Schadelijke
metalen in je
moestuin?
Praktische info
en tips om veilige
groenten te telen

Schadelijke metalen
in je moestuin?
Heel wat mensen telen zelf groenten in de moestuin of in een
volkstuintje. In Vlaanderen is de bodem op een aantal plaatsen
verontreinigd met schadelijke metalen zoals cadmium en lood.
Groenten kunnen sommige metalen opnemen en zo in het menselijk
lichaam terechtkomen. Vooral cadmium en lood kunnen schadelijk
zijn voor mensen. Daar kan je beter niet teveel van binnenkrijgen.
Uit recent onderzoek in de omgeving van lood- en zinkfabrieken blijkt
dat het eten van zelfgeteelde groenten nog steeds een belangrijke
bron van metalen kunnen vormen voor de mens.
Via deze informatiebrochure willen we eenvoudige, praktische tips
en adviezen geven om veilige groenten te telen.

Schadelijke metalen?
Schadelijke metalen zijn in ons
leefmilieu terecht gekomen door
jarenlange industriële activiteiten en
door het gebruik van de restassen
voor de aanleg van wegen, opritten,
tuinpaadjes... Metalen worden bijna
niet afgebroken. Ze blijven lang
aanwezig in ons leefmilieu.
Bepaalde schadelijke metalen
(zoals cadmium) stapelen zich op in
het lichaam. Andere worden dan
weer snel uitgescheiden, maar
kunnen tijdens hun kort verblijf in
het lichaam ook schadelijk zijn
(zoals lood). Metalen kan je binnenkrijgen door het inademen van
opwaaiend stof, het gebruik van
verontreinigd grondwater of via
zelfgeteelde groenten.
Hoe meer schadelijke metalen
je opneemt, hoe groter het gezondheidsrisico wordt. Zo kan langdurige
opname van lood leiden tot een
verminderde fysieke ontwikkeling en

lagere intellectuele prestaties bij
kinderen en tot een verhoogde
bloeddruk en hart- en vaatziekten
bij volwassenen. Langdurige inname
van cadmium is vooral schadelijk
voor de nieren, botten en longen.

Waar kan je veilige
groenten telen?
In de directe omgeving van de
fabrieken (< 1km) en windafwaarts
teel je best geen groenten. Ook op
percelen met zinkassen (restproduc-

Onderzoek van je tuingrond?
„ Een onderzoek naar het gehalte cadmium in je moestuin
is niet altijd nodig. Enkel in de directe omgeving van de
fabrieken (1-5 km) is dit aan te raden of als je vermoedt
dat er zinkassen op je perceel aanwezig zijn.
„ De gemeentelijke milieudienst of de medisch milieukundige
kan je helpen bepalen of een tuinonderzoek nodig is.

ten die gebruikt werden om wegen,
tuinpaden, opritten te verharden) wordt
over het algemeen afgeraden om zelf
groenten te telen. Wil je dat toch doen, dan
laat je best je tuingrond analyseren (zie
kader).
In de ruimere omgeving (1-5 km) kan je
meestal veilig groenten telen als je een
aantal voorzorgsmaatregelen treft. Zo is
het belangrijk om de zuurtegraad (pH) en
het organische stofgehalte op peil te
houden en dit jaarlijks nauwgezet te
controleren. Bovendien moet je alle groenten uit de moestuin zeer goed wassen voor
gebruik. Wassen verwijdert een groot deel
van het stof dat schadelijke metalen kan
bevatten.
Niet alle metalen worden opgenomen door
planten. Lood wordt nauwelijks in planten
opgenomen, maar kan voorkomen op
bladeren en stengels via opwaaiend stof.
Cadmium wordt via de wortels in de plant
opgenomen. Het stapelt zich vooral op in de
bladeren. Daarom kan cadmium dan ook
niet of nauwelijks afgewassen worden.

Hoe breng je de zuurtegraad
(pHwater) op peil?
Groenten die op zure gronden
(pHwater<7) geteeld worden, nemen
makkelijker cadmium op uit de
bodem. Om dit te vermijden moet de
zuurtegraad zo neutraal mogelijk
zijn. Dit kan door het toevoegen van
kalk. Bekalken vermindert de
opname van cadmium door de plant.
Zo komt er ook minder cadmium in
je groenten en in je lichaam terecht.

Hoe bepaal je de zuurtegraad
van je moestuin?
Laboratoria die bodemanalyses
uitvoeren kunnen de zuurtegraad
van je tuingrond bepalen. Adressen
vind je in de gouden gids onder de
rubriek (algemene) laboratoria.
Ook sommige tuincentra bieden dit
aan op vraag. Best informeer je je
hierover bij een centrum in je buurt.
Bij het nemen van een bodemstaal is

het aangewezen om de eerste
20 cm van de grond te gebruiken
(strooisel niet meenemen). Neem
best ook verschillende stalen over
de hele oppervlakte van de tuin en
meng ze grondig. Een minimum van
500 g is nodig (opgevangen in een
goed afgesloten zak).

