
Het loodprobleem: 
Saneren of gedrag aanleren? 



Lood en Gezondheid 
Oud probleem - Nieuwe inzichten 

Carola Hegger 
arts maatschappij en gezondheid 



Gezondheid! 

 

 

Opname lood in lichaam groter dan gedacht 

 

Onderzoek bij grote groepen kinderen 
Effect op leervermogen: IQ-puntdaling 

Geen drempelwaarde: elke hoeveelheid lood heeft 

nadelig effect 
 

ALARA: blootstelling zo laag mogelijk  
 Maatwerk: zowel per gebied als in de tijd 

 Visie voor de toekomst: blijvend verbeteren 

 

 

 

 
 



IQ-puntenverlies erg? 

Enkele IQ-puntenverlies op individueel niveau 

niet meetbaar 

Op populatieniveau wel effecten merkbaar (bv bij 

ondergrens: zelfredzaamheid) 

 

 
  

 

EFSA: daling 3 IQ-punten zorgwekkend 

57% meer mensen laag IQ (< 70) 

40% minder mensen hoog IQ (> 130) 



“Vroeger was het veel erger” 

Luchtverontreiniging door 

loodhoudende benzine 

Veel loden waterleidingen 

Loodwitfabrieken 

Loodhoudende verf 

 

 Er is al veel verbeterd, maar het kan nog beter 

Algemeen: loodinname kinderen sterk gedaald 



GGD’en Nederland 

 Gezondheidskundig  

voldoende 

bodemloodkwaliteit 

Gezondheidskundig 

matige 

bodemloodkwaliteit 

Gezondheidskundig  

onvoldoende  

bodemloodkwaliteit 

Grote moestuin  

(> circa 200 m2) 

< 60 60 - 260 > 260 

Wonen met tuin (kleine 

moestuin)  

< 90 90 - 370 > 370 

Plaatsen waar kinderen 

spelen 

< 100 100 - 390 > 390 

IQ-puntverlies door 

bodemlood 

< 1 IQ-puntverlies 1-3 IQ-puntverlies > 3 IQ-puntverlies 

 

Gezondheidskundige risicowaarden lood in bodem (mg/kg) 

 
1,9 microgram/kg/dag 

 

 
0,5 microgram/kg/dag Loodinname: 

 Beleidsmatige MTR = 2,8 microgram/kg/dag  verlies meer dan 3 IQ-punten 

 Interventiewaarde 530 mg/kg: onvoldoende bescherming voor kinderen 



Gecombineerde blootstelling 

Bron: MKBA - CE Delft en Tauw 2017 



Gecombineerde blootstelling (200 mg/kg) 

matig 

onvoldoende 

1 IQ-puntverlies 

3 IQ-puntenverlies 

betatest module diffuus lood - RIVM 



Handelingsperspectieven 

Goede ruimtelijke ordening 
Kinderen 0-6 jaar: voldoende Pb-kwaliteit bodem 

  

Saneren 
 Herinrichting / nieuwe ontwikkelingen 

 Bestaande situatie (maatwerk) 

 Aansluiten bij andere initiatieven 

 

Communicatie gebruiksadviezen 
 Algemeen & specifiek (> 370 mg/kg wonen met tuin) 

 Gericht op de juiste doelgroepen  

 Structureel karakter 

 Borging voor de toekomst 

 

 Doel: verbeteren gezondheid! 



 Dank voor uw aandacht! 



