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Samenvatting 

Verontreiniging van bodems door zware metalen is een wijdverbreid 
probleem. Lood (Pb) is biologisch niet essentieel en giftig voor planten. 
De bronnen van loodverontreiging van bodems kunnen in drie 
categorieën onderverdeeld worden, namelijk industrie, landbouw en 
verkeer. Bodems met een (zeer) hoog loodgehalte kunnen ook van nature 
voorkomen, bijvoorbeeld waar loodhoudend erts dagzoomt. Planten 
kunnen lood via de wortels uit de bodem opnemen, maar ook als aerosol, 
via de bladeren. De meeste plantesoorten hebben een aanzienlijke 
capaciteit om lood via de wortels uit de bodem op te nemen, maar de 
translocatie van het opgenomen lood naar de spruit is doorgaans zeer 
gering. Ondanks de giftigheid van zware metalen in hoge concentraties, 
hebben sommige plantesoorten, ‘metallofyten’ genaamd, gedurende hun 
evolutie het vermogen verworven om zich te kunnen handhaven op 
bodems met zeer hoge, normaliter dodelijke, concentraties van zware 
metalen. Dit vermogen wordt vaak ‘metaaltolerantie’, of beter, 
‘metaalhypertolerantie’ genoemd. Metaalhypertolerantie is normaliter 
metaalspecifiek en beperkt tot het metaal of de metalen die in toxische 
concentratie(s) in de bodem van het betreffende populatiegebied 
aanwezig zijn. Bij de zogenaamde ‘facultatieve’ metallofyten, dat wil 
zeggen, metallofyten die zowel op ‘metaalvervuilde’ als ‘schone’ bodems 
voorkomen, is het voorkomen van metaalhypertolerantie gewoonlijk 
beperkt tot de populaties van de vervuilde bodems (‘metallicole’ 
populaties). Metaalhypertolerantie is meestal ‘constitutief’, dat wil 
zeggen altijd aanwezig, ook zonder blootstelling aan het metaal in 
kwestie, en erfelijk bepaald, gecontroleerd door een beperkt aantal genen. 

Een relatief klein aantal metallofyten, ‘hyperaccumulatoren’ genaamd, 
accumuleren metalen in buitengewoon hoge concentraties in het blad, in 
plaats van, zoals gebruikelijk, de wortel. Metaalhyperaccumulatoren 
komen in een groot aantal families voor, maar zijn vooral sterk 
vertegenwoordigd in de ‘Koolfamilie’ (‘Brassicaceae’). 
Hyperaccumulatie van lood is vermoedelijk zeer zeldzaam, voorzover het 
überhaupt bestaat, vooral vanwege de lage oplosbaarheid van 
loodmineralen in de bodem, en de precipitatie van lood, als sulfaat- of 
fosfaatzout, in de wortel. Het ‘bewijs’ voor het bestaan van 



loodhyperaccumulatie (>1000 mg/kg DW) is uitsluitend gebaseerd op in 
het veld verzameld bladmateriaal, in alle gevallen afkomstig van bodems 
met extreem hoge loodconcentraties, gewoonlijk vele malen hoger dan de 
gemeten concentraties in het blad. Dit sluit niet uit dat de schijnbare 
loodhyperaccumulatie van de betreffende planten in feite te danken is aan 
depositie van loodhoudend stof op het blad, bijvoorbeeld door opspattend 
regenwater of “droge depositie” via de wind, gevolgd door opname, via 
de huidmondjes, in het blad, of incorporatie in de waslaag op het blad, de 
cuticula. Uiteraard valt dit niet onder ‘echte’ hyperaccumulatie, die 
uitsluitend berust op opname door de wortel, gevolgd door translocatie 
naar het blad. Om deze reden moeten veronderstelde gevallen van 
loodhyperaccumulatie in de natuur altijd gevalideerd worden door 
experimenten onder ecologisch realistische, maar gecontroleerde 
condities, met uitsluiting van de mogelijkheid tot verontreiniging via de 
lucht.  

