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MONSTERNEMINGSTECHNIEKEN VOOR VASTE 
EN PASTEUZE AFVALSTOFFEN IN STATISCHE 

BEMONSTERINGSSITUATIES 

1. DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED 

Deze methode beschrijft de praktische uitvoering van representatieve monsternametechnieken 
voor vaste en steekvaste pasteuze afvalstoffen in statische bemonsteringssituaties (bijv. 
voorraadhopen, bigbags, containerladingen, vrachtwagens, treinwagons,…). Daarnaast wordt 
ook de monsterneming van een afzonderlijk puntmonster voor vluchtige parameters (VOS) 
toegelicht.  
 
De beschreven technieken vormen een onderdeel van de algemene monsternemingsstrategie 
voor vaste en pasteuze afvalstoffen, zoals beschreven in CDBP2. De kwantitatieve en 
kwalitatieve aspecten van CDBP2 worden, bij toepassing van de hierna beschreven 
monsternemingstechnieken, geïmplementeerd.  
 
Deze technieken zijn geschikt voor de bepaling van (fysico-) chemische parameters op alle 
types afvalstoffen, met uitzondering van specifieke materialen of situaties die in andere 
procedures in deze Code van Goede Praktijk voor de bemonstering van afval (CvGP afval) 
beschreven zijn. De beschreven technieken zijn niet van toepassing voor bijv. bacteriologische 
parameters. 

 

2. APPARATUUR, MATERIAAL EN OPLOSSINGEN 

2.1. MONSTERNEMINGSAPPARATUUR 
 
Een selectie veel gebruikte monsternemings-apparatuur wordt hieronder opgelijst (zie ook 
figuren in Bijlage B). De gebruiksmogelijkheden in functie van de gegeven 
monsternemingstechnieken worden opgelijst in Bijlage C.  
 
De apparatuur en benodigdheden dienen zoveel mogelijk te bestaan uit materialen die inert zijn 
ten aanzien van de te analyseren component(en). Ze moeten goed onderhouden en schoon 
zijn. Ze worden na elk gebruik mechanisch en/of chemisch gereinigd zodat de representativiteit 
van de monsterneming niet nadelig wordt beïnvloed bij een volgende monsterneming. 
 
2.1.1. (Hand)schep(pen)*, met opstaande rand, gekende volume(s) (inhoud) en opening 

minimaal 3 keer groter dan de maximale korrel in de partij (D95) 
2.1.2. Gutsboor* met boorlichaam van minimaal 60 cm lengte 
2.1.3. Grondboor* of grondboorset: Edelmanboor, riversideboor, … (andere types mogelijk) 
2.1.4. Wiellader, bulldozer, graafmachine met laadschop* of gelijkwaardig 
2.1.5. Steekboor, steeklans, bemonsteringsbuis (facultatief) 
2.1.6. Klepgutsboor, veenboor (facultatief) 
2.1.7. Benodigdheden voor het nemen van een puntmonster m.b.t. de analyse van vluchtige 

parameters, bijvoorbeeld:  
− roestvrijstalen (rvs) steekmonsterset voor grond, met monsterbussen (diameter 

35 mm) en sluitstukken met rvs inlage kleine boorset met rvs boorringen (28 mm) en 
afsluitkappen 

− glazen recipiënt met deksel en teflon inlage, rvs of aluminium schepje 
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2.2. BENODIGDHEDEN 
 

2.2.1. Toestel waarmee ruimtelijke coördinaten kunnen vastgelegd worden, bijv. GPS 
(facultatief) 

2.2.2. Meetlint van 30 à 50 meter of meetwiel om partij-dimensies te bepalen 
2.2.3. Verlengstukken voor grondboren (desgevallend) 
2.2.4. Riek/mestvork, harkje (voor het losmaken/voorgraven van het materiaal) 
2.2.5. Voldoende afsluitbare plastic en/of glazen monsterrecipiënten van 250 ml, 1 liter en 10 

liter. De richtlijnen m.b.t. de te gebruiken recipiënten (bijv. plastic, glas,…) per 
parameter(groep) conform CDBP1 (CEN/TR 15310-4) moeten gerespecteerd worden. 

