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Publiekssamenvatting 

Ex ante evaluatie lokaal beleid aanpak diffuus bodemlood 
 
De provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht zoeken naar een 
gezamenlijke aanpak van grote gebieden waarvan de bodem door 
verschillende bronnen met lood is verontreinigd (diffuus lood). Het 
betreft vooral wijken in vooroorlogse stadscentra en oude dorpskernen. 
Zaanstad heeft als eerste gemeente in Nederland hiervoor beleid 
opgezet. Om te kijken of dit beleid breder inzetbaar is, heeft het RIVM 
het Zaans beleid geëvalueerd. Hieruit blijkt dat Zaanstad het merendeel 
van de adviezen van het RIVM en de GGD uit 2016 in de praktijk brengt 
en op deze manier de blootstelling aan bodemlood vermindert. 
 
In het Zaans beleid is een voorlichtingscampagne opgezet voor 
bewoners en zijn gebruiksadviezen opgesteld, zoals het advies om 
kinderen niet op de onbedekte bodem te laten spelen en altijd hun 
handen te wassen na het buitenspelen. Ook wordt ouders geadviseerd te 
kiezen voor een zandbak met schoon zand en een goede grasmat in hun 
tuin. Daarnaast is een saneringscriterium vastgesteld om verontreinigde 
particuliere tuinen aan te pakken. Wanneer de hoeveelheid lood in 
tuinen onder dit criterium ligt, volstaan de gebruiksadviezen. Bij hogere 
hoeveelheden zijn extra maatregelen (sanering of maatwerk) nodig. 
 
Het RIVM adviseert gemeenten om de plekken die intensief door 
kinderen worden gebruikt te inventariseren en zo nodig aan te pakken. 
Verder wordt aanbevolen om bewoners te blijven informeren en na te 
gaan of zij bekend zijn met de gebruiksadviezen.  
 
Om de gezondheidsrisico’s van blootstelling aan bodemlood voldoende 
te beperken, herhaalt het RIVM het advies uit 2016 om behalve tuinen 
ook andere risicovolle plaatsen aan te pakken. Dit betreft bijvoorbeeld 
plaatsen waar kinderen regelmatig spelen en in contact kunnen komen 
met verontreinigde bodem, zoals kinderspeelplaatsen, trapveldjes en 
tuinen rond scholen en kinderdagverblijven. Lood heeft effect op de 
ontwikkeling van de hersenen. Vooral bij jonge kinderen kan dit tot een 
verlies van enkele IQ-punten leiden, omdat zij vaak de neiging hebben 
om voorwerpen of hun vingers in de mond te steken. Hoe groot dit 
effect is, hangt onder meer af van de hoogte en frequentie van de 
blootstelling. 
 
Kernwoorden: lood, diffuse bodemverontreiniging, risico, kinderen, 
gezondheidseffecten lood, bodembeheer, IQ, beleidsontwikkeling, 
beleidsevaluatie. 
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Synopsis 

Ex ante evaluation of local policy for dealing with diffuse soil lead 
 
The provinces of Zuid-Holland, Noord-Holland, and Utrecht are looking 
for a collective approach for dealing with large areas where the soil has 
been polluted by various sources of lead (diffuse lead). The areas in 
question are primarily neighbourhoods in pre-war city centres and old 
village centres. Zaanstad is the first municipality in the Netherlands that 
has formulated policy for this purpose. RIVM has evaluated Zaanstad’s 
policy to see whether this policy is applicable on a wider basis. The 
conclusion is that Zaanstad is implementing the greater part of the 
recommendations of RIVM and the Municipal Public Health Services from 
2016 in practice and is reducing exposure to soil lead accordingly. 
 
Within the Zaanstad policy framework, a public information campaign was 
organised for residents. User recommendations were formulated, for 
example ensuring that children do not play on the bare soil and that they 
always wash their hands after playing outside. Parents are also advised to 
choose a sandbox with clean sand and a good covering of grass in their 
garden. In addition, a remediation criterion was determined for dealing 
with privately owned polluted gardens. If the concentration of lead in the 
garden is below this criterion, it’s sufficient to follow the user 
recommendations. If higher concentrations are present, additional 
measures are required (remediation or customised measures). 
 
RIVM advises municipalities to take stock of the locations that are used 
intensively by children and to take adequate measures, if necessary. In 
addition, municipalities are advised to continue providing information to 
residents and to monitor whether they are familiar with the user 
recommendations.  
 
In order to adequately limit the health risks associated with exposure to 
soil lead, RIVM repeats the recommendation given in 2016 to deal with 
other high-risk locations in addition to gardens. This includes, for 
example, locations where children regularly play and can come into 
contact with polluted soil, such as children’s playgrounds, small pitches 
and gardens in the vicinity of schools and daycare centres. Lead has 
effect on the development of the brain. Particularly for young children this 
can result in a loss of several IQ points, as they often have a tendency to 
put objects or fingers in their mouth. The magnitude of this effect 
depends on various factors, including the intensity and frequency of the 
exposure. 
 
Keywords: lead, diffuse soil pollution, risk, children, health effects of 
lead, soil management, IQ, policy development, policy evaluation. 
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Samenvatting en conclusies 

Op verzoek van de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht 
heeft het RIVM een ex ante evaluatie uitgevoerd van de aanpak van 
diffuse bodemverontreiniging met lood door de gemeente Zaanstad. 
Deze gemeente is de eerste gemeente die gemeentelijk beleid voor de 
aanpak van diffuus bodemlood heeft geformaliseerd.  
 
De aanpak van de gemeente Zaanstad staat beschreven in het ‘Zaans 
saneringscriterium voor met lood verontreinigde bodem’ 5. 
Referentiekader voor de evaluatie zijn onder meer de adviezen van 
RIVM11 en GGD6 9.  
 
De aanpak van de gemeente Zaanstad berust op de volgende pijlers: 

• De gemeente Zaanstad heeft de bodemverontreiniging met lood 
in kaart gebracht. Informatie is via het Zaans bodemloket te 
raadplegen en onderzoek dossiers kunnen worden opgevraagd. 

• De aanpak (onderzoek en indien nodig sanering) van 
kinderspeelplaatsen en moestuinen (is in Zaanstad al afgerond). 

• De gemeente Zaanstad heeft een norm voor bodemlood in tuinen 
vastgesteld waarboven moet worden gesaneerd. Deze waarde is 
aangeduid als het Zaans saneringscriterium en is vastgesteld op 
800 mg/kg. Indien het loodgehalte onder het saneringscriterium 
ligt, wordt de bewoners gewezen op de gebruiksadviezen. 

