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BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN
In deze rapportage zijn onderstaande begrippen en afkortingen gehanteerd:
AM:

Rekenkundig gemiddelde, opgetelde concentraties gedeeld door het aantal
waarnemingen

EN:

Europese Norm

GC-MS:

Gaschromatografie gekoppeld met massaspectrometrie

GM:

Geometrisch gemiddelde, een enkele waarneming van een hoge of een lage
concentratie wordt minder zwaar meegewogen in het gemiddelde. De gemiddelde
concentratie wordt hierdoor beter beschreven.

GR:

Gezondheidsraad

Grenswaarde:

Referentiewaarde voor de concentratie van een (chemisch) agens in de lucht

GSD:

Geometrische standaardafwijking.

ISO:

International Organization for Standardization

MAC:

Maximaal Aanvaarde Concentratie

mg/m³

Milligram per kubieke meter lucht

NEN:

Nederlandse Norm

PAS:

Personal Air Sampling.

PID:

Photo Ionisation Detector

Piekblootstelling:

Een gemiddeld hoge blootstelling over een periode van 15 minuten

STAT:

Stationaire meting

TGG (tijd):

Tijd Gewogen Gemiddelde, grenswaarde voor een specifiek agens, de
gespecificeerde tijdsduur wordt vermeld tussen haakjes

µg/m³

microgram per kubieke meter lucht

.
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1.

INLEIDING

In de periode van 16 t/m 31 oktober 2018 heeft RPS analyse bv (hierna RPS) onderzoek uitgevoerd naar
de blootstelling aan benzeen tijdens het repareren van gaslekkages op verschillende locaties in het
leidingnet dat beheerd wordt door Liander, Enexis of Stedin. In onderliggende rapportage worden de
resultaten van dit onderzoek uiteengezet.

1.1.

Aanleiding onderzoek

Bij het winnen van aardgas komt onder andere benzeen mee als nevenproduct. Ondanks dat het gas na
winning zoveel mogelijk wordt ontdaan van benzeen blijft er altijd een restconcentratie in het gas
aanwezig.
Onlangs is na onderzoek door de KIWA gebleken, dat na een langdurige ondergrondse gaslekkage de
grond vervuild kan zijn geraakt met benzeen boven geldende interventiewaarden. Door deze vervuiling is
het vermoeden dat medewerkers tijdens reparatiewerkzaamheden mogelijk blootgesteld worden aan
benzeen. Omdat benzeen een kankerverwekkende stof is en het KIWA-rapport geen uitsluitsel geeft over
eventuele gevolgen van deze blootstelling, is het werk door de netbeheerders direct stil gelegd en is een
uitgebreid onderzoek opgezet om de inzicht te krijgen in de omvang van deze problematiek.

1.2.

Doelstelling onderzoek

Namens de Netbeheer Nederland zijn Liander, Enexis en Stedin een onderzoek gestart waarbij twee
hoofddoelen zijn gedefinieerd:
1. Het vaststellen in welke mate een concentratie benzeen wordt aangetroffen in de bodem nabij
gaslekken.
2. Het vaststellen van de blootstellingsrisico’s aan benzeen ten gevolge van gaslekken gegeven de
mate en concentraties van benzeen.
Voor het vaststellen van de blootstellingsrisico’s aan benzeen ten gevolge van gaslekken is RPS analyse
bv gevraagd onderzoek hiernaar uit te voeren middels persoonsgebonden luchtmetingen. Het onderzoek
is erop gericht de blootstelling aan benzeen inzichtelijk te maken tijdens reparatiewerkzaamheden op
locaties waarvan in een eerder stadium van het onderzoek op basis van bodemonderzoek de
aanwezigheid van benzeen is aangetoond.
De resultaten van het onderzoek worden getoetst aan de vigerende grenswaarden voor beroepsmatige
blootstelling. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt vervolgens een uitspraak gedaan over het
gezondheidsrisico voor de medewerkers als gevolg van deze blootstelling en worden aanbevelingen
gedaan ten aanzien van het pakket aan beheersmaatregelen.

Ref.: 18100061RAH
Datum: 9 november 2018
Pagina: 5 van 15

2.

ONDERZOEKSOPZET

2.1.