2.2.6. HDPE zeil of gelijkwaardig voor homogenisatie en/of kwarteren van grotere 
hoeveelheden afvalstoffen (min. 2 m bij 2 m) 

2.2.7. Roestvaststalen emmer, voor verzameling van warme monsters (bijv. vliegassen) 
2.2.8. Monsternemingsformulier 
2.2.9. Persoonlijke beschermingsmiddelen, afhankelijk van de omstandigheden van de 

monsterneming 
2.2.10. Koelboxen met voldoende diepgevroren koelelementen of koelinstallatie om gekoeld 

transport van monsters te garanderen 
2.2.11. Fototoestel (facultatief) 

 

3. VOORBEREIDING MONSTERNEMING 

1. Gebruik het monsternemingsformulier (bijv. zie bijlage B van CDBP2) om alle informatie, 
schetsen en eventuele opmerkingen en afwijkingen, zoals hieronder beschreven, te 
noteren. 
 

2. Beschrijf de te bemonsteren afvalstoffen (aard, aggregatietoestand). Noteer de (eventuele) 
opmerkelijke zaken (macrosamenstelling, kleur, geur, korrelopbouw, verontreinigingen,…). 
 

3. Breng de partij (of afgebakende deel van de partij) in kaart (omschrijving en/of 
situatieschets). 
Gebruik bij voorkeur een GPS-logger om de partij-afbakening (locatie, deelpartijen,…) vast 
te leggen. Dit kan door registratie van de (centrale) coördinaten van de partij, of door 
registratie van het grondoppervlak van de partij door er met een GPS-logger rond te lopen. 
 

4. Bepaal (met meetlint of meetwiel) of schat (“afstappen”) het grondoppervlak (G) en de 
gemiddelde hoogte (h) van de te bemonsteren partij.  
Bereken op basis hiervan (bij benadering) het volume van de te bemonsteren partij. 

Opmerking: 
Soms zijn gegevens over de grootte van de partij (in ton of m³) ook ter beschikking bij de 
productieverantwoordelijke (bv. bij grondreinigingscentra). 

5. Schat de maximale korrelgrootte D95  (d.i. de korrelgrootte waarbij 95% van de individuele 
korrels van de partij kleiner is dan deze waarde). 
 

6. Leid, op basis van de maximale korrelgrootte D95, de (theoretische) grootte van een 
elementair monster en van het mengmonster af (zie Bijlage A en CDBP2 punt 6). 
 

7. Bepaal de toe te passen monsternemingsstrategie en -techniek (zie CDBP2 punt 3 en punt 
7). 
Kies het geschikte bemonsteringsmateriaal rekening houdend met de aard en korrelgrootte 
(cfr. CDBP2 punt 5) van de te bemonsteren afvalstoffen. 
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8. Voer de monsterneming uit volgens één van de monsternemingstechnieken in punt 4, 5 of 6 
van deze GIDS. 
 

9. Voer, indien van toepassing, een bijkomende monsterneming uit volgens punt 7 van deze 
GIDS, indien er vluchtige parameters (VOS) moeten bepaald worden. 

4. MONSTERNEMINGSTECHNIEK VIA DOORBOREN VAN DE PARTIJ 

4.1. MONSTERNEMING VIA DOORBOREN VAN EEN VOORRAADHOOP 
 
1. Neem minimaal 2 boringen doorheen de volledige hoogte of volledige diameter van 

een voorraadhoop. De boringen mogen, naar keuze, horizontaal, verticaal of een 
combinatie horizontaal/verticaal uitgevoerd worden. Houd rekening met volgende 
instructies: 

• Horizontale boringen: 
− in een horizontaal vlak (ongeveer) door het middelpunt van de 

voorraadhoop;  
− min. 2 boringen loodrecht op elkaar, tussen ca. 30% en 70% van de 

partijhoogte; 
− de onderste 30 cm van de voorraadhoop wordt niet bemonsterd (invloed 

van segregatie te groot).  
• Verticale boringen:  

− loodrecht op het grondoppervlak; 
− indien de lengte en/of breedte van de partij >10 m, wordt per 5 m een extra 

boring uitgevoerd;  
− minstens één van de boringen door het hoogste punt van de partij; 
− de boringen worden gelijkmatig gespreid over de lengte van het 

bovenoppervlak van de partij. 
• Combinatie horizontale /verticale boring:  

− zie instructies horizontale en verticale boring; 
− boringen kruisen elkaar in (ongeveer) het middelpunt van de partij. 

