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Onderzoek moestuinen 2021-2022: stand van zaken grond en water

Geachte mevrouw Steeghs,
Zoals u weet, hebben we een onderzoek uitgevoerd bij een aantal moestuinen in
Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden. We onderzochten de hoeveelheid
PFOA en GenX en 16 andere PFAS-stoffen in groente en fruit. Dit rapport is afgerond
en u kreeg het advies van het RIVM om het eten van groenten en fruit uit de tuin af te
wisselen met groenten en fruit uit de winkel.
Uit dezelfde moestuinen zijn monsters genomen van grond en water uit de sloot,
regentonnen en grondwater. Deze zijn ook onderzocht op PFAS. Dit onderzoek ronden
we binnenkort af. In deze brief vertel ik u wel alvast iets meer over dit onderzoek.
Wat wordt er precies onderzocht?
Bureau Arcadis heeft in de moestuinen uit het onderzoek ook monsters laten nemen
van grond en water uit de sloot, regentonnen en grondwater. Deze zijn onderzocht op
de hoeveelheid PFAS. Daardoor kunnen we zien waar de PFAS in uw tuin vandaan
komt. Dat kan zijn de grond of het water dat de moestuinplanten krijgen.
U kunt regenwater gebruiken
We kunnen u al wel positief nieuws melden: het onderzochte regenwater in het gebied
is net zo schoon als buiten het onderzochte gebied. U kunt dus gewoon uw groenten,
fruit en andere planten regenwater geven.
Wanneer komt het rapport en het advies?
Het RIVM leest het concept van het rapport na om de verbinding met het eerdere
moestuinonderzoek goed te kunnen leggen en u zo een goed advies te kunnen geven.
Wij informeren u over de resultaten als het rapport er is.
Wat kunt u in de tussentijd het beste doen?
U kunt gewoon uit uw tuin eten en de tuin gebruiken zoals u gewend bent. Wel is nog
Steeds het advies om het eten van groenten en fruit uit de tuin af te wisselen met
groenten en fruit uit de winkel.
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Meer informatie
Wilt u meer weten over het moestuinonderzoek? Meer informatie vindt u op
www.ozhz.nl/pfasinmijntuin en op de website van Dordrecht: www.dordrecht.nl/chemours
Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief? Mail of bel met de projectleider van dit
onderzoek namens de vier gemeenten, Karin van den Akker. Zij is te bereiken via email:
cem.van.den.akker@dordrecht.nl en telefonisch via 078 - 770 48 49.
Met vriendelijke groet,

T.F. de Jonge
Wethouder Duurzaamheid & Milieu, Vastgoed, Dierenwelzijn,
Biesbosch en Duurzaamheidscentrum Weizigt
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