• De gemeente is gestart met een voorlichtingscampagne over de 
maatregelen die bewoners zelf kunnen nemen om de blootstelling 
aan bodemlood tegen te gaan. 

• Bewoners kunnen subsidie aanvragen om op korte termijn de 
blootstelling aan lood naar een aanvaardbaar niveau terug te 
brengen indien dit niet, met gebruiksadviezen alleen, haalbaar is. 

• Voor het definitief wegnemen van de risico’s voert Zaanstad een 
onderzoeks- en saneringstraject uit bij particuliere eigenaren van 
woningen met tuin. Indien het saneringscriterium wordt 
overschreden, voert Zaanstad een sanering uit. 

  
Conclusies 

1. De gemeente Zaanstad heeft, voor de aanpak van met lood 
verontreinigde tuinen, de adviezen van het RIVM en de GGD uit 
2016 in beleid vertaald. Het doel van het beleid is om de 
blootstelling aan bodemlood zoveel mogelijk terug te brengen 
met een pragmatische aanpak. Hiertoe is een 
voorlichtingscampagne opgezet, zijn gebruiksadviezen opgesteld 
en is een saneringscriterium vastgesteld.  

2. Het Zaans saneringscriterium is gebaseerd op een 
gezondheidskundig beschermingsniveau (maximaal toelaatbaar 
risiconiveau-MTR) van 1,9 μg/kg lichaamsgewicht/dag. 
Blootstelling aan lood boven dit niveau wordt door JECFA/WHO8 
gekarakteriseerd als ‘reden tot zorg’. Het MTR van 1,9 μg/kg 
lichaamsgewicht/dag is lager (strenger) dan het MTR van 2,8 
μg/kg lichaam gewicht/dag uit de circulaire bodemsanering7.  
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3. Het Zaans saneringscriterium is vastgesteld op 800 mg/kg grond 
en bedoeld als een praktisch en onderbouwd criterium om 
onderscheid te maken tussen tuinen waar gezondheidsrisico’s 
door het opvolgen van gebruiksadviezen kunnen worden 
teruggebracht tot onder het niveau dat door JECFA/WHO 
geclassificeerd wordt als ‘reden tot zorg’ en tuinen waar 
aanvullende maatregelen nodig kunnen zijn.  

4. De aanpak van tuinen op basis van het saneringscriterium is 
alleen doelmatig in combinatie met gebruiksadviezen. Een goede 
en structurele voorlichting aan bewoners met jonge kinderen is 
essentieel. Mogelijk kan de GGD hierin ondersteunen. 

5. Het saneringscriterium mag niet worden gebruikt om onderscheid 
te maken tussen bodem die geschikt is voor de functie wonen 
met tuin en niet. 

 
Bij de evaluatie is geconcludeerd dat de gemeente al eerder 
kinderspeelplaatsen en moestuinen heeft geïnventariseerd, 
gecontroleerd en indien nodig heeft gesaneerd. Voor een adequate 
aanpak wordt geadviseerd om beleid te ontwikkelen voor het totale 
diffuus verontreinigd gebied.  
 

6. Om de gezondheidsrisico’s van een diffuus verontreinigd gebied 
in voldoende mate te beheersen moeten, naast de aandacht voor 
tuinen, ook andere risicovolle plaatsen in het diffuus 
verontreinigde gebied worden aangepakt, bij voorkeur met een 
risico-gestuurde gebiedsgerichte aanpak.  

7. De aandacht moet hierbij vooral uitgaan naar de plaatsen waar 
kinderen regelmatig spelen (kinderspeelplaatsen, speeltuinen, 
trapveldjes en tuinen rond scholen en kinderdagverblijven). 
Geadviseerd wordt deze ‘aandachtplekken’ te inventariseren en 
met voorrang aan te pakken. 

8. Voor volkstuinen, campings en recreatieterreinen heeft een 
maatwerk aanpak de voorkeur. 

 
Voor de kwaliteit van de uitvoering is het belangrijk dat er afspraken 
worden gemaakt over de communicatie en voorlichting, de uitvoering 
van bodemonderzoek, de analyse en toetsing van bodemloodgehalten 
en de (sanerings)maatregelen.  
 

9. Het is aan te bevelen om afspraken te maken over de wijze 
waarop bodemonderzoek plaatsvindt, hoe het representatieve 
bodemgehalte wordt vastgesteld, de toetsing aan het 
saneringscriterium, de beoordeling van blootstelling en risico’s 
(met Sanscrit, module diffuus lood), de onderbouwing van 
maatwerkoplossingen en het al dan niet gebruikmaken van 
‘natuurlijke momenten’ in geval van saneringen. 

10. Door de gebruikte terminologie ‘saneringscriterium’ kan bij 
bewoners de indruk ontstaan dat een tuin met een bodemgehalte 
boven 800 mg/kg op korte termijn zal worden gesaneerd, 
bijvoorbeeld door het aanbrengen van een schone leeflaag. Dit 
zal in de praktijk niet altijd het geval zijn. Geadviseerd wordt een 
terminologie te gebruiken die aansluit bij het 
handelingsperspectief (zie punt 9. 
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11. Een nadere afweging of maatwerk voor tuinen met een kwaliteit 
boven het saneringscriterium kan resulteren in het aanbrengen 
van een leeflaag, gebruikswijziging of gebruiksbeperkingen, 
herinrichting of beveiligingsmaatregelen. 

12. Het wordt aanbevolen om periodiek (bijvoorbeeld na twee jaar) 
na te gaan of de aanpak van diffuus bodemlood heeft geleid tot 
het in voldoende mate terugbrengen van de gezondheidsrisico’s 
in verontreinigde gebieden. Specifiek dient daarbij aandacht te 
worden besteed aan het opvolgen van gebruiksadviezen en het 
effect van gebruiksadviezen op de blootstelling.  
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1 Inleiding 

In veel oude binnensteden en op oude ophooglagen is sprake van een 
diffuus verontreinigde bodem met lood. Het diffuse karakter uit zich 
door het ontbreken van een duidelijke bron, grote variaties aan 
bodemloodgehalten binnen het gebied en de grote omvang van de 
verontreiniging. Hierdoor is de aanpak volgens het saneringsspoor van 
de Wbb meestal een onmogelijke opgave. 
 
Uit recent wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat bij blootstelling 
aan lood, ook bij een relatief lage blootstelling, gezondheidseffecten op 
jonge kinderen niet kunnen worden uitgesloten. Daarom zijn 
verschillende provincies en gemeenten gestart met de ontwikkeling van 
een beleid voor de aanpak. De gemeente Zaanstad heeft recent 
gemeentelijk beleid geformaliseerd. 
  
De provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht hebben RIVM 
verzocht een ex ante evaluatie uit te voeren van het beleid van de 
gemeente Zaanstad voor de aanpak van diffuus bodemlood. In de 
wandelgangen ook wel de ‘second opinion Zaanstad’ genoemd. De 
provincies streven naar een gezamenlijke aanpak. 
 
Aandachtspunten voor de evaluatie zijn: 

• De beheersing van gezondheidsrisico’s door de blootstelling aan 
bodemlood te verminderen. De mogelijke maatregelen en 
gebruiksadviezen en het gebruik van een bodemnorm voor lood.  

• De afleiding van een bodemnorm heeft een beleidsmatige en een 
technische-wetenschappelijke component. Met 
beleidsmedewerkers van provincie en omgevingsdiensten zijn 
diverse beleidsmatige aspecten en/of knelpunten van de 
uitvoering besproken. De tijdens de bijeenkomst gemaakte 
overwegingen zijn meegewogen bij de evaluatie. 

• De betekenis en duiding van het Zaans saneringscriterium 
verschilt van normwaarden die bijvoorbeeld de geschiktheid van 
gebruik, hergebruik of de ernst van een verontreiniging 
aangeven. Hier wordt nader op ingegaan. 

• De berekening (afleiding) van de waarde van Zaans 
saneringscriterium wordt gereviewd. 

• De vraag of het verantwoord is om te volstaan met 
gebruiksadviezen onder het Zaans saneringscriterium wordt 
geëvalueerd. 
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2 Werkwijze 

Deze ex ante evaluatie is bedoeld als onafhankelijke toets op aannames, 
redeneringen en de onderbouwing van (voorgenomen) beleid. 
Voor de evaluatie is het beleid van de gemeente Zaanstad voor de 
aanpak van diffuus bodemlood bestudeerd. De evaluatie gaat in op de 
blootstelling aan bodemlood, de daarmee samenhangende 
gezondheidsrisico’s, normwaarden en handelingsperspectieven. 
 
De evaluatie richt zich op zowel het beleidsmatige deel (doelen, 
randvoorwaarden en maatregelen) als het technisch inhoudelijke deel. 
Voor beide aspecten vormen onder andere de adviezen van RIVM en 
GGD de (wetenschappelijke) basis. 
 
Ten behoeve van de evaluatie van enkele beleidsmatige aspecten is 
gesproken met beleidsmedewerkers van de provincies Zuid-Holland, 
Noord-Holland en Utrecht alsmede met de gemeente Zaanstad. De 
uitkomsten van deze gesprekken zijn meegenomen in de evaluatie. 
Voor de toetsing van het Zaans saneringscriterium alsmede een aantal 
risico-technische aspecten geldt dat de milieurisicobenadering, zoals 
wordt toegepast door RIVM, de wetenschappelijke basis vormt. 
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3 Toetsingskader voor de evaluatie 

Het toetsingskader voor de evaluatie zijn de adviezen van RIVM11 en het 
aanvullend advies van GGD6 9. Het RIVM-rapport beschrijft de huidige 
kennis over de risico’s, blootstelling en effecten van bodemlood. In het 
rapport wordt vastgesteld dat de problematiek van diffuse 
bodemverontreiniging met lood in veel gemeenten vrijwel niet op te 
lossen is met sanering alleen. De inspanningen dienen zich daarom te 
richten op het verminderen van de blootstelling aan bodemlood.  
Daartoe wordt geadviseerd om de bodemverontreiniging met lood eerst 
goed in kaart te brengen, vervolgens de meest risicovolle plekken te 
identificeren en deze met voorrang aan te pakken. Als volgt: 

1. Informeren: De gemeente en de GGD kunnen bewoners 
voorlichting geven over mogelijke gezondheidsrisico’s van 
bodemlood en adviseren over te nemen maatregelen of 
aanvullend onderzoek. 

2. Herkennen en lokaliseren van piekconcentraties van lood binnen 
het diffuus verontreinigde gebied. 

3. Het matchen van de locaties met hoge (piek)loodconcentraties 
met het daadwerkelijk gebruik. 

4. Op basis van deze ‘matching’ kunnen zogenoemde 
‘aandachtplekken’ worden geïdentificeerd. Dit zijn bijvoorbeeld de 
plaatsen die intensief door kinderen worden gebruikt in 
combinatie met loodverontreiniging. 

5. Met betrokken instanties en bewoners kunnen afspraken worden 
gemaakt over de aanpak (herinrichting) van deze 
‘aandachtplekken’ (locaties). De aanpak richt zich op het 
verminderen van de blootstelling aan bodemlood; met name de 
ingestie van bodemdeeltjes door kinderen moet zoveel mogelijk 
worden voorkomen. 

 
RIVM11 en GGD69 geven aan welke maatregelen bewoners en gemeenten 
kunnen nemen om de blootstelling aan bodemlood tegen te gaan. In 
aansluiting op het RIVM-rapport heeft de GGD op drie niveaus 
gezondheidskundige advieswaarden voor bodemlood opgesteld en 
gekoppeld aan handelingsperspectieven en gebruiksadviezen (zie bijlage). 
 
De adviezen van RIVM en GGD zijn het uitgangspunt voor de evaluatie.  
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4 Evaluatie 

4.1 Samenvatting aanpak gemeente Zaanstad 
De gemeente Zaanstad werkt al langere tijd aan de aanpak van diffuse 
loodverontreiniging. De gemeente heeft de bodemloodverontreiniging in 
kaart gebracht en, op basis van het verontreinigingsniveau, wijken 
geselecteerd die met voorrang worden aangepakt. Bovendien zijn 
kinderspeelplaatsen en volkstuinen geïnventariseerd, onderzocht en 
schoongemaakt.  
 
Mede naar aanleiding van de adviezen van RIVM en GGD heeft de 
gemeente recentelijk beleid vastgesteld voor de aanpak van 
verontreinigde tuinen. Deze aanpak bestaat uit de volgende stappen: 

1. Voorlichting over de risico’s van bodemlood. 
2. Gebruiksadviezen om de blootstelling aan lood omlaag te 

brengen. 
3. De vaststelling van een bodemnorm (het saneringscriterium), 

waarmee onderscheid kan worden gemaakt tussen tuinen waar 
gebruiksadviezen voldoende zijn en tuinen waar sanering nodig 
is. 