Opmerking : 
Verticale boringen impliceren het betreden/beklimmen van een partij. Omwille van veiligheidsredenen is dit niet 
altijd mogelijk, zoals bij niet-stabiele voorraadhopen met ronde stenen die makkelijk naar beneden rollen, bij 
zachte (bijv. shredderfluff) of pasteuze (bijv. zuiveringslib, …) afvalstoffen waar men kan inzakken, bij scherpe 
materialen of materiaaldelen waaraan iemand zich kan verwonden (bijv. houtafval, bepaalde shredder residu’s, 
bepaalde bodemassen), etc. 
Voorbeelden van verticaal doorboorbare materialen zijn o.a. stabiele hopen van zand- of grondachtige 
afvalstoffen (gedroogde/ontwaterde baggerspecie, veegvuil, bepaalde zeefzanden van bouw- en sloopafval, …) 

2. Duw of draai de boor of buis volgens de gekozen richting in de te bemonsteren partij 
afvalstoffen. Als het apparaat volledig gevuld is, wordt het uit de partij gehaald en 
leeggemaakt (‘elementair monster’). 
Herhaal deze handeling in hetzelfde boorgat (monsternemingspunt) totdat de partij volledig 
doorboord is (horizontale boring) of het grondoppervlak bereikt is (verticale boring). Breng 
verlengstukken aan zodat de volledige diepte of diameter van de partij bereikt kan worden.  
 
Indien het boorgat onvoldoende ‘open’ blijft staan om een elementair monster op een 
volgende sectie van het boortraject te nemen, is deze monsternemingstechniek niet 
geschikt. In dit geval kan de monsterneming gespreid over het oppervlak van de partij (punt 
6 van deze GIDS) worden toegepast. 
 
Indien de volledige diepte of diameter/straal niet kan doorboord worden, wordt de 
“alternatieve methode voor doorboren van een voorraadhoop” (hieronder beschreven), 
gebruikt. 

 
3. Herhaal stap 2 om een 2e of volgende (verticale of horizontale) boring doorheen de 

volledige hoogte of diepte van de voorraadhoop partij uit te voeren. 
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4. Voeg de elementaire monsters van het (volledige) boortraject van de boringen samen tot 

het veldmonster. 
 

5. Vergelijk deze hoeveelheid met de minimale eisen voor het mengmonster (zie Bijlage A of 
CDBP2 punt 6). Voer (een) extra boring(en), doorheen de volledige hoogte of diameter van 
de voorraadhoop, uit (herhaal stap 2) indien niet aan de minimale eisen wordt voldaan. 
 

ALTERNATIEVE METHODE VOOR DOORBOREN VAN EEN VOORRAADHOOP 

 
1. Kies een boor die geschikt is voor het (schuin) neerwaarts of schuin doorboren van de te 

bemonsteren afvalstoffen, bijv. grondboor (verschillende varianten: Edelmanboor in 
verschillende groottes, guts-, riverside-, grindboor,…). Gebruik, desgevallend, (een) 
verlengstuk(ken). 
 

2. Bereken de totale boorlengte: maak de som van de lengte [L] en de breedte [B] van het 
grondoppervlak, en de maximale hoogte [H] van de partij. 
De totale boorlengte wordt verdeeld over meerdere monsternemingspunten (boorgaten) die 
ruimtelijk gespreid worden langs het oppervlak van de partij, waarbij telkens een ondiepe 
boring wordt uitgevoerd. 
Voer een proefboring om de mogelijke lengte van de boring uit te testen. De minimale 
lengte van een boring is 1 meter. 
Bereken het aantal monsternemingspunten = totale boorlengte / lengte boring. 
 

3. Indien mogelijk, voer boringen uit vanop menshoogte (ca. 1.5 m) tot aan de bodem. Indien 
de voet van de partij veilig kan betreden worden, voer boringen uit tot op een hoogte van 
2.5 m. 
Duw of draai de boor in de partij afvalstoffen. Als het apparaat volledig gevuld is, wordt het 
uit de partij gehaald en leeggemaakt (‘elementair monster’). 
Herhaal, indien nodig, deze handeling in hetzelfde boorgat (monsternemingspunt) totdat 
een boortraject van minimaal 1 meter bereikt werd (maar bij voorkeur tot op de bodem). 
Breng verlengstukken aan zodat de volledige diepte of diameter van de partij bereikt kan 
worden.  
Deze boringen mogen ook schuin geplaatst worden i.p.v. loodrecht verticaal en/of 
horizontaal. 
 