Meetstrategie

Om de blootstelling aan benzeen inzichtelijk te maken worden persoonsgebonden luchtmetingen
uitgevoerd in de ademzone van de medewerkers die bij reparatiewerkzaamheden betrokken zijn. Deze
medewerkers kunnen onderverdeeld worden in 2 blootstellingsgroepen:
1. Monteur
2. Grondwerker / kraanmachinist
Zowel bij het graven als ook de reparatie werkzaamheden aan de leiding treedt mogelijk blootstelling aan
benzeen op. Medewerkers bevinden zich in een sleuf of werkgat, hierbij is de grond geroerd en kan dus
nog uitdampen. De ontgraven grond op de kant van sleuf of werkgat kan ook nog uitdampen.
De luchtmetingen zijn uitgevoerd op 10 verschillende werklocaties. Hierbij zijn persoonsgebonden
luchtmetingen uitgevoerd in de ademzone van zowel grondwerkers/kraanmachinisten als monteurs. De
meetduur is hierbij gelijk aan de duur van de werkzaamheden en bedraagt doorgaans niet meer dan een
dagdeel per werklocatie. Hierdoor is het mogelijk om voor een ploeg 2 afzonderlijke metingen op een
werkdag uit te kunnen voeren.
Omdat het blootstellingsniveau bij aanvang van het onderzoek nog niet inzichtelijk is dragen alle
medewerkers binnen het afgezette werkgebied persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Naast de
reguliere werkkleding en veiligheidsschoenen die voor dit type werkzaamheden van toepassing zijn
worden aanvullend nitril handschoenen en een half- of volgelaatsmasker met minimaal een A-filter
gedragen (in sommige gevallen ABEK).
Om de blootstelling aan benzeen onafhankelijk van de toegepaste adembescherming inzichtelijk te
maken is er voor gekozen om alle persoonsgebonden blootstellingsmetingen buiten de
adembescherming uit te voeren.
In de periode van 16 t/m 23 oktober zijn luchtmetingen uitgevoerd op 8 verschillende werklocaties. Hierbij
is op geen van de bemeten locaties mechanische ventilatie of een ander type aanvullende
beheersmaatregel toegepast. Voor deze onderzoeksopzet is gekozen om onder “worst-case”
omstandigheden de blootstelling aan benzeen inzichtelijk te maken.
Aansluitend zijn op 29 en 31 oktober luchtmetingen uitgevoerd op 2 werklocaties waar tijdens de
reparatiewerkzaamheden gebruik is gemaakt van mechanische ventilatie bestaande uit een blower
waarmee via een slang ‘schone’ lucht in de sleuf of werkgat wordt geleid.
In onderstaande tabel 2.1 is een overzicht opgenomen van alle uitgevoerde blootstellingsmetingen.
Tabel 2.1: overzicht uitgevoerde blootstellingsmetingen tijdens reparatiewerkzaamheden
Datum

Locatiecode

Plaats

Uitvoering blootstellingsmeting

Bemeten functies

Metingen tijdens reparatie zonder aanvullende beheersmaatregelen
16 oktober 2018

LIVGF06

Apeldoorn

Arbeidshygiënist Liander/Enexis

Monteur en kraanmachinist

17 oktober 2018

LFR01

Gaastmeer

Arbeidshygiënist RPS

2 monteurs

LFR07

Marknesse

Arbeidshygiënist RPS

2 monteurs

ST-19345

Rotterdam

Arbeidshygiënist RPS

Monteur en kraanmachinist

ST-19047

Rotterdam

Arbeidshygiënist RPS

Monteur en kraanmachinist

18 oktober 2018

EN005

Lemelerveld Meetechnicus RPS

2 monteurs*

19 oktober 2018

EN41431365

Oud Gastel

Meetechnicus RPS

2 monteurs*

23 oktober 2018

EN102

Tilburg

Arbeidshygiënist Liander/Enexis

Monteur en kraanmachinist

*: De persoonsgebonden metingen zijn uitgevoerd bij twee monteurs waarvan één met name ondersteunende werkzaamheden
heeft uitgevoerd.
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Vervolg tabel 2.1: overzicht uitgevoerde blootstellingsmetingen tijdens reparatiewerkzaamheden
Datum

Locatiecode

Plaats

Uitvoering blootstellingsmeting

Bemeten functies

Metingen tijdens reparatie met aanvullende beheersmaatregelen (blower in sleuf of werkput)
29 oktober 2018
31 oktober 2018

EN035

Apeldoorn

Arbeidshygiënist Liander/Enexis

2 monteurs

Maasbree

Arbeidshygiënist RPS

Monteur en kraanmachinist

De metingen op locatie zijn uitgevoerd door een arbeidshygiënist of meettechnicus van RPS of door een
arbeidshygiënist van Liander/Enexis.
De blootstellingsmetingen zijn uitgevoerd gedurende representatieve werkzaamheden waarbij de
meetduur gelijk is gesteld met de duur van de uitgevoerde werkzaamheden op een locatie.
De duur van de werkzaamheden bedraagt doorgaans minder dan 8 uur per werklocatie. De verblijfsduur
per locatie is afhankelijk van vele factoren waaronder de aard, omvang en complexiteit van de lekkage.
Doorgaans worden 1, 2 of 3 locaties per dag bezocht. Hierdoor zijn de monteurs en grondwerkers /
kraanmachinisten in principe gedurende een volledige werkdag belast met de bemeten werkzaamheden..
Tijdens de metingen zijn per dag op maximaal twee locaties reparatie werkzaamheden uitgevoerd. Vaak
werd slechts één locatie per dag bezocht. Om de statistiek vanuit de norm NEN-EN 689 goed toe te
kunnen passen is er voor gekozen om de blootstellingsmetingen als taakgerichte metingen te
beschouwen waarbij er vanuit wordt gaan dat deze taak mogelijk een gehele werkdag in beslag kan
nemen. De gemeten blootstellingsniveaus per locaties worden dan ook beschouwd als daggemiddelde
blootstelling (TGG-8u).

