
Kinderen en lood
Kinderen zijn gevoeliger voor de effecten van lood dan 
volwassenen. Vooral kinderen van nul tot ongeveer zes jaar. 
Lood kan namelijk het leervermogen nadelig beïnvloeden. 
Kinderen kunnen op verschillende manieren in aanraking 
komen met grond waar lood inzit. Als zij buiten spelen op 
vervuilde grond bijvoorbeeld. Zij kunnen hun vieze handen 
in hun mond steken en zo grond inslikken. Kinderen 
kunnen ook te veel lood binnenkrijgen als zij elke dag 
groenten eten die verbouwd zijn op vervuilde grond. Zorg 
er daarom voor dat kinderen zo min mogelijk in aanraking 
komen met grond die vervuild is door lood. Hieronder leest 
u wat u kunt doen. 

Advies 1 
Eet liever geen groenten van deze grond. Verbouw daarom 
geen groenten (bladgroenten, knolgewassen) in de 
vervuilde grond.

Wat wel kan: Groenten verbouwen in bakken met schone 
grond (potgrond of  tuinaarde)

En verder: Niet alle soorten groenten, struiken en bomen 
nemen evenveel lood op. Fruitbomen en vruchtenstruiken, 
zoals frambozen en bramen, nemen bijna geen lood op. 
Aardbeien kunt u beter wel op schone grond verbouwen. 
Aardbeien nemen wel lood op en er blijft gemakkelijk 
(vervuilde) grond aanzitten.

Advies 2 
Laat jonge kinderen van nul tot ongeveer zes jaar niet op 
de onbedekte bodem (‘kale grond’) spelen en houdt de 
bodem goed bedekt, bijvoorbeeld met gras, struiken en 
vaste planten. Zo beperkt u het contact met vervuilde 
grond.

Wat wel kan: Kinderen kunnen spelen in bijvoorbeeld 
een zandbak met schoon speelzand, op een goed 
dichtgegroeide grasmat, op kunstgras of  op verharde 
ondergrond, zoals tegels (bij voorkeur met een laag 
schoon zand eronder)

Advies 3
Hygiënemaatregelen
De GGD adviseert om vooral bij jonge kinderen 
extra te letten op de normale hygiëne, zoals handen 
wassen. Verder is het - voor iedereen - verstandig om 
tuinhandschoenen te dragen als u in de tuin werkt. En om 
uw handen goed te wassen en de resten grond van uw 
schoenen te halen voor u uw huis weer inloopt. Spelen of  
kruipen er jonge kinderen in uw woning? Voorkom dan dat 
er vervuilde grond in huis terecht komt. Is er toch grond 
mee naar binnen gekomen? Stofzuig of  dweil dan de vloer.

Vragen?
Wilt u meer weten of heeft u vragen over lood in de 
bodem. Mail dan met gb&mggd@rotterdam.nl of bel 
met 010-4339894.
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