
6 oktober 2021 

Beste ouder, 

In 2021 deed een extern en onafhankelijk onderzoeksbureau in opdracht van de OVAM een controle 

op de bodem, het terrein, het beleid en onze lokalen. (Dit naar aanleiding van verhoogde lood in 

bloedwaarden die in de eerste helft van 2020 werden vastgesteld in Moretusburg-Hertogvelden.) Ze 

onderzochten de aanwezigheid van arseen, cadmium en lood in de bodem en controleerden of we 

voldoende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de kinderen zo weinig mogelijk in contact 

komen met lood. 

De conclusie van het onderzoek is dat de lood- en cadmiumwaarden in de bodemstalen verhoogd 

zijn, maar niet de risicogrenswaarden overschrijden. 

Dit betekent dat het risico voor de kinderen, voor onze sportclub en voor u als ouder beperkt is, maar 

we wel samen zo veel als mogelijk de volgende preventiemaatregelen blijven volgen: 

 Veeg de voeten voor we de lokalen of het gebouw binnen gaan 

 Gebruik rubberen of kunststof deurmatten en maak ze geregeld schoon met water 

 Poets met nat 

 Gebruik dan een stofzuiger met een HEPA-filter 

 Was regelmatig speelgoed en knuffels 

 Dek de bodem af met houtschors, zaai de bodem in met gras of beplant met 

bodembedekkers 

 Woel niet onnodig grond om 

 Laat kinderen niet op een stoffige ondergrond spelen 

 Spoel regelmatig verharde oppervlakken (terras, stoep,..) waarop kinderen spelen met water 

 Handen steeds wassen na werken in de tuin of buiten spelen 

 Gebruik enkel leidingwater om zwembadjes te vullen 

 Teel geen groenten en fruit in eigen tuin. 

De gedetailleerde locatiefiche met alle resultaten van het uitgevoerde onderzoek van onze terreinen 

zijn ter beschikking op de club 

Meer informatie kan u terugvinden op: https://www.gezondleven.be/themas/gezondheid-en-

milieu/milieugezondheidskundige-aandachtsgebieden/aandachtsgebied-hoboken 

Voor meer informatie of indien u verdere vragen heeft over de onderzoeksresultaten voor onze 

locatie, kan u contact opnemen met de contactpersonen van de OVAM via tim.lieben@ovam.be of 

petra.de.clercq@ovam.be.  

Onze club is tevens in contact met de wijkwerker, Liesbet De Groot, aangesteld door Umicore en we 

kunnen bij haar terecht voor: 

 Informatie over het onderzoek naar verhoogde loodwaarden bij kinderen. 

 Tips om je te beschermen tegen vervuiling van zware metalen 
Indien u verdere vragen heeft kan u contact opnemen met haar telefonisch op 0489/95.10.54 of via 

email liesbet.degroot@logoantwerpen.be 

Vriendelijke groet, 

 

Serge Bossant 

Voorzitter 
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