Matthiola flavida Boiss. is een overblijvende kruidachtige soort uit de 
Koolfamilie (= Kruisbloemigen). In Iran gedraagt deze soort zich als een 
facultatieve metallofyt met de capaciteit om lood te hyperaccumuleren. 

In hoofdstuk 2 wordt de accumulatie en translocatie van lood vergeleken 
tussen metallicole en nonmetallicole populaties van Silene vulgaris (non-
hyperaccumulator), Noccaea caerulescens (zink/cadmium/nikkel 
hyperaccumulator), en Matthiola flavida (veronderstelde 
loodhyperaccumulator). Dit onderzoek toont aan dat 1) populaties van 
loodrijke bodems alleen loodhypertolerant zijn wanneer de bodem arm is 
aan uitwisselbaar calcium, 2) calcium in de voedingsoplossing de opname 
en de giftigheid van lood vermindert, maar de loodtranslocatie (van 
wortel naar spruit) verhoogt, althans bij M. flavida, 3) 
loodhyperaccumulatie populatiespecifiek is, en niet consistent 
geassocieerd met loodhypertolerantie, bij N. caerulescens, 4) natuurlijke 
loodhyperaccumulatie bij metallicole M. flavida niet reproduceerbaar is 
in watercultuur. 

In hoofdstuk 3 wordt de accumulatie van lood, zink en cadmium 
vergeleken tussen metallicole (M) en nonmetallicole (NM) populaties van 
diverse metallofyten (zie boven), op twee vergelijkbaar metaalrijke 
bodems, maar met verschillende zuurgraad (pH) en calciumgehalte. Dit 



onderzoek toont aan dat 1) alleen de locale M populatie van S. vulgaris 
en slechts een van de vier geteste M populaties van N. caerulescens 
kunnen groeien op de bodem uit La Calamine (lage pH; weinig calcium), 
terwijl alle N en M populaties van alle drie de soorten kunnen overleven 
en groeien op de bodem uit Irankouh (hoge pH; veel calcium), 2) N. 
caerulescens zink hyperaccumuleert op de zure bodem, maar niet op de 
alkalische bodem, 3) de locale M populatie van M. flavida op z’n eigen 
bodem lood hyperaccumuleert 4) N en NM populaties van M. flavida niet 
verschillend tolerant zijn, zowel voor zink als cadmium (of lood). 

In hoofdstuk 4 worden de mogelijkheden onderzocht om 
loodhyperaccumulatie, in een watercultuur, te induceren door toevoeging 
van de metaalchelatoren citraat (natuurlijke chelator) en EDDS 
(biologisch afbreekbare, synthetische chelator). De resultaten laten zien 
dat 1) M. flavida niet over constitutieve mechanismen beschikt om 
ongedissocieerd loodcitraat of lood-EDDS met hoge affiniteit op te 
nemen, 2) hyperaccumulatie van Pb-EDDS mogelijk is, maar alleen bij 
zeer hoge, waarschijnlijk giftige, concentraties in de voedingsoplossing, 
3) de kans dat door EDDS gefaciliteerde hyperaccumulatie van lood 
vermoedelijk tot een snelle dood van het gewas leidt, zeer groot is, 
hetgeen de mogelijkheid beperkt om “chelator-gefaciliteerde fyto-
extractie” veilig toe te passen.  

De resultaten van dit proefschrift tonen aan dat ‘echte’ 
loodhyperaccumulatie, via opname door de wortel en translocatie naar het 
blad, bestaat in de natuur. De loodhyperaccumulatoren die in dit 
proefschrift als zodanig geïdentificeerd of bevestigd zijn, namelijk de M. 
flavida populatie afkomstig van de Irankouh mijn, en een N. caerulescens 
populatie uit Zuid-Frankrijk, groeien beiden op een extreem loodrijke 
bodem, waarvoor decontaminatie via fyto-extractie geen realistische optie 
is. De mogelijkheden voor fyto-extractie van lood uit licht of matig met 
lood verontreinigde bodems blijven vooralsnog onduidelijk.  

 

 

 



 

 

 

 

	  


