
 

 

 

 

Factsheet locatie 22 – Kinderbegeleider Dienst Kinderopvang Felies| Verbeeck 
Christel 

 

Algemene info  

Adres Ger. Schmookstraat 15, 2660 Hoboken  

Inzetkaart 

 

Datum audit 2020-12-15 11:00:00 

Soort locatie Onthaalouder / creche / opvang 

Contactpersoon n.v.t.  

 

Audit buiten  

Onverharde zones 

Onverharde zones toegankelijk voor kinderen? Ja 

Onverharde zones visueel vervuild? Nee 

Oppervlakte onverharde zone 66 m
2 

 

Overige vaststellingen buiten  

Zandbak Nee 

Speeltuigen Nee 

Matten ingangen gebouwen  Ja 
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Audit buiten  

 

Wasstraten  Nee 

Onmiddellijk omgeving locatie 

Zijn er in de onmiddellijke omgeving nog bronnen van 

zware metalen aanwezig? 

Groenzone tussen steenweg en weg 

 

 

 

Antwoorden checklist 

Hoeveel kinderen (<12 jaar) zijn er gemiddeld op de locatie aanwezig? 5 

"Is de buitenspeelruimte volledig verhard (asfalt, klinkers, tegels)?  

Zones waar kinderen niet kunnen spelen, zoals borders, maken geen deel 

uit van de buitenspeelruimte." 

nee 

Waaruit bestaat het niet verharde gedeelte van de buitenspeelruimte? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

gras 

Hoe dikwijls wordt de verharde buitenspeelruimte gereinigd? 2 keer per maand 

Wordt de buitenspeelruimte droog of met nat gereinigd? Nat 

Gebeurt droog reinigen van de buitenspeelruimte in aanwezigheid van de 

kinderen? 

 

Wordt de buitenspeelruimte afgespoeld met leidingwater? Ja 

Indien er speeltuigen zijn, worden deze gereinigd? Er zijn geen speeltuigen 

aanwezig 

Hoe dikwijls worden de speeltuigen gereinigd?  

Opmerkingen  

Is er bij elke overgang van buiten naar binnen de mogelijkheid om de voeten Ja, altijd 
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grondig af te vegen? 

Welke soort matten liggen er bij de ingangen van het gebouw? (meerdere 

antwoorden mogelijk) 

Stof; 

Hoe worden de matten in het gebouw gereinigd? (meerdere antwoorden 

mogelijk) 

Uitkloppen; Afspoelen; 

Hoe dikwijls worden de matten bij de ingangen van het gebouw gereinigd? Meermaals per week 

Hoe dikwijls wordt de vloer in het gebouw met nat gepoetst? Dagelijks 

Hoe wordt de vloer in het gebouw droog gepoetst? Swiffer woensdag 

Hoe dikwijls wordt het stof afgenomen met een natte doek in het gebouw? 

(vensterbanken, kasten, speeltuigen, ...) 

Meermaals per week 

Kunnen de afzonderlijke ruimtes verlucht worden? Ja, de meeste ruimtes 

Waarom kunnen de afzonderlijke ruimtes niet verlucht worden? (meerdere 

antwoorden mogelijk) 

 

Hoe dikwijls worden de afzonderlijke ruimtes verlucht? (meerdere 

antwoorden mogelijk) 

Continu; 

Opmerkingen  

Kan de buitenzandbak afgedekt worden? Er is geen zandbak 

Is er een afscheiding tussen het zand uit de zandbak en het zand van de 

bodem 

 

Hoe dikwijls wordt het zand van de zandbak vervangen?  

Opmerkingen  

Zijn er afspraken mbt. handen wassen? Ja 

Wat zijn de afspraken over het wassen van de handen van de kinderen? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

Voor het eten; Na het buiten 

spelen; Na het knutselen; 

Worden de handen van de kinderen gewassen na het buiten spelen? Ja 

Waarom kunnen de handen niet gewassen worden na het buiten spelen? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

 

Waar worden de handen gewassen na het buiten spelen? (meerdere 

antwoorden mogelijk) 

Keuken; 

Worden de handen van de kinderen gewassen voor het eten (middageten en 

tussendoortjes)? 

Ja 

Waarom kunnen de handen niet gewassen worden voor het eten? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

 

Waar worden de handen gewassen voor het eten? (meerdere antwoorden 

mogelijk) 

Keuken; 

Bent u geïnformeerd en/of gesensibiliseerd ivm de risico's van zware 

metalen voor kinderen? 