2.2.

Monstername- en analysemethode

Op de locaties waar door de bemeten medewerkers een half- of volgelaatsmasker werd gedragen zijn de
persoonsgebonden luchtmetingen buiten het masker uitgevoerd. Hierbij werd gebruik gemaakt van een
Portable Air Sampling (PAS) pomp, waarmee lucht door een adsorptiebuis wordt geleid. De buishouder is
hierbij op de revers van de medewerker geplaatst.
De monstername- en analysemethode zijn uitgevoerd conform gevalideerde protocollen. Onderstaand
wordt voor de bemonsterde component de toegepaste methode samengevat met een verwijzing naar het
gevalideerde protocol.
Benzeen
De actieve luchtmetingen naar benzeen zijn uitgevoerd door met een pomp lucht door een koolbuis (SKC
226-01) te leiden met een flow van 0,05 l/min. De in de lucht aanwezige benzeen wordt hierbij
geadsorbeerd aan het actief kool. Na bemonstering is het actief kool gedesorbeerd met CS2 en
1
geanalyseerd door middel van GC-MS conform een eigen methode afgeleid van ISO 16200-1 .

2.3.

Kwaliteitsborging

RPS analyse bv besteedt veel aandacht aan de uitvoering van haar werkzaamheden. Er wordt gebruik
gemaakt van een kwaliteitszorgsysteem conform ISO 9001. Uitbesteding van werkzaamheden en/of
analyses vindt plaats bij gecertificeerde en/of geaccrediteerde bedrijven (ISO 9001, RvA).

1

“Werkplekatmosfeer - Monsterneming en analyse van vluchtige organische verbindingen met loeistofdesorptie/gaschromatografie:
Deel 1: Actieve monsternemingsmethode”
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Om de kwaliteit van het onderzoek te kunnen waarborgen, zijn de volgende procedures gevolgd:

Gebruik van standard operating procedures voor het bemonsteren van de omgevingslucht en
analyseren van de luchtmonsters;

Voor het uitvoeren van de luchtmetingen is gebruik gemaakt van portable monsternamepompen.
2
De pompen zijn gekalibreerd met kalibrator gekeurd door een NEN-EN-ISO/IEC 17025
3
geaccrediteerd instelling. Conform EN 1232 mag de flow gedurende de meettijd niet meer dan 5%
afwijken (verschil voor-/na-ijking). Hierop is toegezien door de flow van de pompen voorafgaand
aan en na iedere meetsessie te controleren;

De analyses zijn uitgevoerd in het arbeidshygiënische laboratorium van RPS analyse bv. Dit
laboratorium voldoet aan de accreditatiecriteria voor testlaboratoria zoals vastgelegd in NEN-ENISO/IEC 17025 en is geregistreerd door de Stichting Raad voor Accreditatie onder het
registratienummer L192;

De metingen op locatie zijn uitgevoerd door een ervaren meettechnicus of arbeidshygiënist.

Inzet van een gecertificeerd arbeidshygiënist voor de data -analyse en het opstellen van de
rapportage.

De tweede lezing is door een arbeidshygiënist uitgevoerd.
Deze rapportage is getoetst op volledigheid en validiteit door ondergetekende geregistreerd
arbeidshygiënist van RPS analyse bv. Indien het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een
nadere/bijzondere inventarisatieverplichting voortkomend uit de RI&E wordt hiermee invulling gegeven
aan artikel 14 van de Arbeidsomstandighedenwet. In dit artikel wordt bepaald dat de werkgever zich bij
het toetsen van de RI&E, bedoeld in artikel 5, en het daarover adviseren, laat bijstaan door één of meer
deskundige personen ten behoeve van wie overeenkomstig artikel 20 een certificaat is afgegeven.

2

Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria.
“Werkplekatmosfeer - Pompen voor persoonlijke monsternemingsapparatuur voor chemische stoffen - Eisen en
beproevingsmethoden”.
3
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3.

NORMSTELLING

In het onderzoek zijn blootstellingsmetingen uitgevoerd naar benzeen. Het onderzoek is uitgevoerd
4
conform NEN-EN 482 . De analyseresultaten worden hierbij getoetst aan de vigerende grenswaarden en
5
beoordeeld conform NEN-EN 689 .
3.1.