4. Herhaal stap 3 op de andere monsternemingspunten. Zorg voor een gelijkmatige, 
ruimtelijke spreiding van de monsternemingspunten langs de omtrek van de partij. 
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Figuur 1: voorbeeld van verdeling van ondiepe boringen langs de omtrek van de partij 

5. Voeg de elementaire monsters van het boortraject van de (ondiepe) boringen samen tot het 
veldmonster.  
 

6. Vergelijk deze hoeveelheid met de minimale eisen voor het mengmonster (zie Bijlage A of 
CDBP2 punt 6). Voer (een) extra boring(en) uit (herhaal stap 3) indien niet aan de minimale 
eisen wordt voldaan. 
 
Indien het boorgat onvoldoende ‘open’ blijft staan om een elementair monster op een 
volgende sectie van het boortraject te nemen, is deze monsternemingstechniek niet 
geschikt. 
 
Indien het middelpunt van de partij of 50% van de diameter van de partij (bij horizontale 
boring), of de bodem van de partij (bij verticale of schuin neerwaartse boringen) niet kan 
bereikt worden, wordt dit als afwijking genoteerd. 

 

4.2. MONSTERNEMING VIA DOORBOREN VAN CONTAINER(VRACHT) 
(VERTICALE MONSTERNEMING) 

 
1. Kies een boor die geschikt is voor het neerwaarts doorboren van de te bemonsteren 

afvalstoffen, bv. grondboor (verschillende varianten: Edelmanboor in verschillende groottes, 
guts-, riverside-, grindboor,…), klepgutsboor, siloboor. Neem voldoende verlengstukken om 
de hoogte van de container of laadbak te kunnen overbruggen. 

Opmerking: 
Gezien de beperkte diameter van courante manueel hanteerbare grondboren is deze methode meestal beperkt 
tot afvalstoffen met korrelgrootte tot maximaal 10 à 20 mm. 

2. Voer de boringen uit op 2 plaatsen verspreid over het bovenoppervlak van 10 m² van de 
container (of neem 1 boring per 5 m² bovenoppervlak). 

Opmerking: 
Omwille van veiligheidsredenen is het niet aangewezen om op de afvalstoffen zelf te lopen of te staan. De 
monsterneming gebeurt vanop een monsternemingsplatform of een stabiele trapladder langs de rand van de 
container. 
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3. Duw de boor verticaal en loodrecht al draaiend in wijzerzin (rechtsom) in de partij 
afvalstoffen. De boor is gevuld als de lengte van het boorlichaam in het materiaal gedrukt 
werd (d.i. enkele draaien bij Edelmanboor; afhankelijk van het materiaal en de druk bij het 
duwen moet vaker of minder vaak worden gedraaid). 
Haal de boor uit de partij door gelijktijdig trekken en draaien in tegenwijzerzin (linksom). 
Maak het boorlichaam leeg (‘elementair monster’) door op de rand van de verzamelemmer 
te kloppen of met behulp van een spatel of met de handen (handschoenen!). 
 

4. Herhaal deze handeling (indien nodig door aanbrengen van verlengstukken) tot de bodem 
of minstens ¾ van de hoogte van de partijhoogte bereikt is (noteer de bereikte boordiepte). 
 
Indien minder dan ¾ van de partijhoogte kan doorboord worden, is deze methode niet 
toepasbaar, en wordt overgeschakeld op een andere methode (in volgorde van voorkeur): 
− uitkippen van de lading + manuele monsterneming langs het oppervlak van geloste 

lading (zie punt 6 van deze GIDS); 
− alternatieve monsterneming door boortraject gespreid langs het oppervlak te nemen 

(zie punt 4.1. van deze GIDS); 
− manuele monsterneming gespreid over het bovenoppervlak van de container of laadbak 

(zie punt 6 van deze GIDS). 
  

5. Herhaal stappen 3 en 4 per deel van 5 m² van het bovenoppervlak van de partij. 
 

6. Voeg de elementaire monsters van het boortraject van de boringen samen tot het 
veldmonster.  
 

7. Vergelijk deze hoeveelheid met de minimale eisen voor het mengmonster (zie Bijlage A of 
CDBP2 punt 6). Voer (een) extra boring(en), doorheen de volledige hoogte of diameter van 
de partij afvalstoffen in de container, uit (herhaal stap 3) indien niet aan de minimale eisen 
wordt voldaan. 