4. Een subsidieregeling voor het nemen van tijdelijke maatregelen 
om de blootstelling omlaag te brengen. 

 
In Figuur 1 wordt een samenvattend beeld geschetst van de Zaanse 
aanpak. Voor de aanpak wordt allereerst onderscheid gemaakt tussen 
openbare plekken en particuliere tuinen. De openbare plekken die 
intensief door kinderen worden gebruikt (bijvoorbeeld de 
kinderspeelplaatsen) zijn door de gemeente gecontroleerd en zo nodig is 
de bodem schoongemaakt. Voor volkstuinen worden afspraken gemaakt 
voor een maatwerkoplossing. 
 
Voor tuinen met bodemloodgehalten onder het saneringscriterium 
gelden de gebruiksadviezen. Eigenaren van deze tuinen kunnen niet 
gebruikmaken van de subsidieregeling. 
 
De wijken met de hoogste loodgehalten worden als eerste geprioriteerd. 
Voor de prioritering wordt ook het aantal aanwezige kinderen in het 
gebied meegenomen. Dit laatste naar aanleiding van de bevindingen uit 
de MKBA diffuus lood13. 
 
De sanering van tuinen wordt kadastraal geregistreerd. De gemeente 
volgt de BUS-procedure1. Ook een tijdelijke beveiligingsmaatregel wordt 
kadastraal geregistreerd (wordt behandeld als saneringsplan). Hiervoor 
heeft de gemeente Zaanstad een standaard format en procedure 
ontwikkeld. 
 
De gemeente Zaanstad hanteert niet de term ‘aandachtwijken’ of 
‘aandachtplekken’ voor gebieden of plaatsen met hoge 

 
1 Besluit Uniforme Sanering (BUS). Het BUS is een landelijke uniforme regeling voor eenvoudige, gelijksoortige 
saneringen die in korte tijd afgerond kunnen worden. 
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bodemloodgehalten in combinatie met intensief gebruik door kinderen. 
In hoeverre een tuin als een ‘geval’ (uit de Wbb) moet worden 
beschouwd, is in de gemeente nog een discussiepunt. 
 

Publieke ruimte: 
plaatsen waar 

kinderen spelen

Tuinen < 800 mg/kg 
Pb

Tuinen > 800 mg/kg 
Pb

Aanpak lood 
Zaanstad

Bodemonderzoek
Herinrichting met 

schone grond

Gebruiksaanwijzing

Tijdelijke beveili-
gingsmaatregel 

(subsidieregeling)

Geprioriteerde 
wijken:

Leeflaagsanering 
(BUS)

 
Figuur 1: Samenvattend beeld van de Zaanse aanpak 
 

4.2 Doel en betekenis van het Zaans saneringscriterium 
4.2.1 Convenant bodem en ondergrond 2016-2020 

In het convenant bodem en ondergrond 2016-20203 zijn in artikel 7 
afspraken gemaakt over de aanpak van diffuse bodemverontreiniging. 
De afspraken betreffen voorlichting over gebruiksadviezen om de 
gezondheidsrisico’s te minimaliseren. Voorts, in geval van 
onaanvaardbare gezondheidsrisico’s die niet redelijkerwijze door het 
opvolgen van gebruiksadviezen kunnen worden teruggebracht, zal het 
bevoegd gezag Wbb zorgdragen dat de risico’s zo spoedig mogelijk 
worden beheerst. 
 
Het Zaanse saneringscriterium voor lood geeft het niveau aan 
waarboven het volgen van gebruiksadviezen niet meer zal leiden tot een 
aanvaardbaar risiconiveau. 
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4.2.2 Voorlichting en gebruiksadviezen 
De gemeente informeert actief de bewoners over de risico’s en de 
maatregelen die bewoners zelf kunnen nemen om de blootstelling aan 
lood tegen te gaan.  
 
De gemeente Zaanstad vindt dat de voorlichting over gebruiksadviezen 
goed moet worden geborgd bij locaties waar de GGD-advieswaarde van 
370 mg/kg wordt overschreden en die niet worden gesaneerd omdat de 
gehalten onder het Zaanse saneringscriterium (800 mg/kg) liggen. 
 
Voor de voorlichting gebruikt de gemeente Zaanstad een folder 
(https://www.zaanstad.nl/mozard/document/docnr/2920248 
geraadpleegd op 15 september 2017).  
 
In de folder ‘Let op lood’ staan realistische en praktische adviezen om de 
blootstelling aan lood omlaag te brengen. In paragraaf 4.5 wordt 
ingegaan op de effectiviteit van gebruiksadviezen. 
 
In de folder ‘Let op lood’ staat onder meer: 
 
´Is het gemeten gehalte aan lood boven de 800 (mg/kg), en 
heeft u jonge kinderen, dan raden wij u aan de 
gebruiksadviezen hierboven te volgen.’  
 
Conclusies 

• Voorlichting en gebruiksadviezen hebben als doel om het contact 
met verontreinigde grond en de blootstelling aan bodemlood te 
verminderen. Hiermee geeft Zaanstad invulling aan het advies 
van RIVM en GGD om te streven naar een loodblootstelling bij 
kinderen die zo laag als redelijkerwijs mogelijk is (ALARA-
principe) en de gemaakte afspraken van het Convenant bodem 
en ondergrond 2016-20203.  

• De gebruiksadviezen komen overeen met de gebruiksadviezen 
van RIVM en GGD en zijn relatief eenvoudig door bewoners zelf 
toe te passen. 

• Gebruiksadviezen zijn van toepassing op elk 
verontreinigingsniveau van bodemlood waarbij de kwaliteit matig 
of onvoldoende is (zie de advieswaarden GGD: bijlage). 

• In de folder ‘Let op lood’ is dit vermoedelijk ook zo bedoeld, maar 
de tekst in de voorlichtingsfolder is daar onduidelijk over. Advies 
om dit aan te passen. 

• De gebruiksadviezen richten zich terecht op primair de ouders 
van jonge kinderen en de plekken waar kinderen vaak spelen 
(bijvoorbeeld tuinen). De gebruiksadviezen hebben terecht het 
doel de vermindering van de blootstelling door ingestie van 
gronddeeltjes door een slimme inrichting van de tuin en aandacht 
voor hygiëne. 

 
4.2.3 Betekenis van het Zaans saneringscriterium 

Voor een duidelijke communicatie naar de bewoners toe en voor 
beslissingen over te nemen maatregelen, heeft de gemeente het Zaans 
saneringscriterium vastgesteld.  
Het Zaans saneringscriterium is een totaal loodgehalte in de bodem 
(uitgedrukt in mg/kg droge grond) en wordt gebruikt om onderscheid te 

https://www.zaanstad.nl/mozard/document/docnr/2920248
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maken tussen tuinen waar gebruiksadviezen voldoende worden geacht 
en tuinen die gesaneerd moeten worden. 
De gemeente faciliteert bewoners met tuinen waar de loodgehalten zo 
hoog zijn dat gebruiksadviezen niet meer alleen afdoende zijn. Deze 
bewoners kunnen aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming, 
bijvoorbeeld voor het aanbrengen van een aaneengesloten grasmat. 
 