Gezondheidseffecten en grenswaarde

Benzeen wordt gemakkelijk opgenomen via alle blootstellingsroutes (de luchtwegen, de huid en de
mond), waarvan de luchtwegen de belangrijkste route vormen. Na opname verdeelt benzeen zich over
het lichaam. Benzeen is bij de mens gemeten in verschillende lichaamsvloeistoffen en weefsels, waarbij
de hoogste gehaltes zijn gemeten in weefsels met een hoog vetgehalte.
Benzeendamp irriteert de luchtwegen; benzeen is ook irriterend voor de huid. Kort na inademing van zeer
hoge concentraties benzeen kunnen er bij mensen symptomen optreden die duiden op toxiciteit van het
centraal zenuwstelsel, zoals duizeligheid, stuiptrekkingen, trillingen en uiteindelijk een narcotisch effect
en overlijden door ademhalingsstilstand.
Beroepsmatige blootstelling wordt sinds lange tijd in verband gebracht met nadelige effecten op het bloed
en het beenmerg, waaronder een tekort aan rode én witte bloedcellen. Verschillende onderzoeken met
werknemers die langere tijd zijn blootgesteld aan benzeen tonen deze effecten aan bij hoge maar ook
relatief lage blootstellingsconcentraties.
Bij verschillende beroepsgroepen, in verschillende industrietakken, is een verhoogd risico gevonden op
leukemie na blootstelling aan benzeen. Het verhoogde risico geldt in het bijzonder voor acute myeloide
leukemie, maar recentelijk is gebleken dat blootstelling aan benzeen ook kan leiden tot het
myelodysplastisch syndroom (MDS), een beenmergstoornis waarbij de productie van bloedcellen ernstig
verstoord is.
Om te bepalen of het waarschijnlijk is dat inhalatoire blootstelling in een bepaalde situatie kan leiden tot
gezondheidsschadelijke effecten, worden in Nederland grenswaarden gehanteerd. De grenswaarde is
een concentratieniveau van een gas, damp, aerosol, vezel of van stof in de lucht op de werkplek. Bij de
vaststelling van deze waarde wordt zoveel mogelijk als uitgangspunt gehanteerd dat – voor zover de
huidige kennis reikt – de gezondheid van de werknemers én hun nageslacht niet wordt benadeeld. Zelfs
niet bij herhaalde blootstelling aan die concentratie, gedurende een langere tot zelfs een arbeidsleven
omvattende periode.
De Gezondheidsraad (GR) beschouwt benzeen als een kankerverwekkende stof met een niet
stochastisch genotoxisch werkingsmechanisme. Dit betekent dat de GR ervan uit gaat dat er een veilig
blootstellingsniveau, een drempelwaarde, voor benzeen bestaat.
3
De huidige publieke grenswaarde voor de beroepsmatige blootstelling aan benzeen bedraagt 0,7 mg/m
6
(0,2 ppm) TGG-8u: H .
Indien een gevaarlijke stof (verdacht) kankerverwekkend is – zoals benzeen – is aanvullende wetgeving
van toepassing. Deze is beschreven in het Arbobesluit Hoofdstuk 4 Afdeling 1 en 2. In dat geval dienen
er altijd maatregelen te worden genomen om de blootstelling zoveel mogelijk te reduceren.
Achterliggende gedachte hierbij is dat voor de meeste kankerverwekkende stoffen geen veilige
grenswaarde is aan te geven. Er is altijd sprake van een gezondheidsrisico. Ook als uit de beoordeling
van de blootstelling blijkt dat de grenswaarde niet wordt overschreden, blijft op de werkgever de wettelijke
verplichting rusten om de blootstelling zo laag mogelijk te doen zijn. Ook gelden extra
registratieverplichtingen.

4

“Werkplekatmosfeer. Algemene eisen voor het uitvoeren van de meting van chemische stoffen”.
“Werkplekatmosfeer. Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking
met de grenswaarden en de meetstrategie”.
6
H: Stoffen die een H-indicatie dragen zijn stoffen die relatief makkelijk door de huid kunnen worden opgenomen. Dit houdt in dat
opname van de stof in het lichaam via deze blootstellingsroute mogelijk is en daarom kan bijdragen aan de totale inwendige
blootstelling
5
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3.2.

Beoordeling van blootstelling conform NEN 689

Om een uitspraak te kunnen doen omtrent het gezondheidsrisico als gevolg van de blootstelling zijn de
gemeten blootstellingsniveaus afgezet tegen de grenswaarden conform het toetsingsprotocol uit
paragraaf 5.5 van NEN-EN 689:2018.
3.2.1.
Preliminary test (§ 5.5.2)
Het beoordelen van de situatie middels 3 tot 5 metingen wordt de ‘preliminary test’ genoemd. Met deze
meetstrategie kan middels een kleine hoeveelheid gegevens beoordeeld worden. Er zijn drie uitkomsten
mogelijk, namelijk; beheerst, aanvullende metingen zijn nodig om de situatie te kunnen beoordelen en
niet beheerst. In Tabel 3 zijn is een overzicht weergegeven onder welke voorwaarden de genoemde
conclusies genomen worden.
Tabel 3.1: Beoordeling meetresultaten conform NEN-689:2018 preliminary test
Meetresultaat

Beoordeling





3 meten waarvan alle concentraties kleiner zijn dan 10% t.o.v. de grenswaarde.
4 meten waarvan alle concentraties kleiner zijn dan 15% t.o.v. de grenswaarde.
5 meten waarvan alle concentraties kleiner zijn dan 20% t.o.v. de grenswaarde.