Nee 

Wordt het team geïnformeerd en/of gesensibiliseerd ivm zware metalen  

Hoe werd u/ het team geïnformeerd over zware metalen? (meerdere 

antwoorden mogelijk) 

 

Zijn er afspraken met het poetspersoneel mbt zware metalen preventie? Nee 

Wat zijn die afspraken? (meerdere antwoorden mogelijk)  

Worden de ouders geïnformeerd over het beleid mbt zware metalen? Nee 

Opmerkingen  
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Veldwerk  

Adres Ger. Schmookstraat 15, 2660 Hoboken  

Onderzoeks-

strategie 

1 

Boorplan 

 

De staalname voorziet in het nemen van mengstalen op de onverharde terreindelen 

binnen de blauwe kader. 

Datum  19/01/2021 

Uitvoerder Tom Dardenne 

 

Analyseresultaten  

Laboratorium Eurofins Analytico B.V. 

Gildeweg 46, 3771NB 

Barneveld 



 

 

 

 

Grondmonster 60% 
BSN 

BSN RGW Eenheid 2201-1a 2201-2 

Gebruikte organische stofgehalte      1 1 
Gebruikte kleigehalte      1 1 
pH-KCL      4 4 
         
X-coördinaat      148756 148756 
Y-coördinaat      205476 205476 
Bestemmingstype      III III 
Diepte boring (m -mv)      0,3 0,3 
Traject (m -mv)      0,0-0,1 0,1-0,3 
Organoleptische waarneming        
Datum bemonstering      19-01-2021 19-01-2021 
         
         
ZWARE METALEN EN METALLOÏDEN             
Arseen [As] 61,8 103 125,5 mg/kg ds 23 < 10  
Cadmium [Cd] 3,6 6 95 mg/kg ds 4,4 2 
Lood [Pb] 336 560 732 mg/kg ds 130 93 
         
OVERIG             
Totaal organisch koolstof (TOC)    g/kg ds 17  
pH-KCl    - 5,1  
Meettemperatuur pH-meting    °C 20  
Droge stof    % m/m 82,2 81,6 
Lutum    % 5  
Organische stof (humus)    % 2,9  

BSN: bodemsaneringsnorm 
RGW: risicogrenswaarde 
 

 

Conclusie  

Resultaten enquête 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De resultaten van de enquête afgenomen in december 2020 zijn opgenomen in de 

tabel “Antwoorden checklist”. 

De aanbevelingen over hoe u de blootstelling kunt beperken en meer uitleg over de 

aanwezigheid van lood en arseen vindt u terug op: 

https://www.gezondleven.be/themas/gezondheid-en-

milieu/milieugezondheidskundige-aandachtsgebieden/aandachtsgebied-hoboken 

Deze eenvoudige preventiemaatregelen worden hieronder nog eens kort 

samengevat: 

 Veeg je voeten voor je de lokalen binnen gaat 

 Verkies rubberen of kunststof deurmatten en maak ze geregeld schoon 

met water 

 Poets met nat 

 Als je stofzuigt, gebruik dan één met een HEPA-filter 

 Was regelmatig speelgoed en knuffels 

 Dek de bodem af met houtschors, zaai de bodem in met gras of beplant 

met bodembedekkers 

 Woel niet onnodig grond om 

 Laat kinderen niet op een stoffige ondergrond spelen 

 Spoel regelmatig verharde oppervlakken (terras, stoep,..) waarop 

kinderen spelen met water 

 Was steeds je handen nadat je in de tuin gewerkt hebt en zorg dat de 

kinderen steeds hun handen wassen nadat ze buiten gespeeld hebben 

 Gebruik enkel leidingwater om zwembadjes te vullen 

 Teel geen groenten en fruit in eigen tuin. Wil je toch graag groenten 

https://www.gezondleven.be/themas/gezondheid-en-milieu/milieugezondheidskundige-aandachtsgebieden/aandachtsgebied-hoboken
https://www.gezondleven.be/themas/gezondheid-en-milieu/milieugezondheidskundige-aandachtsgebieden/aandachtsgebied-hoboken
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Conclusie  

 

 

Resultaten veldwerk 

 

telen, laat dan een bodemanalyse uitvoeren 

De gehaltes cadmium en lood zijn verhoogd maar de risicogrenswaarden (RGW) 

worden niet overschreden, dus zijn geen extra maatregelen vereist. 
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