 

5. MONSTERNEMINGSTECHNIEK VIA SUBPARTIJEN MET GROOT 
ROLLEND MATERIEEL 

Het gebruik van een wiellader met laadschop, graafmachine, bulldozer, longreach, etc. maakt 
het mogelijk om uit grote bulkpartijen kleinere subpartijen af te scheiden. Deze subpartijen zijn, 
zeker met manuele bemonsteringtechnieken, veel gemakkelijker toegankelijk en te 
bemonsteren dan de grote bulkpartij. Als voorwaarde wordt gesteld, dat er steeds afvalstoffen 
aan het oppervlak en in de kern van de partij (bulk) worden genomen met de wiellader. 
 
1. Vraag assistentie van een bestuurder van groot rollend materieel en geef de bestuurder 

duidelijk instructies i.v.m. de uit te voeren handelingen. 
Laat de bestuurder op een aantal monsternemingspunten gespreid over de te bemonsteren 
partij, een laadschop uit de te bemonsteren afvalstoffen nemen: 

− op min. 4 monsternemingspunten voor partijen < 500 m³; 
− op min. 6 monsternemingspunten voor partijen van 500-750 m³;  
− op min. 8 monsternemingspunten voor partijen van 750-1000 m³. 

De hoeveelheid afvalstoffen genomen op één monsternemingspunt vormt één subpartij; in 
totaal worden dus 4, 6 of 8 subpartijen uit de oorspronkelijke partij genomen. 

Opmerking: het staat de monsternemer steeds vrij om het aantal laadschoppen te verhogen. 

De grootte van een subpartij is afhankelijk van de grootte van de gebruikte laadschop, maar 
moet minstens 1 m³ bedragen. Indien een kleinere graafmachine (met kleinere laadschop) 
gebruikt wordt, worden per subpartij meerdere laadschoppen genomen (zodat de 
subpartijen elk minimaal 1 m³ bedragen). 
Zorg ervoor dat de monsternemingspunten (en dus de plaats waar de laadschoppen 
worden genomen) ruimtelijk gespreid zijn over (het bereikbare deel van) de partij. Neem 
evenveel monsternemingspunten uit de kern als aan het oppervlak van de partij, aan de 
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linkerzijde als aan de rechterzijde (indien bereikbaar), etc. Documenteer (bijv. via schets, 
foto, …) mogelijk onbereikbare plaatsen van de partij (bv. achterzijde stortvak). 

Opmerking: indien de verhouding van het volume van de partij versus de inhoud van de laadschop minder dan 
10/1 bedraagt, mag de manuele monsterneming langs het oppervlak (zie punt 6 van deze GIDS) worden 
gebruikt. Dit wordt als afwijking genoteerd op het monsternemingsformulier en als volgt geargumenteerd: 
”verhouding partij/laadschop < 10/1”. 

Laat de subpartij op een schone en vlakke ondergrond storten, opnieuw opscheppen met 
de laadschop en uitstorten om de subpartij te homogeniseren (eventueel deze handeling 
enkele malen herhalen). 

Opmerking: kies een andere monsternemingstechniek als blijkt dat het gebruik van deze techniek hinderlijke 
stofvorming veroorzaakt op het bedrijfsterrein. 

Laat vervolgens de subpartij met de laadschop uitspreiden of gladstrijken in een laag van 
maximaal 40 cm. 

 
2. Neem uit de subpartij minimaal 4 elementaire monsters met een schop of (hand)schep 

volgens onderstaand bemonsteringspatroon. De grootte van een elementair monster moet 
voldoen aan de eisen in CDBP2 (zie ook Bijlage A). 
De elementaire monsters worden, zoveel mogelijk, doorheen de dikte van de subpartij 
genomen (ca. 40 cm). Zorg ervoor dat alle elementaire monsters ongeveer dezelfde grootte 
hebben (d.i. gevuld tot aan de rand van schep; eventueel overtollig materiaal afstrijken) en 
op dezelfde manier genomen worden.  

