AANVRAAGFORMULIER
BODEMANALYSES TUIN
Adres
Adres m oestuin (indien
anders)
Telefoon/GSM
e-m ailadres
Hoe wens je de resultaten
te ontvangen?

Per mail – per post

Stap 1: Is het aangewezen om een bodemanalyse uit te voeren in uw tuin?
In de beslisboom van de praktijkgids “Gezond tuinieren” kan je nagaan of het aangewezen is
om een bodemanalyse te laten uitvoeren en voor welke pakketten.
Stap 2: Hoe neem je een bodemstaal?
De aangewezen manier om een bodemstaal te nemen en verdere instructies, vind je hier.
Stalen dient gekoeld bewaard te worden.
Stap 3: Hoe vraag je een bodemanalyse aan bij het laboratorium?
Neem contact op met een erkend lab om prijs te vragen. Geef daarbij duidelijk aan welke
van de onderstaande pakketten je wil laten analyseren en vraag ook specifiek of de
hieronder vermelde detectielim ieten kunnen gehaald worden. Ook instructies over het
potje of zakje waarin het staal bewaard moet worden en hoe het staal best naar het
verzonden wordt, vraag je best rechtstreeks aan het lab. Een lijst met erkende labs vind je
hier.
Pakket 1
(m oestuin)
Voor welke pakketten* vraag je
een analyse aan?

□

Pakket 2
(stookolie)

□

Pakket 3
(kippenren)

□

*Pakket 1: zware metalen en benzo(a)pyreen (volgens CMA)
*Pakket 2: minerale olie (volgens CMA)
*Pakket 3: PCDD/F (detectielimiet LOQ upperbound: 3 ng/kg d.s.) en dioxineachtige PCB’s (detectielimiet LOQ
upperbound: 2 ng/kg d.s.)

Per aangeduid pakket moet je op de betreffende locatie (moestuin, kippenren, ter hoogte
van de stookolie, …) een bodem staal nemen. Zorg voor een duidelijk etiket met de
naam van je staal (bv. MoestuinXXX, …) op elk potje of zakje. Informeer bij het lab of hier
ook instructies rond zijn.

Vul onderstaande gegevens in:
Datum staalnam e
Naam
staalnam epotje
M oestuinstaal
Stookoliestaal
Kippenrenstaal

Opm erking

1
2
3

Overige opm erkingen

Je zendt je bodemstaal naar het lab samen met dit aanvraagformulier. De juiste instructies
voor verzending vraag je aan het lab.
Na ongeveer 3 weken krijg je de resultaten van de bodemanalyses per post of per mail
(zoals aangeduid). Deze resultaten geef je in op www.gezonduiteigengrond.be en je krijgt
een advies op maat van je tuin.