Inventarisatie risicogebieden diffuus lood 
Provincie Noord-Holland 
  
Carlo van den Berg, Michiel Eijndhoven 



Bepalen omvang diffuus lood in de 
Provincie NH  
(Fase 1 van groter project) 
 

 Situatie in een provincie 
 

 Kaart over kaart methode 
 

 Dilemma’s 
 
 Voorlopige resultaten 
 

 

•   



Situatie Provincie Noord-Holland 
(Wbb) 

• 44 gemeenten (exclusief Amsterdam, Haarlem, Zaanstad en Alkmaar) 
• 4 Omgevingsdiensten/RUD met een BIS 
• 5 gemeenten met een eigen BIS 
• 1 provincie zonder BIS 
• 14 datasets Bodemkwaliteitstkaarten (Bkk) 
• 5 gemeenten zonder bodemkwaliteitskaart 

 
• Werkgroep met PNH/OD’s/RUD en Arcadis 



 
  Kaart – over – kaart methode 

Het idee is eenduidig: 
1. Waar zijn kwetsbare objecten gesitueerd? 

2. Wat is daar ter plaatse bekend over loodverontreiniging? 
• Onderzoekscontour 

• Boorpunt 

• Bkk-zone 

3. Toetsen aan norm! 
• Maximale waarde gedeeld door een norm (Aandachtswaarde, Actiewaarde) 
 

Voor een provincie is de uitvoering minder eenduidig 
• Vooral een data-technische uitdaging!  

Hoe bepalen omvang? 



Bkk- zones en P95 lood 

> 800 mg 

> 530 mg 

> 390 mg 

> 100 mg 



Kwetsbare objecten 

Uniforme landelijke informatie: 

• Bestand Bodemgebruik 2012 (BBG): Volkstuinen, Park & Plantsoen, 
recreatie => contouren. 

• Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP): xy-
coördinaat. 

• BAG: scholen (pand). Vervolgens selectie van kadastraal perceel waar het 
pand op staat. 

 

Gemeentelijke informatie kinderspeelplaatsen 

 Contouren. 

 xy-coördinaat (centroid / globale markering). 

 Veelvoud aan coördinaten (wipkip, zandbak, schommel, etc.). 

 Adressenlijst (soms te herleiden tot een xy-coördinaat).  

 

Te creëren informatie 

• Wonen met tuin. 

 

 

 



Data-technische dilemma’s en 
uitdagingen 

 

 

 

GIS:  

 Voordelen: visualisatie (herkenbaarheid). 

 Nadeel: onderscheidend vermogen alleen mogelijk op basis van kleur, 
speciale software nodig. 

 

Data:  

 Voordelen: tellingen, statistiek (Beleid!), makkelijk uit te leveren  (lijsten). 

 Nadeel: abstract, weinig herkenbaar. Bijvoorbeeld: kadastrale 
aanduidingen, BAG-sleutels, AutoCAD_id, etc.  

 

Uitdaging: 

 Er bestaat geen uniforme definitie (geval) met een ‘primaire sleutel’ 
(locatiecode). 



 

Voorbeeld kinderspeelplaats 
Werkelijke situatie (GoogleMaps) 



 

Voorbeeld kinderspeelplaats: 
Kadastraal perceel als primaire sleutel 
 



Voorbeeld Wonen met tuin  
BGT-truc als primaire sleutel 

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 

Erf: Terreindeel dat bij een pand of overig bouwwerk hoort, dat niet 
nader wordt ingewonnen en dat bestaat uit een mengvorm van 
begroeiing, verharding, en/of water.  



 

Maar is dit ook wonen met tuin? 
RWZI: ‘pand of overig bouwwerk’ 



 

En heeft daardoor ook een erf…. 
(onterecht meenemen als tuin) 



Voorbeeld Wonen met tuin versie 2 
BAG-truc als primaire sleutel 



Voorbeeld Wonen met tuin versie 2 
BAG-truc werkelijke situatie  



Provincie Noord-Holland 
Voorlopige resultaten fase 1  

Object Aantal  800 
    mg/kg 

 260 
     mg/kg 

 100 
    mg/kg 

Volkstuinen 220 6 55 108 

Scholen 915 22 201 636 

KDV en BSO 728 13 179 522 

Recreatie 1927 40 196 550 

Kinderspeelplaatsen Circa 4.500 ?? ?? ?? 