Het Zaans saneringscriterium is vastgesteld op 800 mg/kg. 
De waarde van het saneringscriterium is vastgesteld op basis van 
bodemgebruik, blootstelling en toetsing aan een gezondheidskundig 
(toxicologisch) criterium.  
Dit is conform de RIVM-benadering voor de afleiding van risicogrenzen 
(bodemnormen). 
In de paragrafen 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 worden de criteria en 
invoerparameters die de hoogte van het saneringscriterium bepalen 
beoordeeld. 
 
Conclusies 

• Het saneringscriterium richt zich op bestaande situaties in tuinen 
met een bodemloodverontreiniging. 

• Het saneringscriterium is bedoeld om onderscheid te maken 
tussen situaties waar gebruiksadviezen voldoende zijn en 
situaties waar dit niet voldoende is.  

• Het saneringscriterium mag niet worden geïnterpreteerd als een 
niveau waaronder sprake is van een situatie met een 
aanvaardbaar gezondheidsrisico of geschiktheid voor gebruik (dit 
in tegenstelling tot bijvoorbeeld met de maximale waarde 
wonen). 

• Het saneringscriterium is alleen doelmatig als dit wordt toegepast 
in combinatie met en toepassing van de gebruiksadviezen. 

 
4.3 Bodemgebruik en blootstelling 

De aanpak van de gemeente Zaanstad richt zich op de beheersing van 
risico’s door blootstelling aan lood in particuliere tuinen. Voor de afleiding 
van het Zaans saneringscriterium is uitgegaan van het 
blootstellingsscenario ‘wonen met tuin’. De parameters die dit 
bodemgebruik beschrijven, omvatten het gedrag en de omgeving zoals de 
verblijftijden buiten en binnen, contactintensiteit, consumptiehoeveelheid 
(in geval van groenteconsumptie uit eigen tuin) en de kenmerken van de 
woning. Daarnaast omvat de parameterisatie de beschrijving (in 
kwantitatieve waarden – zoals het lichaamsgewicht) van de receptor. In 
totaal gaat het hier om tientallen parameters. 
 
Voor de afleiding van het Zaans saneringscriterium is gebruikgemaakt 
van Sanscrit2. Door gebruik te maken van Sanscrit, de selectie van het 
bodemgebruik wonen met tuin, worden automatisch de juiste 
parameterwaarden geselecteerd.  
  

 
2 Sanscrit: beslissingsondersteunend systeem voor de bepaling van de spoedeisendheid van saneren conform 
de Circulaire bodemsanering (2013), https://www.risicotoolboxbodem.nl/sanscrit/  

https://www.risicotoolboxbodem.nl/sanscrit/


RIVM Rapport 2017-0174 

Pagina 23 van 33 

Een belangrijke bepalende parameterwaarde voor de hoogte van de 
normwaarde lood is de ingestie van gronddeeltjes door het kind. Deze 
waarde is vastgesteld op gemiddeld 100 mg/dag.  
Voor de hoogte van het Zaans saneringscriterium is de standaard 
Sanscrit-berekening aangepast op drie punten. Zie hiervoor: 

1. Conform het gebruiksadvies is de consumptie van gewassen uit 
eigen tuin veranderd van 10% tot nul. Er wordt dus van 
uitgegaan dat bewoners afzien van het telen van 
voedingsgewassen in de volle grond. 

2. Door het opvolgen van gebruiksadviezen wordt ervan uitgegaan 
dat de ingestie van gronddeeltjes door kinderen vermindert met 
50% (zie paragraaf 4.5). 

3. Het gezondheidskundig toetsingscriterium (Maximaal Toelaatbaar 
Risiconiveau, MTR-humaan) is verlaagd van 2,8 µg/kg lg/d naar 
1,9 µg/kg lg/d (zie paragraaf 4.4). 

4. Het gezondheidskundig criterium (het MTR, zie onder c) is 
gebaseerd op lood in voeding. Er is onderzoek gedaan naar de 
biobeschikbaarheid van lood aan bodemdeeltjes en daaruit blijkt 
dat de biobeschikbaarheid van bodemlood ten opzichte van lood 
in voeding (de relatieve biobeschikbaarheid) voor de onderzochte 
ophooglagen tussen 0,58 (50 percentiel) en 0,85 (80 percentiel) 
ligt12. Voor de berekening van het Zaans saneringscriterium is 
gerekend met 0,7.  

 
Conclusies 

• Uit oogpunt van effectiviteit is het juist dat Zaanstad zich primair 
richt op plaatsen die intensief gebruikt worden door kinderen 
(bijvoorbeeld tuintjes). Op deze plekken is de ingestie van grond 
over het algemeen het hoogst door de combinatie van een open 
bodem en frequent gebruik. 

• Het geselecteerde bodemgebruik ‘wonen met tuin’ is daarom 
correct en sluit aan bij de doelstelling van het Zaans 
saneringscriterium voor de aanpak van tuinen. 

• Het gebruik van Sanscrit garandeert een juiste parameterisatie 
en een transparante berekening. 

• Het niet meenemen van de blootstellingsroute door de 
consumptie van gewassen uit eigen tuin is de logische 
consequentie van het gebruiksadvies om geen gewassen te telen 
in de volle grond. 

• Voor de aanpassing van het MTR zie paragraaf 4.4. 
• Zaanstad gaat uit van een reductie van de grondingestie door het 

opvolgen van gebruiksadviezen van 50%. Deze inschatting is 
gelijk aan de inschatting die is gemaakt voor de 
maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA-maatregelen 
bodemlood13). In paragraaf 4.5 wordt onder meer ingegaan op 
de onzekerheid van deze inschatting. 