 

 

Figuur 2: systematisch bemonsteringspatroon van 4 subpartijen 

3. Herhaal stappen 1 en 02 voor de andere subpartijen uit de partij.  
Het verhogen van het aantal elementaire monsters is toegelaten, op voorwaarde dat uit 
iedere subpartij evenveel elementaire monsters van dezelfde grootte worden genomen. 
Afhankelijk van het aantal subpartijen, worden volgens deze techniek minimaal 16, 24 of 
32 elementaire monsters genomen uit de partij. 

 
4. Voeg de elementaire monsters uit alle subpartijen samen tot het veldmonster. 

 
5. Vergelijk deze hoeveelheid met de minimale eisen voor het mengmonster (zie CDBP2 punt 

6 of Bijlage A). Neem (een) extra elementaire monster(s) uit elke subpartij of verhoog (bij 
aanvang van de monsterneming, de grootte van de elementaire monsters (grotere 
schop/schep), indien niet aan de minimale eisen wordt voldaan. 

 

6. MONSTERNEMINGSTECHNIEK VIA MANUELE MONSTERNEMING 
GESPREID OVER HET OPPERVLAK VAN EEN PARTIJ 
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Deze methode is enkel toegelaten op voorwaarde dat de partij afvalstoffen niet toegankelijk of 
niet (volledig) doorboorbaar is en bemonsteringstechnieken in punten 4 en 5 van deze GIDS 
niet toepasbaar zijn. De oorzaak of moeilijkheden worden gedocumenteerd. 
 
1. Neem op verschillende monsternemingspunten in de partij (voorraadhoop) een aantal 

elementaire monsters.  
Het minimaal aantal elementaire monsters (n) is afhankelijk van de grootte van de partij 
(uitgedrukt in volume partij Vpartij in m³) en wordt als volgt berekend: 

  







+=

40
10 partijV

n   

Opmerking: 
De maximale grootte van een partij mag 1000 m³ bedragen. Het (min.) aantal grepen per monsterneming is hier 
bijgevolg 35. Meer grepen zijn steeds toegelaten. 

 
Per monsternemingspunt wordt één elementair monster genomen met een schop, 
(hand)schep, gutsboor, steekbuis, en dergelijke. 
 

2. Bereken de (theoretische) hoeveelheid mengmonster aan de hand van het aantal 
elementaire monsters (zie stap 1) en de inhoud van de gekozen bemonsteringsapparatuur.  
Verhoog het aantal grepen, kies andere bemonsteringsapparatuur met grotere inhoud, of 
voer een combinatie van beide maatregelen uit, zodat de benodigde hoeveelheid 
mengmonster voldoet aan de minimale eisen (zie GIDS A002 punt 6 of Bijlage A). 

 
3. Schep een elementair monster nooit direct aan het oppervlak van de partij (buitenkant). De 

samenstelling aan de buitenkant kan verschillend zijn van de bulk door invloed van vocht, 
zonlicht, lucht, en is meestal niet representatief voor de partij. Schep daarom eerst de 
oppervlaktelaag (ong. 25 cm) weg, en neem het elementaire monster uit de onderliggende 
laag. Bij gebruik van een gutsboor is het wegscheppen van de oppervlaktelaag niet nodig 
(lengte boorlichaam min. 60 cm). Bij gebruik van een Edelmanboor wordt minimaal 1x 
voorgeboord.  

Opmerking: 
Voor compost is het belangrijk dat er geen materiaal genomen wordt uit de buitenste laag 0-50 cm 
(schimmellaag). 

De minimale grootte van een elementair monster moet voldoen aan de eisen in CDBP2 
punt 5. 
Zorg ervoor dat elk elementaire monster ongeveer dezelfde grootte heeft (d.i. gevuld tot aan 
de rand van schep; eventueel overtollig monster afstrijken) en op dezelfde manier genomen 
wordt. 
 

4. Herhaal stap 3 voor elk monsternemingspunt. Spreid het aantal monsternemingspunten 
gelijkmatig over het oppervlak van de partij. 
In de gevallen waarbij de volledige partij toegankelijk is, rekening houdend met de geldende 
veiligheidsvoorschriften, wordt een kegel- of piramidevormige partij bemonsterd in 3 lagen 
volgens volgende verhoudingen: 6/10 grepen in de onderste laag, 3/10 grepen in de 
middelste laag en 1/10 grepen van de bovenste laag (zie figuur 3). 
  