Wonen met tuin 566.933 18.534 118.239 229.658 

 
 wonen met tuin 

 
 

 Omvang van de problematiek sterk afhankelijk van de actie- en 
aandachtswaarden.  
 

 Aantal locaties boven aandacht- en actiewaarden op dit 
moment zeer sterk bepaald (90%)  door BKK-95P-waarde 
(statistiek!). 
 

 Vervolg: Samen met Zuid-Holland en Utrecht verdere aanpak 
uitwerken. 
 
 





NAAM EVENT 

LOCATIE 

ROTTERDAM 

 

LOOD: EEN VERHAAL 

VAN TWEE STEDEN  

 

Else Niesing 

(Zaanstad) 

 

Mohamed el Massoudi 

(Rotterdam)  

 
 



HOE AGENDEER JE HET 

PROBLEEM EN WAAROM? 

 Er is wéér een opgave (Bodem was toch klaar?) 

 Wat is het probleem?  RIVM rapport 

 Noodzaak?  Hoge concentraties aangetroffen + geschiedenis  

 Ben je het verplicht/moet het?  Convenant + transparantie + 

verantwoordelijkheid gemeente 

 Juridisch en financieel goed ingepast of gewoon gaan?  

 Geen zicht op landelijke handreiking, dus actie of afwachten?  

 

 



DE ONRUSTIGE BESTUURDER – 

HET HANDELINGSPERSPECTIEF 

Zaanstad: probleem is duidelijk, bang voor 

onrust 

 

Rotterdam: verwachte werkvoorraad ‘haarden’ is 

groot. Omvang bleef een enigma. Ontwikkelen, 

uitvoeren én informeren tegelijk.  
 



DE BESTUURDER IN THE ‘LEAD’ 

Rotterdam:  - Stadsbreed onderzoek gevoelig gebruik  

   - Prioriteit leggen op openbare speellocaties  

                      - Gerichte communicatie 

   - verder uitbouwen uitvoeringsprogramma  

 

 Zaandam: - Stadsbreed gebruiksadviezen uitzetten  

                      - Stadsbreed onderzoek naar speeltuinen  

                      - Zaans saneringscriterium 

                      - Planmatig onderzoek en sanering van particuliere tuinen  

                      - Gerichte gebruiksadviezen  

                      - Subsidieregeling   

 



ZAANDAM: PRIORITEREN VAN 

HAARDEN 



ROTTERDAM: STADSBREED ONDERZOEK….                      

       ….UITPLUIZEN OP WOONBLOKNIVEAU  

 



(CONCEPT) 

UITVOERINGSPROGRAMMA’S  
Gemeente Zaanstad  Gemeente Rotterdam  

• Stadsbrede communicatie 

gebruiksadviezen  

• Planmatig onderzoek/ sanering  

• Speellocaties 

• Woningen met tuin 

• Gerichte gebruiksadviezen 

• Saneringscriterium 

• Subsidieregeling  

 

• Saneringsaanpak: richten op speellocaties  

• Aanpak haarden of streven naar 

kwaliteitsverbetering gebied, of beiden?  

• Gebiedsgerichte aanpak – op termijn 

koppelen andere opgaven  

• Communicatie – gericht en stadsbreed  

• Uitzetten gebruiksadviezen 

• Known unkowns: inzetten subsidie?  

Omgaan met juridische inkadering?  

 



Maatschappelijke kosten-
baten analyse bodemlood 

Martijn Mekkink (Tauw) en Robert Vergeer (CE Delft) 



Vraagstelling 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu: 

 

Wat is vanuit maatschappelijk oogpunt 
de beste manier om het risico van diffuse 
loodverontreiniging te beheersen? 