Hoeveel kalk moet
je strooien?
Een algemene richtlijn geeft aan dat
de zuurtegraad (pH) met ongeveer
een waarde van 0,5 stijgt bij een
hoeveelheid van 40 kg kalk per
100 m2. Zandbodems (zoals in de
Kempen) spoelen gemakkelijk uit
waardoor ze weer zuurder worden.
Daarom controleer je best voor en
na het teeltseizoen de zuurtegraad
van de bodem. Is de zuurtegraad op
peil (pHwater=7; of pHKCl = 6,5) dan
voldoet een jaarlijkse onderhoudsbehandeling met 4 tot 6 kg kalk
per 100 m2.

Wanneer en hoe moet
je kalk strooien?
Bij voorkeur gebruik je langzaam
werkende kalk (kalkmergel, dolomiet,
of landbouwkalk). Deze kan je het
beste in het najaar (eind oktober)
strooien.
De kalk moet goed gemengd worden
in het bovenste gedeelte van de
tuinbodem, zeker in het gedeelte
waar de wortels zich bevinden.

Hoe verhoog je het
organisch stofgehalte?
Behalve de zuurtegraad is ook het
organisch stofgehalte in de bodem
van belang. Ook deze houdt cadmium in de bodem vast zodat het
minder gemakkelijk wordt opgenomen door planten. Bovendien zijn
organische stoffen goed voor de
structuur van de bodem en bevat
het groeistoffen voor de gewassen.
Gebruik daarom regelmatig een
flinke hoeveelheid stalmest, compost of teelaarde. Richtlijn is 0,5 –
1,0 m3 (3 á 6 kruiwagens) per 100 m3.

Opgelet! Gebruik bij voorkeur
compost uit de handel. Compost uit
je eigen tuin bevat vaak ook metalen. Compost uit de handel wordt
nauwgezet gecontroleerd en is
daarom betrouwbaar. Eigen compost kan je best enkel gebruiken
voor je siertuin.

Is er een verschil
tussen groenten?
Tot een concentratie van 2 mg
cadmium per kg grond kan je alle
groentesoorten telen op voorwaarde dat de bodem niet te zuur is,
voldoende organische stof bevat en
je de groenten grondig wast en/of
schilt. Op zwaar vervuilde tuinbodems (> 12 mg cadmium per kg
grond) kunnen enkel nog vruchtgewassen (zoals komkommer,
tomaten, augurk, pompoen) en
diepwortelende fruitbomen veilig
gekweekt worden.
Voor de tussenliggende cadmiumconcentraties volg je best de hieronder vermelde algemene adviezen!

Onthoud:
„ In de directe omgeving van
non-ferro industrie (<1km) is het
telen van groenten af te raden
„ In de ruimere omgeving (1-5km)
kan je veilig groenten telen op
voorwaarde dat je de zuurtegraad
en het organisch stofgehalte van
je moestuin jaarlijks controleert
en op peil houdt
„ Gebruik geen grondwater om
groenten te besproeien of te
wassen
„ Was de groenten zeer grondig
met leidingwater
„ Was je handen goed na het
werken in de moestuin

Zit er meer dan 2 mg cadmium
per kg tuingrond, vermijd het telen
van: andijvie, kervel, peterselie,
rabarber, schorseneren,
selder, sla, spinazie, tuinkers,
veldsla, waterkers.
Zit er meer dan 5 mg cadmium
per kg tuingrond, vermijd het telen
van: aardappelen, aardbeien,
Bloemkool, prei, radijs,
sjalot, ui, witlof, wortelen.
Zit er meer dan 10 mg cadmium
per kg tuingrond, vermijd het telen
van: Bonen, erwten, paprika,
tomaat.

Wat lood betreft kunnen dergelijke
advieswaarden niet bepaald worden.
Lood wordt sowieso veel minder
opgenomen in de plant. Het is voor
wat lood betreft wel heel belangrijk
om groenten goed te wassen en/of
te schillen.

Colofon
Deze infobrochure is een realisatie van de medisch milieukundigen (MMK’s)
bij de Logo’s (Lokaal Gezondheids Overleg). Deze brochure werd opgesteld
i.s.m. wetenschappelijke experten en diverse betrokken organisaties.
De MMK’s bij de Logo’s werken sinds 2004 aan een gezonder Vlaams
leefmilieu. Het streefdoel is om de bevolking beter te informeren over
en beschermen tegen gezondheidsproblemen ten gevolge van
milieuverontreiniging. De werking en dienstverlening van de MMK’s is
gericht op lokale actoren en belanghebbenden op vlak van gezondheid en
milieu zoals gemeentebesturen, CLB’s, huisartsen, milieuorganisaties, …
Voor meer info over de MMK-werking kan je terecht op www.mmk.be.
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