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Geachte heer, mevrouw,
Wellicht heeft u in de media vernomen dat een aannemersbedrijf in 2015 mogelijk vervuild zand heeft
geleverd voor diverse bouwlocaties in Nederland. In ieder geval in de gemeente Barneveld is hier
sprake van. De ontwikkelaar van de Ludenhof in Hoevelaken, heeft ons nu laten weten dat er bij de
aanleg bij het gedeelte parallel aan de Koninginneweg, ook van dit zand (ongeveer 93 ton) gebruik is
gemaakt. Volgens de aannemer alleen voor de ondergrond van de straat zelf.
We willen u met deze brief informeren wat dit betekent.
Als eerste laten wij u weten dat wij geen reden hebben om aan te nemen dat er gevaar is of is geweest
voor de volksgezondheid. De gemeente Barneveld, die al eerder en op veel grotere schaal te maken
heeft gehad met dit mogelijk vervuild zand, heeft de GGD van Veiligheids- en Gezondheidsregio
Gelderland-Midden gevraagd de meetresultaten van het bodemonderzoek te beoordelen. De GGD
heeft verklaard dat er geen gezondheidsrisico’s zijn. De concentraties van de onderzochte stoffen
liggen ruim beneden de waarden waarbij ze gezondheidsrisico’s kunnen veroorzaken.
In de tweede plaats willen wij als gemeente u zo goed mogelijk informeren over het gebruikte zand en
zo mogelijk alle risico’s uitsluiten. Daarom geven wij de ontwikkelaar die verantwoordelijk is voor het
project opdracht het zand, dat onder de Ludenhof ligt, professioneel en onafhankelijk te laten
onderzoeken. Dit onderzoek zal naar verwachting in januari plaatsvinden. Of er na het onderzoek extra
maatregelen nodig zijn en zo ja, welke maatregelen dat zijn, hangt af van de uitslag. Wij houden u
hierover uiteraard op de hoogte.
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We kunnen ons voorstellen dat dit bericht nogal onverwacht komt en dat u nog de nodige vragen heeft.
Wethouder Wim Oosterwijk is zaterdag 22 december tussen 10 en 11 uur in de wijk aanwezig. Hij staat
u graag te woord.
Heeft u nog vragen? Dan kunt u het beste de komende dagen een e-mail sturen naar het tijdelijke
e-mailadres ludenhof@nijkerk.eu. Vanaf 27 december is de gemeente Nijkerk telefonisch bereikbaar
via het algemene telefoonnummer 14 033.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders Nijkerk,

Wim Oosterwijk
Wethouder
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