3 meten waarvan een of meerdere concentraties groter of gelijk zijn dan 10%
t.o.v. de grenswaarde maar niet hoger zijn dan de grenswaarde.
4 meten waarvan een of meerdere concentraties groter of gelijk zijn dan 15%
t.o.v. de grenswaarde maar niet hoger zijn dan de grenswaarde.
5 meten waarvan een of meerdere concentraties groter of gelijk zijn dan 20%
t.o.v. de grenswaarde maar niet hoger zijn dan de grenswaarde.





Een of meerdere meetresultaten boven de grenswaarde.

Beheerst

Aanvullende
metingen nodig

Niet beheerst

3.2.2.
Statistic test (§ 5.5.3)
Wanneer 5 metingen binnen de blootstellingsgroep in de preliminary test nog geen uitsluitsel geven over
de situatie, (of wanneer bij de meetstrategie is gekozen voor 6 of meer metingen) dient een ‘statistic test’
uitgevoerd te worden. Hierbij wordt de overschrijdingskans bepaald. De situatie wordt al beheerst
beschouwd bij een overschrijdingskans van minder dan 5% met een betrouwbaarheid van 70%. De
beoordeling van de situatie vind plaats op basis van Tabel 4.
Tabel 3.2: Beoordeling meetresultaten conform NEN-689:2018 statistic test
Meetresultaat

Beoordeling

Overschrijdingskans < 5%

Beheerst

Overschrijdingskans ≥ 5%

Niet beheerst

3.2.3.
Herhalingsonderzoek
Wanneer de situatie in de premilary test of de statistic test als beheerst kan worden beschouwd dient de
situatie periodiek beoordeeld te worden of wanneer de situatie wijzigt. Het interval van het
herhalingsonderzoek is afhankelijk van de meetresultaten. In Tabel 5 zijn de intervallen weergegeven.
Tabel 3.3: Interval herhalingsonderzoek conform NEN-689:2018
Resultaat

Interval

Geometrisch gemiddelde of rekenkundig gemiddelde < 10% grenswaarde

36 maanden

10% grenswaarde < geometrisch gemiddelde of rekenkundig gemiddelde < 25% grenswaarde

24 maanden

25% grenswaarde < geometrisch gemiddelde of rekenkundig gemiddelde < 50% grenswaarde

18 maanden

50% < geometrisch gemiddelde of rekenkundig gemiddelde

12 maanden
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4.

UITVOERING EN WAARNEMINGEN

Tijdens de uitvoering van de luchtmetingen is door de meettechnicus of arbeidshygiënist een registratie
gemaakt van de uitgevoerde werkzaamheden per bemeten medewerker. Deze werkzaamhedenregistraties zijn opgenomen in bijlage 1.
In de periode van 16 t/m 23 zijn in totaal 8 locaties bezocht waarbij metingen zijn gedaan tijdens
reparatiewerkzaamheden zonder aanvullende beheersmaatregelen. Tijdens de werkzaamheden droegen
de medewerkers binnen de werkafzetting adembescherming bestaande uit een half- of volgelaatsmasker
met minimaal een A-filter gedragen (in sommige gevallen ABEK). De persoonsgebonden metingen zijn
buiten de adembescherming op de revers van de werkkleding uitgevoerd.
Op 29 en 31 oktober zijn metingen uitgevoerd op 2 verschillende locaties waarbij aanvullende
beheersmaatregelen werden toegepast bestaande uit een ventilator waarmee via een slang ‘schone’
lucht in de sleuf of werkgat werd geblazen. Mede op basis van de uitkomsten van de metingen zonder
gebruik van deze blower is besloten om bij gebruik van deze aanvullende beheersmaatregelen geen
adembescherming voor te schrijven.
Bij de meting op 29 oktober in Apeldoorn was de blower in eerste instantie niet goed aangesloten op de
slang waardoor gedurende een aanzienlijk deel van de meetperiode de slang als afzuiging fungeerde in
plaats van dat er ‘lucht in het werkgat werd geblazen. De toegepaste maatregel was hierdoor aanzienlijk
minder effectief.
Omdat de werkzaamheden in de buitenlucht plaatsvinden en natuurlijke ventilatie een belangrijke
beheersmaatregel betreft zijn de weersomstandigheden ten tijde van de metingen van invloed op het
blootstellingsniveau aan benzeen. In onderstaande tabel 4.1 worden de belangrijkste meteorologische
parameters gedurende het onderzoek weergegeven:
Tabel 4.2: meteorologische gegevens (bron: KNMI)
Datum

Plaats

Weerstation

Temp.
(ºC)

Overheersende Gem. windGem. relatieve
windrichting
snelheid (Bft) vochtigheid (%)

Neerslag
(mm)

16/10/18
17/10/18

Apeldoorn
Gaastmeer

Deelen
Leeuwarden

12-22
12-18

ZZO
WZW

2
2

73
87

0,0
0,0

Marknesse
Rotterdam

Marknesse
Rotterdam

18-20
10-19

W
W

2
1

85
89

0,0
0,0

18/10/18
19/10/18

Lemelerveld
Oud Gastel

Heino
Gilze Rijen

6-16
6-17

NNO
NNO

2
2

83
81

0,0
0,0

23/10/18
29/10/18

Tilburg
Apeldoorn

Gilze Rijen
Deelen

6-14
3-6

W
NO

3
4

79
87

0,0
0,0

31/10/18

Maasbree

Arcen

6-11

ZZO

2

85

0,0
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5.

RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK

5.1.

Blootstellingsniveaus per meetsessie

In onderstaande tabellen 5.1 en 5.2 worden de resultaten van de uitgevoerde luchtmetingen naar
benzeen per meetlocatie samengevat. In tabel 5.1 staan de uitkomsten van de metingen tijdens
reparatiewerkzaamheden zonder gebruik van aanvullende beheersmaatregelen. In tabel 5.2 zijn de
uitkomsten opgenomen van de metingen die zijn uitgevoerd tijdens reparatiewerkzaamheden met gebruik
van aanvullende beheersmaatregelen, bestaande uit een blower die ‘schone’ lucht in de sleuf of werkgat
blaast. De resultaten zijn tevens getoetst aan de gehanteerde grenswaarden en weergegeven als
percentage hiervan. De beoordeling is “worst-case” uitgevoerd waarbij de metingen per activiteit zijn
afgezet tegen de grenswaarde voor een daggemiddelde blootstelling (TGG 8u).
De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 2.
Tabel 5.1: Resultaten luchtmetingen tijdens reparatie zonder aanvullende beheersmaatregelen
Locatiecode Functie
Benzeen
% grenswaarde
Meetduur
3
(min.)
[mg/m ]
[ppm]
16 oktober 2018, Apeldoorn
LIVGF06

Monteur

239

0,179

0,056

26

Kraanmachinist

241

0,0245

0,008

4

Monteur 1

64

0,081

0,025

12

Monteur 2

70

0,043

0,013

6

Monteur 1

153

0,047

0,015

7

Monteur 2

172

0,041

0,013

6

17 oktober 2018, Gaastmeer
LFR01

17 oktober 2018, Marknesse
LFR07

17 oktober 2018, Rotterdam
ST-19345

Monteur

148

0,086

0,027

12

Kraanmachinist

199

0,0147

0,005

2

Monteur

98

0,107

0,033

15

Kraanmachinist

102

<0,019

<0,006

<3

17 oktober 2018, Rotterdam
ST-19047

18 oktober 2018, Lemelerveld
EN005

Monteur 1

98

0,066

0,021

9

Monteur 2*

99

<0,019

<0,006

3

Monteur 1

126

0,108

0,034

15

Monteur 2*

111

<0,018

<0,006

<3

Monteur

159

0,056

0,018

8

Grondwerker/Kraanmachinist

155

0,019

0,006

3

19 oktober 2018, Oud Gastel
EN41431365

23 oktober 2018, Tilburg
EN102

<: het resultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de toepaste analysemethode.
*: De persoonsgebonden meting is uitgevoerd bij een monteur die met name ondersteunende werkzaamheden heeft uitgevoerd.
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Tabel 5.2: Resultaten luchtmetingen tijdens reparatie met aanvullende beheersmaatregelen (blower in sleuf of
werkput)
Locatiecode Functie
Benzeen
% grenswaarde
Meetduur
3
(min.)
[mg/m ]
[ppm]
29 oktober 2018, Apeldoorn*
Monteur 1

170

0,251*

0,079*

36*

Monteur 2

201

0,119*

0,037*

17*

Monteur

170

0,0561

0,018

8

Kraanmachinist

125

<0,016

<0,005

<3

31 oktober 2019, Maasbree
EN035

<: het resultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de toepaste analysemethode.
* De ventilator heeft gedurende nagenoeg de gehele meting gezogen in plaats van geblazen.

5.2.

Beoordeling conform NEN-EN 689:2018

Alle blootstellingsmetingen tijdens het repareren van gaslekkages zijn uitgevoerd in de ademzone van
monteurs en/of grondwerker/kraanmachinist. In principe zouden deze medewerkers ingedeeld kunnen
worden in 2 verschillende blootstellingsgroepen. Tijdens de uitvoering van de blootstellingsmetingen
bleek echter dat op een aantal locaties helemaal geen kraan aanwezig was of een kraanmachinist
werkzaam was in een overdrukcabine met gefilterde luchttoevoer. Omdat met gebruik van een dergelijke
overdrukcabine de blootstelling aan benzeen voldoende wordt beheerst is op die locaties besloten om
deze medewerkers niet te bemonsteren. In plaats daarvan zijn 2 monteurs bemonsterd waarbij in een
aantal gevallen 1 monteur ondersteunde werkzaamheden heeft verricht.
Dit betekent dat de bemeten medewerkers onderverdeeld kunnen worden in 3 verschillende
blootstellingsgroepen, te weten:
1. Monteur, direct blootgesteld
2. Monteur, ondersteunende werkzaamheden
3. Grondwerker/kraanmachinist
Naast de indeling van blootstellingsgroepen op basis van functie kan tevens onderscheid gemaakt
worden tussen locaties waar geen aanvullende beheersmaatregelen bestaande uit een blower zijn
toegepast en locaties en waar mechanische ventilatie is toegepast middels een blower.

