EEN BEELD VAN DE
TUINBODEMS IN
VLAANDEREN

Tuinbodems zijn rijkelijk voorzien van nutriënten
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Naar aanleiding van de nieuwe publicatie
'Bodemvruchtbaarheid in tuinen en openbaar groen in
Vlaanderen' organiseerden de Bodemkundige Dienst van
België (*) en het Kenniscentrum ‘Tuin+ (**) een studiedag in
Heverlee. Er werd een blik geworpen op de bodems van
private en publieke groene ruimtes.

najaar na een bodemanalyse met advies. In de praktijk kunnen
dus belangrijke besparingen op kalk gerealiseerd worden.
Tuinbodems hebben een hoog koolstofgehalte
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Tuinbodems hebben een hoge pH
BDB stelt uit de bodemanalyses ook vast dat veel Vlaamse
WXLQHQGRRUHHQRYHUPDWLJHEHNDONLQJKRJHS+ZDDUGHQ
VFRUHQ%LMGULHNZDUWYDQGHJD]RQVLVGHS+]HOIV]HHUKRRJ
*UDVJHGLMWLQIHLWHKHWEHVWRSOLFKW]XUHERGHPV(HQWHKRJH
]XXUWHJUDDGYHURRU]DDNWDOOHUOHLSUREOHPHQ]RDOVKHWPRHLOLMN
opneembaar worden van fosfor en bevorderen van mosgroei
in gazons. Hier kan men beter verzurende meststoffen zoals
DPPRQLXPVXOIDDWWRHGLHQHQRPGHVFKHYHVLWXDWLHHQLJV]LQV
ELMWHVWXUHQ]HJW%'%(UZRUGWJHDGYLVHHUGRPLQGHPHHVWH
JHYDOOHQVOHFKWVRPGH¢MDDUWHEHNDONHQ'LWEHVWLQKHW

Zware metalen:
met
waakzaamheid is geboden
'HDFKW]ZDUHPHWDOHQ]LMQFKURRPQLNNHONRSHU]LQNDU'
KW
VHHQFDGPLXPNZLNHQORRG+HWDOGDQQLHWEHODGHQ]LMQYDQ
HHQWXLQPHW]ZDUHPHWDOHQKHHIWYRRUDOWHPDNHQPHWGHJHKDOWHVZDDULQGH]H]ZDUHPHWDOHQDDQZH]LJ]LMQLQGHERGHP
Koper en zink zijn zelfs noodzakelijke voedingselementen voor
SODQWHQPDDUGDQDOVVSRUHQHOHPHQWHQ8LWHHQUHHNVJHULFKte analyses van BDB blijkt dat bodemvervuilingen met zware
metalen in Vlaamse tuinen eerder uitzonderlijk voorkomen.
(QZDDU]HYRRUNRPHQNXQQHQ]HPHHVWDOJHOLQNWZRUGHQDDQ
JHNHQGH KLVWRULVFKH YHURQWUHLQLJLQJVEURQQHQ]RDOV]ZDUH
industrie of stortplaatsen. Er is dus geen reden tot paniek
PDDUZDDN]DDPKHLGLVVWHHGVJHERGHQZDQQHHUMHWHPDNHQ
krijgt met aangevoerde grond. Bij twijfel eis je als tuinaannePHUEHVWHHQDQDO\VHFHUWLʖFDDWYDQGHOHYHUDQFLHUYRRUDOHHUMH
JURQGLQHHQWXLQODDWDDQYRHUHQDOGXV%'%O
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< Jan Vancayzeele

Het regelmatige gebruik van kunstmest en van compost heeft er voor
gezorgd dat een doorsnee tuinbodem hoge reserves heeft aan
nutriënten.
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%RGHPNXQGLJHGLHQVWYDQ%HOJL %'% LVHHQRQDIKDQNHOLMNHRQGHUzoeks- en adviesinstelling die vooral actief is in bodem- en wateronderzoek,
bemestingsadvisering, irrigatiesturing en milieueffectrapporten. BDB biedt
deze diensten aan voor zowel overheid, bedrijven als particulieren. Je kan als
tuinaannemer bij de BDB terecht voor een grondontleding voor de (her)aanleg
van een tuin waar je apart advies kan vragen voor een gazon, siertuin en
groentetuin. Via het analyseverslag ontvang je een gedetailleerd en professioneel bemestingsadvies voor drie jaren.
( ) .enniscentrum 7uin wil de aandacht richten op de veelheid aan tuin- en
stadslandschappen. Dit kenniscentrum wil de kennis over tuin- en stadslandschappen vergroten en nagaan welke rol deze zouden kunnen opnemen bij
het bouwen aan een meer duurzame samenleving. Omdat ze vaak verborgen
zijn achter gebouwen en afsluitingen bleven tuinen de laatste decennia vaak
onopgemerkt voor onderzoek en beleid.
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