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SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer 

 

NOTITIE 
Overzicht wijzigingen AS SIKB 3000 (versie 03-10-2013) 
 

 

De nieuwe versies zijn: 
AS SIKB 3000 versie 6  Protocollen 3110-3190 versie 6 

Protocollen 3010-3090 versie 7 Protocollen 3210-3290 versie 4  

 

Nr. Fenomeen Wijziging in AS3000-document Waar in document(en)? 

1 Voorbehandeling van 

monsters 

Monstervoorbehandeling van grondmonsters: NEN 5709 is vervangen door  NEN-EN 16179. AS3000, 1.4; 2 

AS3010 

2 Referentiemethoden Waar nodig zijn normverwijzingen geactualiseerd. AS3000 basisdocument en 

alle protocollen 

3 Analyse van steektoestellen Voor grondmonsters voor de bepaling van vluchtige verbindingen die worden geleverd in 

steektoestellen, is een werkwijze opgenomen. 

AS3000, 2.3 

4 Validatieonderzoek, matrices  Het optionele toepassen van een regiogebonden matrix als validatiematrix is verwijderd. 

 Voor de vaststelling van de aantoonbaarheidsgrens voor organische parameters in 

grondwater  is, naast synthetisch grondwater conform NVN 6419,  een mengmonster van 

grondwater toegestaan. 

 Voor de aantoonbaarheidsgrens van parameters in waterbodem  volstaat de moeilijkste 

matrix. Separate vaststelling in schoon zand is niet noodzakelijk. 

 Voor de vaststelling van de bias voor grond en waterbodem is het gebruik van het 

"AS3000-controlemonster" (SETOC 789/ISE 859) toegestaan. 

 De terugvinding voor de bepaling van cyanide(vrij) voor grond en waterbodem moet in 

twee verschillende matrices worden vastgesteld. De limietwaarden voor beide matrices 

verschillen. 

AS3000, 3.2.1 

5 Validatieonderzoek, 
prestatiekenmerken 

 De aantoonbaarheidsgrens voor grond en grondwater moet worden vastgesteld op basis 

van reproduceerbaarheid. Dit was al zo voorgeschreven voor waterbodem. 

 De term juistheid is in alle documenten vervangen door 'bias'. 

 AS3000, 3.2.2 

 

 Generiek 

6 Verplichte onderdelen  Generieke verplichte onderdelen zijn gegeven, o.a. met betrekking tot de methodeblanco 

en het gebruik van procedurele interne standaarden. 

 In de protocollen zijn de verplichte onderdelen geëvalueerd en waar nodig herzien.  

 AS3000, 3.2.3 

 

 AS3000 protocollen 

7 Eerstelijnscontrole Voor de eerstelijnscontrole wordt verwezen naar NEN 6603. AS3000, 3.3.1 

8 Tweedelijnscontrole De criteria voor duploanalyses voor de tweedelijnscontrole zijn verduidelijkt.  AS3000, 3.3.2 
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SIKB biedt instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer 

 

Nr. Fenomeen Wijziging in AS3000-document Waar in document(en)? 

9 Validatieonderzoek, 

limietwaarden voor 
prestatiekenmerken 

Voor veel parameters  voor grond, grondwater en waterbodem  zijn de limietwaarden voor 

prestatiekenmerken aangescherpt. 

AS3000 protocollen 

10 Protocollen vluchtige 

verbindingen 

Naftaleen en de trichloorbenzenen zijn uit  de protocollen voor de bepaling van vluchtige 

verbindingen verwijderd.  

AS3000, 1.2 

AS3030-1 en -2 

AS3130-1 en -2 

AS3230-1 

 
 

11 Protocollen waterbodem De bepaling van gloeirest is verwijderd. v/h AS3020-2b 

12 Prestatiekenmerken, B-

grenzen 

De zogenaamde 'B-grenzen' voor waterbodem die konden worden toegepast wanneer zij in 

het kader van het desbetreffende onderzoek om wat voor reden ook volstonden, zijn 
verwijderd. 

Protocollen AS3210-3290, 

v/h Bijlage 1 

 

 

 


