
 

Intergrow doet haar best om ervoor te zorgen dat de door haar weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en up to date mogelijk is.  

Intergrow kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten of eventuele schade die het gevolg is van het gebruik van deze informatie. 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   Intergrow NV     

09 374 28 20   

contact@intergrow.be 

Benodigde materialen: 

✓ Plastic zakje 

✓ Schopje 

✓ Etiket of alcoholstift 

✓ Kartonnen doosje 

 

Benodigde materialen: 

✓ Bepaal op welk gedeelte u een staal wilt nemen 

✓ Verdeel deze plaats in minstens 5 delen 

✓ Schraap het bovenste stukje aarde weg (1cm) waar u grond wil nemen 

✓ Graaf 15cm diep en neem van de gehele diepte een beetje grond 

✓ Doe deze grond in het plastic zakje 

✓ Verwijder eventuele wortels, plantendelen en stenen 

✓ Herhaal dit over minstens 5 andere plaatsen in de border 

✓ Doe de grond allemaal in hetzelfde zakje 

✓ Meng de grond 

✓ Zorg dat u minstens 500ml grond heeft en maximum 1L 

✓ Kleef een etiket met de naam van het staal op de zak, of schrijf op de zak 

(zoals aangeven in de mail na het invullen van het formulier) 

✓ Doe het staal (of meerdere stalen) in de kartonnen doos 

✓ Verzend het staal naar onderstaand adres met bijvoorbeeld Bpost of breng het binnen 

op één van de inzamelpunten. 

 

 

Hoe neemt u een bodemstaal? 

 Ga zorgvuldig te werk want dit bepaalt de 

nauwkeurigheid van de resultaten. 

 

Postadres (enkel post): 

Labo Intergrow  

Berlaarbaan 84 

2820 Bonheiden 

Verzameladressen  

Openingsuren: werkdagen doorlopend tussen 8 en 17u 

• Venecolaan 7, 9880 Aalter 

• Hoveniersstraat 1, 2560 Sint-Katelijne-Waver (GPS Mussepi 21) 

• Kluizenhof 1, 9170 Sint-Gillis-Waas 

• Opitterkiezel 87a, 3960 Bree 

• Hondzochtsesteenweg 155, 1502 Lembeek 

• Torhoutstraat 42, 8610 Kortemark 

• Rue au Fonds Race 1, 4300 Waremme 

• Bijlokelaan 53/A, 9080 Lochristi 

https://www.intergrow.be/nl/store/tuinaanleg/bodemontleding 
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