5.2.1.
Blootstellingsbeoordeling werkzaamheden zonder gebruik van blower
In totaal zij op 8 verschillende locaties blootstellingsmetingen verricht tijdens reparatiewerkzaamheden
zonder gebruik van een blower. Hierdoor zijn voldoende meetdata verkregen om conform paragraaf 5.5
van NEN-EN 689:2018 een toetsing uit te kunnen voeren.
In totaal zijn 4 grondwerkers/kraanmachinisten bemeten. Dit betekent dat voor deze functie de
blootstellingsbeoordeling is uitgevoerd volgens paragraaf 5.5.2 (preliminary test).
Bij medewerkers die kunnen worden ingedeeld als direct blootgestelde monteur zijn in totaal 10
persoonsgebonden luchtmetingen verricht. Voor deze functie is dan ook een blootstellingsbeoordeling
uitgevoerd conform paragraaf 5.5.3 (statistic test). 2 monteurs zijn bemeten tijdens het uitvoeren van
ondersteunde werkzaamheden. Bij beide medewerkers ligt het blootstellingsniveau beneden de
rapportagegrens van de toegepaste analysemethode. Het is echter niet mogelijk om op basis van 2
metingen een blootstellingsbeoordeling uit te voeren conform NEN-EN 689.
Bij de statistische beoordeling wordt UR vergeleken met UT. Hierbij is UR een berekende variabele op
basis van de meetresultaten. Omdat de verkregen blootstellingsdata lognormaal verdeeld is wordt
onderstaande formule gehanteerd om UR te berekenen. In tabel 5.3 is de gegeven variabele UT op basis
van het aantal metingen weergegeven.
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𝑈𝑅 =

𝐿𝑛(𝐺𝑟𝑒𝑛𝑠𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒) − 𝐿𝑛(𝐺𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑠𝑐ℎ 𝑔𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑𝑒)
𝐿𝑛(𝐺𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑠𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑎𝑟𝑑𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑡𝑖𝑒)

Tabel 5.3: Gegeven variabele UT op basis van aantal metingen
Aantal
metingen

UT

Aantal
metingen

UT

Aantal
metingen

UT

Aantal
metingen

UT

Aantal
metingen

UT

6

2,187

11

1,981

16

1,905

21

1,863

26

1,836

7

2,120

12

1,961

17

1,895

22

1,857

27

1,832

8

2,072

13

1,944

18

1,886

23

1,851

28

1,828

9

2,035

14

1,929

19

1,878

24

1,846

29

1,824

10

2,005

15

1,917

20

1,870

25

1,841

30

1,820

De beoordeling van de situatie vind plaats op basis van tabel 5.4.
Tabel 5.4: Beoordeling meetresultaten conform NEN-EN 689:2018 statistische beoordeling
Meetresultaat
UR groter of gelijk aan UT
UR kleiner dan UT

Beoordeling
Beheerst
Niet beheerst

In onderstaande tabel 5.5 worden de uitkomsten van de blootstellingsbeoordeling voor de verschillende
functies samengevat.

Tabel 5.5: Blootstellingsbeoordeling conform bijlage NEN-EN 689
Algemene informatie
Monteur
Blootstellingsgroep
(direct blootgesteld)
Component
Benzeen
3

Grenswaarde (in mg/m )

Monteur
(ondersteunend werk)
Benzeen

Grondwerker /
kraanmachinist
Benzeen

0,7

0,7

0,7

10

2

4

Basis beoordeling (par. 5.5.2)
Aantal metingen
Toetsingspercentage t.o.v.
grenswaarde

15%

Compliance

Ja

Statistische beoordeling (par. 5.5.3 en bijlage F)
UR

4,756

UT

2,005

W-test of logtransformed data (LN)

0,946

1,000

0,944

Ja

Ja

Ja

0,861

1,000

0,937

Normal (a = 0.05)?