Vermeden inkomensverlies: 

€ 17.705 per IQ-punt 



 
Gebiedsgerichte risicobeoordeling 

• Grondingestie (RIVM 2016) 

• Blootstelling wijk / gebied 

• 4 bodemgebruiken optellen 

• Aangepaste waarden voor 
verblijfstijden en dagelijkse 
grondingestie t.o.v. default in Sanscrit 

• Inclusief achtergrondblootstelling 

• Kinderen 0-6 jaar 

 



Beheersmaatregelen 

• Algemene gebruiksadviezen 

• RIVM (2015) 

• Locatiegerichte gebruiksadviezen 

• Faciliteren 

• Functiegericht saneren 

 

• Geschatte effectiviteit 



Uitgangspunten MKBA 

• 2 type wijken à 500 x 500 meter 

• Projectalternatieven 

 

 

 

 

 

 

• 3 kinderen per hectare 

• 250 jaar 

 
 
 

Nummer

Type bewoond 

gebied

Loodgehalte in de 

bodem (mg/kg) Beheersmaatregel

1 Versteende wijk 865 Algemene gebruiksadviezen

2 Versteende wijk 865 Locatiegerichte gebruiksadviezen

3 Versteende wijk 865 Functiegericht saneren

4 Groene wijk 370 Algemene gebruiksadviezen

5 Groene wijk 370 Locatiegerichte gebruiksadviezen

6 Groene wijk 370 Faciliteren
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Kosten Baten MKBA-resultaat

Versteende wijk 

865 mg/kg bodemlood 

Groene wijk 

370 mg/kg bodemlood 



Conclusies / aanbevelingen 

• Alle maatregelen positief effect: DOEN 

• Saneren en faciliteren grootste positieve effect 

• Onzekerheden, effect blijft positief 

• Gebruiksadviezen gunstigste verhouding kosten-baten 

• Kosten gaan voor baten uit; bij andere partijen 

• Resultaat bij alle loodgehalten, hoog én laag 

• Resultaten gevoeligst voor aantal kinderen in wijk 

• Gebiedsgericht denken 

• Quick-wins: speelplaatsen, gebruiksadviezen 



Contact 

Robert Vergeer 
vergeer@ce.nl 

015-2150150 

 
Martijn Mekkink 
martijn.mekkink@tauw.com 

06-11309361 



Casus 



1) Van welke organisatie bent u? 

 Overheid, Adviesbureau, GGD, Anders 

 

2) Lood in de bodem is een relevant probleem om  
 aan te pakken 

 Ja, Nee 

 

3) Bent u bezig met lood-in-bodembeleid? 

 Ja, Nee, Bijna, Al klaar 

 

4) Lood-in-bodembeleid kan zich het best concentreren 
 op de gebieden met de hoogste gehalten 

 Eens, Merendeels eens, Merendeels oneens, Oneens 

 



5) Voordat wij met lood-in-bodembeleid beginnen is 
 meer bodemonderzoek nodig 

 Nee, o.b.v. de huidige bodemkwaliteitskaart weten 
 wij genoeg 

 Jazeker, meten is weten 

 Nee, onze omgeving is historisch niet verdacht 

 Nee, wij hebben alleen senioren in de gemeente 

 

6) Het belangrijkste argument om het bestuur te 
 overtuigen is 

 Financieel, Gezondheid, Milieu/duurzaamheid, 
 Profilering als groene gemeente 

 

 



7) Als eerste pak ik aan: 

 Woonwijk 650 mg/kg  

 Wijk met stadslandbouw 250 mg/kg  

 (groot) Park met speeltoestellen 380 mg/kg 

  Basisschool met tuin 200 mg/kg 

 

8) Eerste stap in mijn beleid is: 

 Gebruiksadviezen voor de hele wijk 

 Gebruiksadviezen voor de risicogebieden  

 Saneren 

 Meer onderzoek om de hele wijk in beeld te brengen 



9) Lood in de bodem is een relevant probleem om aan 
 te pakken 

 Ja, Nee 

 

10)Lood-in-bodembeleid kan zich het best concentreren 
 op de gebieden met de hoogste gehalten 

 Eens, Merendeels eens, Merendeels oneens, Oneens 