• De keuze voor een relatieve biobeschikbaarheid (zie onder d) van 
0,7 (70%) valt binnen de range van 0,58 en 0,85 zoals door 
RIVM is vastgesteld met het onderzoek naar de 
biobeschikbaarheid van lood in toemaakdekken12. De keuze is 
gemaakt na overleg met RIVM en GGD. 
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4.4 Gezondheidskundig toetsingscriterium (mate van bescherming) 
Voor blootstelling aan lood is geen grens aan te geven waaronder er geen 
ongewenste effecten zijn. Daarom dient voor lood beleidsmatig een 
acceptabele grenswaarde te worden gekozen. De gemeente Zaanstad 
heeft gekozen voor een grenswaarde die door JECFA/WHO8 
gekarakteriseerd wordt als ‘deemed for concern’ (reden tot zorg). Volgens 
JECFA/WHO komt dit, bij kinderen, overeen met een verstoring van de 
IQ-ontwikkeling met 3 of meer punten. Een dergelijke verstoring mag 
verwacht worden wanneer de blootstelling door lood 1,9 µg/kg 
lichaamsgewicht per dag (µg/kg lg/d) of meer is. Deze door de gemeente 
Zaanstad gebruikte grenswaarde, ook wel het Maximaal Toelaatbaar 
Risiconiveau (MTR) voor de mens genoemd, is strenger (lager) dan het in 
de Circulaire bodemsanering genoemde MTR van 2,8 µg/kg lg/dag7. Met 
deze aanscherping in combinatie met gebruiksadviezen geeft de 
gemeente invulling aan het advies van EFSA om de blootstelling van 
bodemlood zoveel mogelijk tegen te gaan.  
 
In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de achtergrond en de 
gezondheidskundige betekenis van humaan toxicologische grenswaarden 
voor lood. 
 
Achtergrond humaan toxicologische grenswaarden 
Als neurotoxische stof verstoort lood de ontwikkeling van het centrale 
zenuwstelsel. Bij kinderen komt dit tot uitdrukking bij prestaties in 
leertesten, zoals weergegeven met behulp van de zogenoemde IQ-score.  
Centraal bij het kwantificeren van de neurotoxiciteit van lood staat de 
studie van Lanphear et al.10 Deze studie geeft de langjarige effecten van 
loodblootstelling op de IQ-ontwikkeling van kinderen weer (zeven 
groepen kinderen op verschillende plaatsten in de wereld: VS, Mexico, 
Kosovo en Australië, tezamen 1333 kinderen). De Lanphear-studie laat 
een gekromd verband zien tussen lood in bloed en het IQ, waarbij lage 
loodbloedgehalten een relatief groot (negatief) effect op de IQ-score 
hebben. Bij hogere loodbloedwaarden is de (verdere) afname van de 
IQ-score minder groot. Figuur 2 laat zien dat het niet mogelijk is om 
voor lood in bloed een waarde aan te geven waaronder geen effect op 
het IQ optreedt. Verder geeft Figuur 2 aan dat het gevonden verband 
goed benaderd kan worden door het in twee rechte verbanden op te 
delen: een relatief stijl verband tot een waarde van rond 7,5 μg lood/dL 
en een minder stijl verband voor bloedwaarden boven dit afkappunt. 
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Figuur 2: Het verband tussen het lood-in-bloed-gehalte van kinderen en hun 
IQ-score in leertesten zoals weergegeven door Lanphear et al (2005, Figuur 4, 
‘log-linear-model’). Startwaarde IQ per definitie 100 
 
De door Lanphear gepubliceerde data kunnen gebruikt worden om een 
voor kinderen acceptabel innameniveau voor lood vast te stellen. 
Daarvoor is het wel nodig om allereerst aan te geven welk IQ-verlies als 
acceptabel beschouwd moet worden. Is deze (beleidsmatige) keuze 
eenmaal gemaakt, dan kan met behulp van Figuur 2 de hierbij horende 
lood-bloedwaarde berekend worden. Deze laatste kan dan vervolgens 
met behulp van een rekenmodel voor opname, verdeling en uitscheiding 
van lood in kinderen omgezet worden in de erbij horende dagelijkse 
loodinname (‘toxicokinetische modellering’).  
 
Naast door JECFA/WHO is de hierboven beschreven methode ook door 
EFSA gebruikt om het effect van loodinname op het IQ van kinderen te 
kwantificeren. 
 
In tegenstelling tot JECFA/WHO onthoudt EFSA zich van het classificeren 
van een verwaarloosbaar of acceptabel geacht IQ-verlies. Net als 
JECFA/WHO heeft EFSA een goed gedocumenteerde analyse van de 
Lanphear-data uitgevoerd. Om deze in een dagelijkse inname te 
vertalen, is gebruikgemaakt van het, eveneens goed gedocumenteerde, 
kinetische model IEUBK van de US Environmental Protection Agency (US 
EPA). Berekend werd dat een blootstelling van 0,5 μg lood/kg lg/dag uit 
de voeding bij kinderen tot een IQ-verlies van maximaal 1 punt leidt.  
Ook US CDC onderschrijft de conclusie dat er voor lood in bloed geen 
grens aangegeven kan worden waaronder geen ongewenste effecten 
optreden. Wel hanteert zij 5 μg lood/dL bloed als criterium voor een 
verhoogde lood-blootstelling van kinderen. Zoals zichtbaar in Figuur 2 
komt deze lood-bloedwaarde in orde van grootte overeen met het verlies 
van IQ-punten dat door JECFA/WHO als ‘reden tot zorg’ geclassificeerd is. 
CDC geeft aan dat in geval van een verhoogde blootstelling maatregelen 
ter vermindering hiervan getroffen moeten worden (CDC, 2012). 
 
Conclusie 

• Geconcludeerd wordt dat de door de Gemeente Zaanstad 
gehanteerde JECFA/WHO-innamegrens van 1,9 μg/kg lg/dag voor 
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de inname van jonge kinderen aan lood lager is dan de huidige in 
Nederland gehanteerde MTR van 2,8 μg/kg lg/dag. 

 
4.5 Effectiviteit van gebruiksadvies 

De gemeente Zaanstad gaat ervan uit dat gebruiksadviezen goed 
worden opgevolgd. Voor de beheersing van gezondheidsrisico’s door 
bodemlood is de belangrijkste doelgroep de bewoner met een tuin en 
kinderen van 0-6 jaar. De gegeven gebruiksadviezen zijn praktisch en 
niet moeilijk op te volgen en richten zich op een specifieke doelgroep. 
Daarom is aangenomen dat met de gebruiksadviezen de blootstelling 
door ingestie van gronddeeltjes met 50% afneemt (zie Tabel 1 bij 
‘Locatiegerichte gebruiksadviezen’).  
Deze aanname is gelijk aan de rekenwaarde die gebruikt is voor de 
MKBA13. De effectiviteit van de gebruiksadviezen, uitgedrukt als een 
reductie in blootstelling, is gebaseerd op een expert judgement. 
 
