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Het Leidsch Dagblad ontdekte dat de grond van het nieuwe park Agthoven is bezaaid met 
glasscherven, plastic, staalkabels en elektriciteitsdraad. Inmiddels ligt het park er volgens 
wethouder Woudenberg weer ‘keurig bij’. Wel is er kans dat bij regen nieuw vuil naar 
boven komt.

Het CDA heeft hierover de volgende vragen:

1. Is alleen de bovenste laag grond in park Agthoven vervuild met de rommel of gaat het om 

            meer grond?

Antwoord: De herinrichting vond plaats op een voormalig industrieterrein, dit betekent dat de 
grond ook de kwaliteitsklasse “industrie” heeft en licht verontreinigd is. Bij deze kwaliteitsklasse 
zijn in de diepe ondergrond ‘bijmengingen (puin, hout, glas e.d.)’ aanwezig. Na het verwijderen 
van o.a. de  funderingen en het asbest is het terrein afgedekt met schone grond. 

2. Waar komt de vervuilde grond vandaan?

Antwoord: Bij de herinrichting van het Vlikoterrein is grond gebruikt dat vrij is gekomen bij andere 
projecten, zoals Amaliaplein, Wilddreef, Grondwal en de Sportvelden te Leiderdorp.  Deze grond 
is goedgekeurd door een onafhankelijk milieukundig onderzoeksbureau. De grond die gebruikt is, 
heeft de kwaliteitsklasse “achtergrondwaarde”. Dit betekent dat de grond schoon is.

3. De wethouder meldt in het Leidsch Dagblad van 1 april jl. dat de gestorte grond ‘prima 
            grond’ zou zijn en dat zou zijn voldaan aan ‘alle regels’. Over welke regels heeft de 
            wethouder het in het betreffende krantenartikel?

Antwoord: De wethouder doelt hiermee op de regels voor het toepassen van gronden en 
bijmengingen zoals vastgelegd in het besluit bodemkwaliteit. 

4. Door wie is de kwaliteit van de gestorte grond vastgesteld?

Antwoord: De kwaliteit van de aangebrachte grond is vastgesteld door verschillende 
onafhankelijke milieukundig onderzoeksbureau’s die gecertificeerd zijn om deze keuringen te 
doen. 

5. Waarvoor was het nodig extra grond te storten? En was de hoeveelheid grond die 
            hiervoor is aangesleept voldoende?

Antwoord: De aanvoer van extra grond was nodig omdat er veel verharding uit de ondergrond is 
gehaald waaronder ook funderingsbalken en tankinstallaties. Conform het nieuwe 



bestemmingsplan dient de kwaliteitsklasse van aangevoerde gronden de “achtergrondwaarde” 
(schone grond) te hebben. We hebben het terrein afgewerkt met schone grond om het 
inzaaien/afwerking makkelijker te maken. 

6. Komt er nog een laag schone grond over de vuile laag heen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Nee. Het is geen vervuilde grond. Het betreft schone grond met bijmengingen. Het 
afrapen van de bijmengingen is voldoende. 

7. Wat komt er op de paden? En is dat afdoende om glas e.d. dat opkomt bij regen tegen te 
            houden?

Antwoord: Het pad is gemaakt van granulaat en hier speelt het opkomen van glas niet. Het pad 
wordt de komende periode nog een aantal keren afgetrild om een stevig pad te krijgen.  

8. In park Agthoven komen ook schapen.
a.   Hoe realistisch is dat met glasscherven en stukken plastic in de grond?
b.  Indien er door de vervuiling geen schapen kunnen lopen, welke (financiële) 

                 consequenties heeft dat?

Antwoord: 

a) Er is heel goed afgeraapt. Risico op verwondingen door glas vanuit de bodem achten wij 
zeer klein. Vooralsnog zijn er geen afspraken met derden gemaakt over het gebruik van 
schapen voor begrazing van het perceel.  

b) Er zijn geen financiële consequenties, omdat wij hierover geen afspraken hebben 
gemaakt.  