 

Figuur 3: verdeling van bemonsteringsplaatsen in een voorraadhoop (zijaanzicht) 

Indien meer dan 10 elementaire monsters genomen worden (afhankelijk van Vpartij), 
gebeurt dit volgens het bovenstaand schema. 
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In de gevallen waar de omstandigheden het niet toelaten om het bovenste deel van de 
partij te betreden (veiligheid), wordt het aantal elementaire monsters gespreid over de 
bereikbare partij-omtrek en de bereikbare hoogte (meestal tussen 0 en 150 cm). De 
spreiding van de elementaire monsters moet zowel in horizontale, als in verticale zin, 
homogeen zijn. Bij voorkeur wordt een zigzag-patroon aangehouden (zie figuur 4.). 

 

Figuur 4: zigzag-verdeling van bemonsteringspunten in een voorraadhoop (zijaanzicht) 

5. Voeg de elementaire monsters samen tot het veldmonster. 
 

6. Vergelijk de hoeveelheid van het veldmonster met de minimale eisen voor het 
mengmonster (zie CDBP2 punt 6 of Bijlage A). Neem (een) extra elementaire monster(s), 
indien niet aan de minimale eisen wordt voldaan. 

 

7. MONSTERNEMING M.B.T. DE ANALYSE VAN VLUCHTIGE 
PARAMETERS 

Voor de bepaling van vluchtige parameters (VOS) kan een uitgebreide monsterneming tot 
aanzienlijke verliezen leiden, bijvoorbeeld door langdurig contact met de lucht bij het nemen van 
meerdere elementaire monsters, door manipulaties bij het homogeniseren en verdelen tot 
laboratoriummonster(s), vervluchtiging en diffusie door ongeschikte verpakking, etc.  
Voor deze parameters wordt daarom een afzonderlijke monsterneming (puntmonster) 
uitgevoerd, zonder menging of reductie, om luchtcontact te minimaliseren. 
 
1. Neem geschikt monsternemingsapparatuur voor de monsterneming van vluchtige 

parameters, in functie van de aard van de te bemonsteren afvalstoffen: speciale 
steekboorsets met roestvrijstalen monsterbussen (D95 ≤ 20 mm) of –ringen (D95 ≤ 10 mm); 
roestvrijstalen  of aluminium schep in combinatie met glazen recipiënt met teflon inleg in het 
deksel (D95 > 21 mm). 

 
2. Kies een locatie waar het puntmonster genomen wordt: meestal wordt hier een worst-case 

scenario aangehouden. Documenteer de plaats waar het puntmonster genomen wordt. 
Indien meerdere laboratoriummonsters bereid worden (bijv. analyse – tegenanalyse), 
worden de puntmonsters vlak naast elkaar genomen. 

 
3. Schep of boor oppervlakkig afval (min. 50 cm) weg met behulp van een handschep of met 

een Edelmanboor. 
 

4. Druk de monsterbus, -ring of glazen recipiënt langzaam met een lichte heen-en-weer 
draaiende beweging in de te bemonsteren afvalstoffen totdat deze volledig gevuld is. Indien 
men te maken heeft met zeer vaste afvalstoffen, kan de steekboorset met monsterbus 
of -ring eventueel met behulp van een hamer (met plastic koppen) in de partij gehamerd 
worden. 
Als het boorlichaam volledig gevuld is, wordt het geheel voorzichtig opgehaald. Met een 
mes of spatel wordt de onderzijde van de boorkern gelijk met de monsterbus, -ring of 
glazen recipiënt afgesneden. De inhoud wordt onmiddellijk afgesloten met de hiervoor 
voorziene afsluiters. Er mag geen vrije ruimte meer zijn tussen het monster en de afsluiter 
of het deksel. Duid eventueel onder- en bovenkant aan op de boorring/monsterbus. 
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Indien de monsternemingsapparatuur niet rechtstreeks in de partij afvalstoffen gedrukt kan 
worden, wordt een glazen recipiënt (min. 250 ml) met een (kleine) rvs handschep gevuld. 
Breng met de schep de afvalstoffen rechtstreeks in de glazen monsterrecipiënt. Sluit de 
monsterrecipiënt, zo nodig, tussen 2 scheppen om het luchtcontact te minimaliseren. Zorg 
dat de glazen recipiënt volledig vol is, strijk met spatel of mes het overtollig monster af en 
zorg dat er geen vrije ruimte is tussen het monster en het deksel (materiaal eventueel 
‘aanduwen’). Veeg voor het sluiten de schroefranden van de monsterrecipiënt af met 
bevochtigd absorberend papier zodat een goede sluiting van de monsterrecipiënten 
gegarandeerd wordt. 