De onzekerheid over de effectiviteit van gebruiksadviezen is groot 
omdat, in de context van de Nederlandse aanpak diffuus bodemlood, er 
geen onderzoek naar is gedaan. Een veronderstelling is dat de 
effectiviteit van algemene gebruiksadviezen klein is, omdat het onzeker 
is dat de informatie de doelgroep voldoende bereikt. Het effect van het 
opvolgen van locatiegerichte gebruiksadviezen, inclusief het nemen van 
maatregelen (zoals een schone zandbak om in te spelen en een goede 
grasmat), wordt hoger ingeschat. Daarvoor is het belangrijk dat de 
voorlichting zich tijdig richt op de doelgroep en dat deze periodiek wordt 
herhaald. Onderzoek naar de effectiviteit van gebruiksadviezen is 
wenselijk.  
 
Tabel 1 geeft een overzicht van de geschatte reductie van de 
blootstelling door grondingestie door het geven van gebruiksadviezen. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen algemene gebruiksadviezen en 
locatiegerichte gebruiksadviezen. Locatiegerichte gebruiksadviezen 
richten zich op een specifieke doelgroep in een bepaalde wijk. 
 
Tabel 1: geschatte effectiviteit van gebruiksadvies. Vermindering van de 
blootstelling op basis van expert judgement 

Maatregel Effectiviteit van de interventie:  
geschatte reductie van de 
blootstelling 

Rekenwaarde 

Algemene 
gebruiksadviezen 2-40% 21% 

Locatiegerichte 
gebruiksadviezen 40-60% 50% 

 
Naast de aandacht voor hygiëne en de inrichting van de tuin adviseert 
de gemeente om groenten in plantenbakken te kweken met daarin 
schone teelaarde. De bijdrage aan de blootstelling door de consumptie 
van gewassen uit de tuin is daarom niet meegenomen bij de vaststelling 
van het saneringscriterium.  
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Conclusies 
De effectiviteit van gebruiksadviezen om de blootstelling aan bodemlood 
te verminderen is niet onderzocht. Wel zijn er een paar algemene 
wenken: 

• Burgers zijn zich ervan bewust dat een leven zonder risico’s niet 
bestaat. Rond het huis, thuis en op straat loopt men risico’s en 
burgers weten doorgaans goed om te gaan met het beheersen 
van die risico’s.  

• Een goede en structurele voorlichting over bodemlood en de 
maatregelen die men zelf kan nemen is essentieel. De 
effectiviteit van gebruiksadviezen zal toenemen (is de 
verwachting) als een specifieke doelgroep op het juiste moment 
wordt benaderd en de voorlichting periodiek wordt herhaald. Bij 
diffuse loodverontreinigingen van de bodem is er vooral een 
risico voor jonge kinderen door hand-mond-gedrag. Vanwege 
deze specifieke kwetsbare groep dient men zich vooral te richten 
op jonge ouders, verloskundigen en via consultatiebureaus, 
kinderdagverblijven en scholen.  

• Omdat er weinig bekend is over de effectiviteit van 
gebruiksadvies wordt geadviseerd om periodiek na te gaan 
(monitoring) of de voorlichting het gewenste effect heeft. 
Bijvoorbeeld: 

i. Een nul-meting door een vragenlijst onder de doelgroep (jonge 
ouders), verloskundigen, bij consultatiebureaus, 
kinderdagverblijven enzovoort. 

ii. Een interventie door informatie ter beschikking te stellen 
gedurende langere tijd. 

iii. Een vervolgmeting in de betreffende gemeenten uitvoeren om na 
te gaan wat het effect van de voorlichting is geweest gericht op 
de doelgroep. 

iv. In de vragenlijst (nulmeting en effectmeting) navragen of men op 
de hoogte is, wat men precies weet, hoe men dit te weten is 
gekomen enzovoort. 

v. Op basis van de bevindingen de communicatiestrategie eventueel 
aanpassen 

 
4.6 Berekening van het Zaans saneringscriterium 

De waarde (mg lood/kg bodem) van het Zaans Saneringscriterium 
wordt, voor bodemlood, vooral bepaald door de volgende keuzen voor 
parameterwaarden: 

1. de receptor: het gemiddelde kind tot 6 jaar; 
2. bodemgebruik: wonen met tuin; 
3. het beleidsmatig vastgestelde MTR. Daarmee wordt de 

blootstelling door bodemlood gemaximeerd op 1,9 µg/kg lg/dag; 
4. grondingestie van 100 mg/dag en een reductie van 50% daarvan 

door toepassen van gebruiksadviezen; 
5. geen consumptie van gewassen uit eigen tuin; 
6. relatieve biobeschikbaarheid van bodemlood van 0,7 (70%). 
 

Voor de verificatie zijn de berekeningen uitgevoerd met CSOIL20001. Dit 
model wordt gebruikt voor de afleiding van gezondheidskundige 
normwaarden voor bodem. CSOIL is tevens het referentiemodel voor de 
beoordeling van gezondheidsrisico’s in Sanscrit. 
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Tabel 2 geeft een overzicht van de berekening van de normwaarde en 
alsmede de belangrijkste invoerparameters. Om de bandbreedte in te 
schatten zijn een tweetal alternatieve scenario’s doorgerekend. 
 
Tabel 2: Berekende normwaarden bodemlood – saneringscriterium 
Norm Zaans 

sanerings-
criterium 

Alternatief 1 Alternatief 2 

Maatregel Specifiek 
gebruiks-advies 

Geen Algemeen 
gebruiks-

advies 
Bodemgebruik Wonen met tuin Wonen met 

tuin 
Wonen met 

tuin 
Consumptie van 
gewassen uit eigen 
tuin (volle grond) 

Geen 10% Geen 

Gezondheidskundig 
beschermingsniveau 
MTR (µg/kd lg/d) 

1,9 1,9 1,9 

Reductie blootstelling 
(grondingestie) door 
opvolgen 
gebruiksadvies 

50% 0% 21% 

Grondingestie (reken-
waarde in mg/d) 

 
50 

 
100 

 
79 

Relatieve 
biobeschikbaarheid 

0,70 0,70 0,85 – 0,58 

Normwaarde (mg/kg) 809 388 513 - 751 
 
De tweede kolom van Tabel 2 laat de specificaties zien van de berekening 
van het Zaans saneringscriterium. De keuzen die gemaakt zijn voor de 
afleiding van het Zaans saneringscriterium betreffen het bodemgebruik 
(of functie), het MTR (beschermingsniveau), grondingestie en de 
verwachte effectiviteit van gebruiksadviezen en de waarde voor relatieve 
biobeschikbaarheid. In de paragrafen 4.3, 4.4 en 4.5 zijn deze keuzen 
besproken. 
 
