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Ook vervuilde grond gezonde
stadsgroenten ;
Veel vragen over bodemkwaliteit in
moestuin
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door Germa Graveland ROTTERDAM,
woensdagGroenten en fruit, die geteeld zijn op
stadsgrond, zijn net zo gezond als gewassen van het
platteland. Hoewel de bodem in steden als Rotterdam en
Den Haag wel degelijk vaker vervuild is dan in landelijke
gebieden, komen schadelijke stoffen niet vaker voor in
het zelfgekweekte eten.

Dat stelt Paul Römkens, bodemexpert van
Alterra-Wageningen UR. Op verzoek van de Vereniging
Eetbaar Rotterdam en de gemeente spijkert hij vandaag
ambtenaren bij over de bodemkwaliteit en of het
verantwoord is een stadstuin te beginnen in de maasstad.

Wij kregen veel vragen binnen van mensen die twijfelen
over de kwaliteit van de grond , vertelt woordvoerder
Milena Ivkovic van de Vereniging Eetbaar Rotterdam.
Ook vanuit de gemeente. Ambtenaren twijfelen of ze
vanuit het oogpunt van volksgezondheid wel
vergunningen moeten verlenen voor dergelijke
initiatieven.

Angst De vereniging, die tot doel heeft stadslandbouw
te bevorderen, hoopt dat Römkens de angst bij mensen
kan wegnemen. Er komen steeds meer initiatieven op het
gebied van kleinschalige teelt van groenten en fruit in de

eigen tuin, maar ook op leegstaande of weinig gebruikte
openbare grond. We telen niet meer alleen voor onszelf,
maar ook voor de lokale markt. Juist nu spelen dan ook
deze vragen.

Römkens stelt dat over het algemeen de risico s in het
kader van voedselveiligheid meevallen. De normen voor
lood en andere stoffen in de bodem zijn heel streng en we
zien dat de meeste gewassen amper die stoffen opnemen.
Natuurlijk zijn er wel uitzonderingen. Zo is het de vraag
of een moestuin beginnen naast een oude verffabriek
verstandig is.

Volgens hem loopt dan ook de discussie of de normen
voor verontreiniging niet naar beneden bijgesteld moeten
worden. Voor stadslandbouw is dat zeker wenselijk. In
Europees verband zijn ze overigens juist aan het
nadenken om de norm te verscherpen.

Hij stelt ook dat het soort gewas belangrijk is. Is de
bodem sterk vervuild? Misschien moet je dan niet
beginnen aan bladgroenten, als sla, andijvie en
boerenkool. Dat zijn laag bij de grond groeiende groenten
die vaak in contact komen met de vervuiling. Teel dan
eerder bonen en vruchten als appels, peren en pruimen.

Om zeker te weten of een tuin goede grond heeft, is het
belangrijk om de bodem te onderzoeken. Maar denk niet
dat één tuin overal dezelfde grondkwaliteit heeft. Het kan
best zijn dat één stuk verontreinigend is, terwijl er op een
ander stuk niets aan de hand is. Meten is weten, maar
maak ook gebruik van eerder vergaarde kennis.
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