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Een vervuiling:
Stoffen in het milieu:
- Die niet van nature voorkomen
- Door de mens veroorzaakt/geproduceerd
- Nadelig effect op het milieu (en/of mens)



Vroeger



Vroeger ……. Nu



Soorten bodemvervuiling

Fysische    vervuiling



Chemische vervuiling
Zware metalen

(arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink)

OVAM

Zinkassen



Chemische vervuiling

Minerale olie



Chemische vervuiling
PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen)



Chemische vervuiling
Dioxines en PCB’s (polychloorbifenyl)



Soorten vervuiling 

• Zware metalen: 
metaalfabrieken

• Minerale olie: lekkende tank
• PAK’s (polycyclische 

aromatische 
koolwaterstoffen): 
verbranding

• PCB’s: oude transformatoren
• Dioxines: verbranding huisvuil

• Plastic
• Bouwafval
• Asbest 

Fysische vervuiling

Chemische 
vervuiling



Gevolgen van bodemverontreiniging

TUINEN – OPENBAAR GROEN

• Zware metalen  opname via plant
• PAK’s en MO  opname via stofdeeltjes
• PCB’s en dioxines  opname via eieren van kippen



Reden tot paniek?



Zware metalen

Geen reden tot paniek
• arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, nikkel, lood en zink

• +/- 1100 tuinen, sportvelden en openbaar groen

• lokale vervuilingen 

74%

13%



Zware metalen

CADMIUM (Cd)
• opname door plant
• toxisch voor mens & dier
• 95% < richtwaarde

geen bladgroenten, geen compost
(Hoge Cd = telen groenten afgeraden)

LOOD (Pb)
• opname door planten gering
• inname via gronddeeltjes
• toxisch voor mens & dier
• 80% < richtwaarde

handen & groenten wassen!



Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs)

• slecht – niet opneembaar door planten
• inname via stofdeeltjes

• wassen handen & groenten
• schillen of buitenste bladeren verwijderen
• poetsen met water 

BENZO(A)PYREEN
• meest voorkomend
• meest kankerverwekkend
• 79% < richtwaarde



Minerale oliën

Geen reden tot paniek

Wel puntvervuilingen

97%



Minerale oliën



Minerale oliën / PAKs



Zware metalen / Minerale oliën / PAKs

foto
platdak



Je kan je eigen tuin opzoeken

www.degrotegrondvraag.be

http://www.degrotegrondvraag.be/


Meten = weten



Tuindoosje / standaardgrondontleding

Naast bodemvruchtbaarheid
Ook zware metalen:

Arseen (As)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)



Milieudoosje / Milieuscreening

• Zuurtegraad (pH-KCl)
• Grondsoort
• Organische stof (%C)
• Zware metalen

(As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn)
• Minerale oliën
• PAK’s

Specifiek voor kippenrennen: PCB’s



Meten = Weten ook voor aangevoerde grond

Certificaat van de aangevoerde grond / teelaarde!
Analyse
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