 
5. Bewaar het laboratoriummonster voor vluchtige parameters onmiddellijk koel in de koelbox. 
 

8. REFERENTIES 

− CDBP2: Monsternemingsstrategie voor vaste en pasteuze afvalstoffen, Code Van Goede 
Praktijk voor de bemonstering van afval van het Brussels Gewest 

− GIDS-W020: Rapportage van monstername en analyseresultaten, Code Van Goede 
Praktijk voor de bemonstering en analyse van afvalwater van het Brussels Gewest 

− CEN/TR 15310-2:2006 Characterization of waste — Sampling of waste materials — Part 2: 
Guidance on sampling techniques 

− CEN/TR 15310-4:2006 Characterization of waste — Sampling of waste materials — Part 4: 
Guidance on procedures for sample packaging, storage, preservation, transport and 
delivery 

 

9. BIJLAGEN 
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BIJLAGE A: MINIMALE GROOTTE VAN EEN ELEMENTAIR MONSTER EN 
VAN EEN MENGMONSTER (SAMENVATTING) 

Meer info: zie CDBP2 
 

Korrelgrootte 
D95 (mm) 

Minimale grootte 
elementair monster 

(liter) 
0 - 10 0,10 
11 - 20 0,20 
21 - 30 0,75 
31 - 40 1,5 
41 - 60 2,5 
61 - 80 5,0 

81 - 100 7,5 
101 - 200 20 

 
 

Korrelgrootte 
D95 (mm) 

Minimale grootte  
mengmonster (liter) 

0 - 10 1,0 
11 - 20 15 
21 - 30 50 
31 - 40 80 
41 - 60 100 
61 - 80 250 

81 - 100 400 
101 – 200 500 
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BIJLAGE B: MONSTERNEMINGSAPPARATUUR 

B.1. GRONDBOOR, GUTSBOOR 

 

B.2. STEEKBOOR, STEEKLANS, BEMONSTERINGSBUIS 
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B.3. KLEPGUTSBOOR, VEENBOOR 

 

B.4. MONSTERNEMINGSPROBE, SILOBOOR 
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B.5. WIELLADER MET LAADSCHOP, GRAAFMACHINE, BULLDOZER 
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B.6. MONSTERNEMINGSSCHEP-, -SCHOP 

 
 

B.7. STEEKBOORSET VOOR VLUCHTIGE PARAMETERS (MONSTERBUS DIA 35 MM, 
D95 ≤ 20 MM) 

 
 

  
 

B.8. STEEKBOORSET VOOR VLUCHTIGE PARAMETERS (MONSTERRING DIA 28 MM, 
D95 ≤ 10 MM) 
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BIJLAGE C: GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN VAN MONSTERNEMINGS-
APPARATUUR 
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4.1 
 

Monsterneming via volledig 
doorboren van een 
voorraadhoop (horizontaal of 
verticaal) 

nvt - nvt ++/- ++/- +/- +/- +/- nvt 

Alternatieve methode voor 
doorboren van een 
voorraadhoop 

nvt - nvt ++/- ++/- ++/- +/- +/- nvt 

4.2 
Monsterneming via doorboren 
van een container(vracht) 
(verticaal doorboren) 

nvt - nvt ++/- ++/- +/- ++/- +/- nvt 

5 
Monsterneming via subpartijen 
met groot rollend materieel 

++ ++1 -2 - - - - - nvt 

6 
Monsterneming door manueel 
grepen te nemen langs het 
oppervlak 

nvt ++1 -2 ++/- +/- +/- +/- +/- nvt 

7 
Puntmonsterneming voor 
vluchtige parameters 

-2 + -2 + + +/- +/- +/- ++/- 

 

++  zeer geschikt 
+      geschikt 
-       niet geschikt 
+/- en ++/- geschikt i.f.v. te bemonsteren materiaal (korrelgrootte, steekvastheid,…) 
nvt    niet van toepassing 

 

                                                      
1 Grootte schep aangepast aan korrelgrootte materiaal 
2 Mag wel gebruikt worden voor voorgraven en/of losmaken van het materiaal in de partij 


