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20 jaar Spaland: “gifwijk”?
In 1988 ontstond commotie toen bleek dat de wijk voor een groot deel was opgehoogd met vervuild
havenslib. De gemeente stelde eind 1988 de (aspirant) kopers echter gerust. “De oorspronkelijke bodem van
Spaland bestaat uit slappe veengond, ongeschikt om er zondermeer een woonwijk op te bouwen. Ophoging
is dan ook noodzakelijk. Een gedeelte van het woongebied van Spaland is opgehoogd met zand. Havenslib
komt in de ondergrond voor ter plaatse van het vierde deelplan van Spaland West en in geheel Spaland Oost
(noordelijkste puntje Akkers, het latere De Velden en Sveaparken, red.). De totale dikte van het aanwezige
slibpakket bedraagt ongeveer drie meter. Het havenslib is afkomstig uit verschillende havens in het
Rotterdamse Havengebied. Het bestaat uit zand en klei met daarin zware metalen, restanten van olie en
sporen van andere stoffen.
Om het slibgebied voor bewoning geschikt te maken zijn maatregelen getroffen waardoor direct contact met
het slib uitgesloten is. Het slib wordt afgedekt met een schone laag van 1,50 meter. In tuinen en
groengebieden is het zand met teelaarde afgedekt. De tuinen zijn dan ook geschikt voor de teelt van
consumptiegewassen. Een drainagesysteem onderin de afdeklaag regelt de stand van het grondwater.
Risico’s van verspreiding van verontreinigingen naar het maaiveld en het oppervlaktewater zijn hiermee
uitgesloten.”

20 jaar Spaland: Aardappelakker
De naamgeving van de straten in de wijk was ook regelmatig onderwerp van gesprek. Oorspronkeleijk
zouden de Spalandse straatnamen verwijzen naar typisch Schiedamse industriën als glas en gedestilleerd,
maar bij nader inzien vond de straatnamencommissie dit niet van toepassing. Men zag liever verwijzingen
naar landbouw en veeteelt in een polder waar eeuwenlang koeien hebben gegraasd. Al snel was het plan
opgevat in de straatnamen de verbinding met de natuur terug te laten komen. Voorstellen om de straten
naar anti-apartheidsstrijders te vernoemen of op zijn minst de namen op –straat en –plein te laten eindigen
kregen onvoldoende politieke steun. Aldus kwam men op “Akkers” en een suggestie vanuit de bevolking om
een volgend deelgebied naar vlinders te vernoemen, aansluitend op het indertijd internationale jaar van de
vlinder (1989), werd overgenomen.
Van de namen die oorspronkelijk genoemd werden, zien we onder andere Aardappelakker,
Komkommerveld, Kiwigaarde, Olijfgaarde, Ananasgaarde en Lusthof niet terug in de wijk.

