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Beste heer Van den Kieboom,

In uw brief van 16 augustus 2017 stelt u ons vragen over Waterkwaliteit Goudbaard. Graag beantwoorden wij hieronder 
uw vragen als volgt.

Vragen
1. Er is een groot verschil in begroeiing voor en na de brug over de watergang, wat is daarvan de oorzaak?
Antwoord:
Na de brand is het noordelijk deel van de watergang schoongemaakt en uitgebaggerd. Hierbij moest het talud deels 
afgegraven worden om alle restanten van de brand te verwijderen. Door deze werkzaamheden is een grotere diepte 
ontstaan waarin het riet (en jonge aanwas) meer tijd nodig heeft om in volle wasdom terug te komen.

2. Is onderzocht of de watergang ter plaatse door bluswater is verontreinigd en zo ja, met welke stoffen?
Antwoord:
Het bluswater (uit de parkeergarage) is niet onderzocht.

3. Indien het bluswater verontreinigd was, is de watergang inclusief (water, bodem en oever) schoongemaakt? 
Antwoord:
Ondanks dat het bluswater niet is onderzocht op verontreinigingen is de watergang uitgebaggerd, de oevers 
schoongemaakt en het water doorgespoeld.

4. Zo niet, waarom niet?
Antwoord:
n.v.t.

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Ing. P.A.C. Bogers, 
bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277699.
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