Ter vergelijking is aangegeven wat de risicogrenswaarde is wanneer er 
geen gebruiksadviezen (kolom 3) worden gegeven. In dat geval zou een 
normwaarde van 388 mg/kg moeten worden gehanteerd. Overigens 
geldt dan dat ook onder een bodemgehalte van 388 mg/kg het opvolgen 
van gebruiksadviezen bijdraagt aan een verdere vermindering van de 
gezondheidseffecten. Immers, voor blootstelling aan lood is er geen 
veilige ondergrens.  
 
In kolom vier (alternatief 2) is doorgerekend wat de normwaarde wordt 
op basis van algemene gebruiksadviezen. De effectiviteit van algemene 
gebruiksadviezen is lager en wordt geschat tussen 2 en 40% met een 
rekenwaarde van 21%13). In deze laatste kolom is een range berekend 
doordat gerekend is met een relatieve biobeschikbaarheid van 0,58 tot 
0,85. 
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Resumerend is voor de interpretatie van Tabel 2 het volgende van 
belang: 

• Door de verlaging van het MTR blijft het IQ-verlies onder de 
grens van ‘reden tot zorg’ (JECFA/WHO8 en paragraaf 4.4). 

• De berekende normwaarden gelden voor het bodemgebruik 
‘wonen met tuin’. Ander bodemgebruik kan resulteren in andere 
normwaarden. 

• De reductie van de blootstelling (ingestie van gronddeeltjes) door 
het opvolgen van gebruiksadviezen wordt door de gemeente 
ingeschat op 50%. Dit komt overeen met de aannames die zijn 
gemaakt voor de MKBA diffuus lood13. Ter vergelijking zijn in de 
kolommen ‘alternatief 1 en 2’ de normwaarden berekend 
wanneer geen gebruiksadviezen worden opgevolgd en wanneer 
er weinig aandacht/bekendheid is voor gebruiksadviezen. 

• De relatieve biobeschikbaarheid van bodemlood beweegt zich 
tussen 0,58 (50 P) en 0,85 (80 P). Lokaal kan dit anders zijn. De 
gemeente Zaanstad gaat uit van een biobeschikbaarheid van 0,7. 

• De berekende normwaarden voor de alternatieve scenario’s laat 
zien wat de bandbreedte is van risicogrenzen.  

 
Conclusies 

• De berekening van de hoogte van het Zaans saneringscriterium 
(kolom 2) is, uitgaande van het gekozen gezondheidskundig 
beschermingsniveau (MTR) en de veronderstelde effectiviteit van 
gebruiksadviezen, correct. 

• De keuze voor de waarden van de verschillende parameters is 
onderbouwd; zie hiervoor de paragrafen 4.3, 4.4 en 4.5. 

 
4.7 Toetsing van het bodemgehalte aan het saneringscriterium 

Het bodemloodgehalte in de tuinen wordt bepaald op basis van 
bodemonderzoek, waarna toetsing aan het saneringscriterium volgt. 
De wijze waarop het bodemonderzoek en het bodemgehalte worden 
bepaald, wordt niet beschreven in het Zaans saneringscriterium voor 
met lood verontreinigde bodem. Uit navraag bleek dat de 
standaardprotocollen voor bodemsaneringsonderzoek (waaronder 
NEN5740) voor de diffuse bodemloodproblematiek niet toepasbaar zijn. 
 
De problemen die bij bodemonderzoek worden genoemd zijn: 

1. Grote heterogeniteit van bodemlood (horizontaal en verticaal). 
2. Grond-ingestie is ‘hand-mond’-gedrag, huidbelading. Dit kan een 

andere bodemfractie zijn dan de fractie die wordt bemonsterd 
volgens de standaardprotocollen. 

3. Er is onduidelijkheid over wel of niet zeven, voor of na malen van 
de bodemmonsters. 

 
De gemeente Zaanstad steekt het bodemonderzoek praktisch is. Er 
wordt een mengmonster gemaakt van een aantal steken, waarna met 
XRF het loodgehalte wordt bepaald. Volgens de gemeente leidt dit tot 
bevredigende resultaten. 
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Conclusie 
• Geadviseerd wordt om afspraken te maken over de uitvoering 

van het bodemonderzoek. Afspraken over de uitvoering 
vergemakkelijken een gelijkwaardige toetsing en voorkomen 
discussies over de toetsing achteraf.  
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6 Bijlage: Gezondheidskundige advieswaarden GGD 

Gezondheidskundige advieswaarden bodemlood9) (in mg/kg droge stof) 
en handelingsperspectieven.  
 

 Gezondheidskundig  
voldoende 

bodemloodkwaliteit 

Gezondheidskundig 
matige 

bodemloodkwaliteit 

Gezondheidskundig  
onvoldoende  

bodemloodkwaliteit 

Grote moestuin  
(> circa 200 m2) 

< 60 60 - 260 > 260 

Wonen met tuin (kleine 
moestuin)  

< 90 90 - 370 > 370 

Plaatsen waar kinderen 
spelen 

< 100 100 - 390 > 390 

IQ-puntverlies door 
bodemlood 

< 1 IQ-puntverlies 1-3 IQ-puntverlies > 3 IQ-puntverlies 

Handelingsperspectieven 
voor plaatsen waar 
jonge kinderen (0-6 
jaar) veel in contact 
komen met grond 
(gevoelige locaties: 
wonen met tuin, 
kinderspeelplekken, 
kinderdagverblijven 
e.d.)  

• goede 
ruimtelijke 
ordening: 
realiseer 
gevoelige 
bestemmingen 
zoveel mogelijk 
op grond met 
een voldoende 
bodem-
loodkwaliteit 

 

• Brede 
communicatie 
over algemene 
gebruiksadviez
en (folder, 
posters, 
website e.d.). 

• Sanering bij 
herstructurerin
g e.d. 

• Sanering 
• Indien sanering niet 

haalbaar: specifieke, 
gerichte 
risicocommunicatie 
met bewoners en 
andere gebruikers 
van verontreinigde 
grond (brieven, 
informatiebijeenkom
sten e.d.) 

   

Gebruiksadviezen (op 
hoofdlijnen) om contact 
van jonge kinderen met 
lood te beperken 

• Laat kinderen in een zandbak met schoon speelzand spelen. 
Leg (kunst)gras, tegels of een schone laag grond aan op 
plekken waar kinderen spelen. Bij voorkeur met een laag 
schone grond of zand onder het (kunst)gras of tegels.  

• Kweek groenten in bakken met schone teelaarde.  
• Let vooral bij jonge kinderen extra op hygiëne (handen wassen 

na het buitenspelen)  
• Ga de inloop van grond in huis tegen (schoenen uitdoen, 

regelmatig stofzuigen of dweilen). 
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