
Toelichting loodverwachtingskaart en aandachtsgebieden Provincie Utrecht 
 
In 2017 heeft de Provincie Utrecht in samenwerking met gemeente Amersfoort, gemeente Utrecht en 
de omgevingsdiensten een loodverwachtingskaart laten maken. Deze is het resultaat van de 
inventarisatie door LievenseCSO van de bestaande bodemgegevens uit de verschillende 
bodeminformatiesystemen van de Utrechtse gemeenten, RUD en ODRU. De kaart geeft het gebied 
aan waar sprake KAN zijn van verhoogde concentraties lood in de bodem. Het vormt voor ons een 
aanwijzing op welke gebieden we ons onderzoek en onze communicatie moeten richten: de 
aandachtsgebieden. 
 
Betekenis van de kaart 
De loodverwachtingskaart geeft in verschillende gradaties aan in welke gebieden sprake kan zijn van 
verhoogde concentraties lood in de bodem. De indeling van de kaart is gebaseerd op de 
gezondheidskundige advieswaarden van GGD en RIVM en een kans van 5% of meer dat deze 
waarden worden overschreden. Het is géén kaart met verontreinigde gebieden/locaties. De kaart geeft 
weer op welke gebieden de provincie in samenwerking met de omgevingsdiensten en betrokken 
gemeenten haar onderzoek en communicatie wil richten en met welke intensiteit. De focus ligt daarbij 
op de aandachtsgebieden.  
 
Hoe is de kaart opgebouwd? 
Voor de loodverwachtingskaart is de bodemkwaliteitsmethodiek gebruikt. Op basis van de 
beschikbare bodemdata zijn per bodemkwaliteitszone de overschrijdingskansen berekend voor 
bepaalde risicogrenswaarden voor lood.  
 
Op basis van welke waarden is de kaart gemaakt? 
De overschrijdingskansen zijn berekend voor de gezondheidskundige advieswaarden van de GGD 
voor verschillende gebruikstypen (moestuin, wonen met tuin, plaatsen waar jonge kinderen van 0-6 
jaar spelen). Op basis daarvan zijn kaarten ontwikkeld voor de verschillende gebruikstypen. De kaart 
voor het gebruikstype ‘plaatsen waar kinderen spelen’ is gekozen als basis voor de 
loodverwachtingskaart (100 mg/kg ds en 390 mg/kg ds). In aanvulling op het GGD advies heeft het 
RIVM advies uitgebracht tot welk loodgehalte gebruiksadviezen voor ‘wonen met tuin’ toereikend zijn, 
mits de gebruiksadviezen worden opgevolgd en de (openbare) speelplekken voor jonge kinderen 
“schoon” zijn. Ook voor deze waarde (800 mg/kg ds) zijn de overschrijdingskansen berekend. 
 
Wat is weergegeven op de kaart? 
De loodverwachtingskaart is de bodemkwaliteitskaart voor lood op basis van de P95 van de 
gezondheidskundige advieswaarden van GGD en RIVM. De kaarten geven aan waar er een kans van 
5% of meer is dat een meting een bepaald loodgehalte aantoont. Op een groot deel van de percelen 
in deze gebieden zal daarom gemiddeld een (veel) lager loodgehalte voorkomen. Echter, uit voorzorg 
willen we onze aandacht richten op vrij ruim gekozen gebieden. Het werkgebied van de provincie 
Utrecht als bevoegd gezag Wet bodembescherming is exclusief gemeente Utrecht en gemeente 
Amersfoort. 
 
Wat zijn de aandachtsgebieden? 
De gebieden met een P95 boven 390 mg/kg ds hebben we aangewezen als ‘aandachtsgebieden’. 
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