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Voorwoord
Achtergrond
Deze norm is opgesteld in het kader van project 234 ‘Modulaire aanpak organisch’ uit het Actieprogramma
Normalisatie en Validatie van Milieumeetmethoden (ANVM). Aanleiding voor de start van dit project was
enerzijds het grote aantal analysemethoden dat in de loop der tijd is opgesteld voor de bepaling van
organische parameters in verschillende matrices en anderzijds de ongewenste divergentie die is ontstaan
tussen overeenkomstige bepalingsmethoden voor verschillende matrices.

Vo

De huidige opzet van normen is kostbaar en werkt bovendien remmend op de ontwikkeling van nieuwe
normen en de normalisatie daarvan. Met de modulaire opzet kan een vermindering van het aantal normen
en een vereenvoudiging van de normenstructuur worden bereikt. De normenstructuur wordt flexibeler ten
aanzien van het inpassen van nieuwe technieken. Daarvoor is het nodig dat de bestaande normen
milieubreed worden opgesteld in een koepelnorm. De functie van zo’n koepelnorm is een spoorboekje; hierin
staat de normatieve route, van de monsterneming tot en met de analyse die moet worden gevolgd om een
bepaling uit te voeren.
Opzet modulaire aanpak

De modulaire aanpak voor de bepaling van organische parameters is opgesteld voor de matrices grond,
waterbodem en bouwstof (grond).

or

De bepaling van het gehalte aan organische componenten in deze matrices wordt op een aantal niveaus
uitgevoerd die elk een bijdrage leveren aan (de nauwkeurigheid van) het eindresultaat. Bij de modulaire
opzet wordt onderscheid gemaakt tussen vijf niveaus, te weten:
— monsterneming;

be

— analyse.

iew

— zuivering;

ev

— extractie;

Pr

— monstervoorbehandeling;

eld

Uit de modulaire opzet blijkt dat de niveaus van monsterneming en monstervoorbehandeling matrixspecifiek
zijn. De stappen extractie, zuivering en analyse zijn niet matrixspecifiek en worden milieubreed opgesteld.
Voor de stroomlijning en modulaire opzet wordt verwezen naar de koepelnorm NEN 6970.
Gebruikers van deze norm wordt nadrukkelijk verzocht hun ervaringen met deze norm aan NEN mee te
delen. Bij de periodieke evaluatie van de norm worden de aangeleverde gegevens meegenomen.
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