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Samenvatting 
In dit productinformatieblad vindt u informatie over voorbehandeling AS3000 en aanvullende 
informatie betreffende AS3000.  
 
Inleiding/Achtergrond 
De implementatiedata van de regelingen: 
Kwalibo   1 oktober 2006   
AS3000 grond  1 juli 2007 
AS3000 grondwater 1 januari 2008 
AS3000 waterbodem 1 juli 2009 
Nieuw stoffenpakket 1 januari 2008 
  
Voor reguliere bodemonderzoeken en saneringen heeft het SIKB Accreditatie Schema 3000, 
kortweg AS 3000, zijn intrede gedaan. AS 3000 is zowel van toepassing op grond- als op 
grondwatermonsters. 
AS 3000 schrijft laboratoria eenduidige regels voor wat betreft de keuze van analysemethoden en de 
uitvoering van kwaliteitscontroles van het analyseproces. Daarnaast worden maatregelen 
beschreven om deze kwaliteitsverbetering in de toekomst te kunnen waarborgen. 
 
Algemene informatie 
De voorbehandeling AS3000 grond is geïntroduceerd door het SIKB om de homogeniteit van 
analysemonsters te verbeteren. 
Eurofins|Analytico is erkend voor alle SIKB protocollen voor grond, waterbodem en grondwater. En 
mag daarom alle analyses binnen deze protocollen uitvoeren conform AS3000. 
De inhoud van de SIKB protocollen zijn te vinden op SIKB.nl. 
 
Normalisatie 
Eurofins|Analytico is door Bodem+ erkend om alle analyses binnen de SIKB protocollen conform 
AS3000 uit te voeren. Deze analyses worden op het rapport kenbaar gemaakt met de letter ‘S’. 
 
Technische/praktische beschrijving 
Voor AS3000 grond is gesteld dat het monster voor minimaal 95% kleiner dient te zijn dan 2 mm. 
Minimaal 140 gram van het monstermateriaal wordt in behandeling genomen voor de 
voorbehandeling AS3000: het cryogeen vermalen. Deze voorbehandeling geldt niet voor de analyse 
op vluchtige parameters en de bepaling van korrelgroottes! 
De totale minimale monsterhoeveelheid die in behandeling genomen wordt voor een 
standaardpakket bodem inclusief lutum en organische stof is 310 gram. 
Een eventuele heranalyse is met de aangeleverde hoeveelheid van een volledig gevulde grondpot 
wel mogelijk.  
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Wanneer het analysemonster uit meerdere deelmonsters bestaat, worden deze 1 op 1 gemengd tot 
een minimale hoeveelheid van 140 gram ten behoeve van het cryogeen malen AS3000. 
 
Eventuele aanvullingen zijn bij een aangeleverde hoeveelheid van volledig gevulde grondpotten tot 3 
deelmonsters moeilijk in bewerking te nemen, gezien de minimale monsterhoeveelheid welke is 
gesteld voor analyses conform AS3000. 
 
Hiernaast dienen de grondmonsters aan bepaalde voorwaarden te voldoen: 
-           Niet maalbare deeltjes en bodemvreemd materiaal worden uit het monster verwijderd. 
-  Met een hogere frequentie vaststelling van de prestatiekenmerken op basis van NEN 7777. 
-  Verplichte deelname aan het inter-laboratoriumonderzoek waarbij dagelijks een 

referentiemonster onderzocht dient te worden op een groot aantal componenten. 
- Extra controlemonsters en standaarden die meegenomen worden in de meetserie. 
- Op de analysecertificaten zal middels een stempel aangegeven worden dat het 

onderzoek uitgevoerd is conform AS 3000. 
 
Wanneer er voor een waterbodemmonster 1 volledig gevulde slibpot wordt aangeleverd, kan er uit 
deze pot een hele reeks aan analyses worden uitgevoerd. De analyses voor een 
standaardwaterbodem pakket kunnen volstaan met 1 volledig gevulde slibpot, waaruit ook eventuele 
heranalyses en aanvullingen gedaan kunnen worden. 
De minimale gestelde monsterhoeveelheid voor een waterbodempakket kan variëren van 320 gram 
tot 450 gram, afhankelijk van de samenstelling van het pakket. 
 
Aanvullende voorwaarden waterbodemmonsters: 
-  Met een hogere frequentie vaststelling van de prestatiekenmerken op basis van NEN 7777. 
-  Verplichte deelname aan het inter-laboratoriumonderzoek waarbij dagelijks een 

referentiemonster onderzocht dient te worden op een groot aantal componenten. 
- Extra controlemonsters en standaarden die meegenomen worden in de meetserie. 
- Op de analysecertificaten zal middels een stempel aangegeven worden dat het 

onderzoek uitgevoerd is conform AS 3000. 
 
Voor de aanlevering van grondwatermonsters heeft er geen wijziging plaats gevonden in het 
aanleveren van de hoeveelheid materiaal ten opzichte van de RvA geaccrediteerde analyses. 
Voor de overige voorwaarden van grondwatermonsters: ‘zie aanvullende voorwaarden 
waterbodemmonsters’. 
 
Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen 
met uw persoonlijke projectcoördinator. 
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