Ja

Ja

Ja

Compliance

Ja
0,02

0,02

0,02

0,02

2

4

Lognormal (a = 0.05)?
W-test of data

Berekeningen
Geometrisch gemiddelde

0,07

Geometrische standaarddeviatie

1,61

Rekenkundig gemiddelde

0,08

Rekenkundige standaarddeviatie

0,04

Aantal metingen

10
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Vervolg tabel 5.5: Blootstellingsbeoordeling conform bijlage NEN-EN 689
Herhalingsonderzoek

Interval herhalingsonderzoek

24 maanden

3

Meetresultaten (in mg/m )
1

0,179

0,019

0,0245

2

0,043

0,018

0,0147

3

0,041

0,019

4

0,086

0,019

5

0,107

6

0,066

7

0,108

8

0,056

9

0,081

10

0,047

5.2.2.
Blootstellingsbeoordeling werkzaamheden met gebruik van blower
Op 29 en 31 oktober zijn metingen uitgevoerd op 2 verschillende locaties waarbij aanvullende
beheersmaatregelen werden toegepast bestaande uit een ventilator waarmee via een slang ‘schone’
lucht in de sleuf of werkgat werd geblazen.
Het is echter niet mogelijk om op basis van 2 metingen een blootstellingsbeoordeling uit te voeren
conform NEN-EN 689.
Bovendien heeft bij de meting op 29 oktober de toegepaste ventilatie niet goed gefunctioneerd.
Dit betekent dat er nog maar één locatie data beschikbaar zijn van blootstellingsmetingen die zijn
uitgevoerd met gebruik van een blower.
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6.

CONCLUSIES & AANBEVELINGEN

Tijdens de uitgevoerde meetsessies is geen benzeen aangetoond in een concentratie hoger dan de
grenswaarde. In lijn met de verwachting worden de monteurs die in de sleuf of werkgat werkzaam zijn
(direct blootgestelde monteurs) blootgesteld aan het hoogste blootstellingsniveau benzeen.
Beoordeeld conform NEN-EN 689 blijkt deze blootstelling voldoende beheerst. Omdat alle
persoonsgebonden luchtmetingen zijn uitgevoerd buiten de toegepaste adembescherming kan hieruit
worden geconcludeerd dat het dragen van adembescherming tijdens de bemeten werkzaamheden niet
noodzakelijk is.
Indien een gevaarlijke stof (verdacht) kankerverwekkend is – zoals benzeen – is aanvullende wetgeving
van toepassing. Deze is beschreven in het Arbobesluit Hoofdstuk 4 Afdeling 1 en 2. In dat geval dienen
er altijd maatregelen te worden genomen om de blootstelling zoveel mogelijk te reduceren.
Achterliggende gedachte hierbij is dat voor de meeste kankerverwekkende stoffen geen veilige
grenswaarde is aan te geven. Er is altijd sprake van een gezondheidsrisico. Ook als uit de beoordeling
van de blootstelling blijkt dat de grenswaarde niet wordt overschreden, blijft op de werkgever de wettelijke
verplichting rusten om de blootstelling zo laag mogelijk te doen zijn (ALARA principe). Het beleid hiertoe
verwijst onder meer naar de stand der techniek. Ook gelden extra registratieverplichtingen.
Conform bovengenoemde wetgeving is tijdens reparatiewerkzaamheden op met benzeen verontreinigde
locaties het gebruik van mechanische ventilatie (blower) voorgeschreven. Daarnaast wordt de
verontreinigde grond daar waar mogelijk bovenwinds ten opzichte van de sleuf of het werkgat in depot
gezet.
Op 31 oktober zijn blootstellingsmetingen uitgevoerd op een locatie waar bovengenoemde
beheersmaatregelen zijn toegepast. In de ademzone van de monteur is hierbij slechts een geringe
3
concentratie benzeen aangetoond (0,0561 mg/m ). In de ademzone van de kraanmachinist is op deze
locatie geen benzeen aangetoond in een concentratie hoger dan de rapportagegrens van de toegepaste
analysemethode.
Op basis van deze enkelvoudige meting kan echter geen blootstellingsbeoordeling worden uitgevoerd
conform NEN-EN 689. Geadviseerd wordt om conform de norm 2 tot 5 aanvullende metingen uit te laten
voeren om het effect van de toegepast beheersmaatregel inzichtelijk te maken.

B I J L AG E N
1. Ingevulde werkzaamhedenregistraties

Minervum 7002, 4817 ZL Breda
Postbus 3440 DK Breda
T +31 880 235 730 W rps.nl

Registratieformulier werkzaamheden werknemers
Werkzaamheden ten behoeve van persoonsgebonden meting

1. Algemene gegevens
Datum:

171018

Functie medewerker:

Monteur

Afdeling:
Locatie:

Gaastmeer

Monsternummer:

LIFR01-M1

2. Registratie werkzaamheden
Start
Tijdstip
werkzaamheden

Munchedyk 28

1- 2 plus monteur 2 (door 2 pers)

0838

2- 2 pers

0840

3+4 2 pers, geen gaslek dus verder graven en zoeken

0850

1 – 2 pers

0857

2 – 2 pers

0904

Lek gevonden

0911

5 – 2 pers (tussendoor gaan beide kortdurend enkele minuten naar de bus
heen en eer voor materialen om t lek te verhelpen)

0915

6 – 2 pers volgelaat af

0921

Pauze, pompen af en uit

0940

7 – start alleen monteur 2

1013-1019

Zijn de werkzaamheden tijdens de meting representatief voor de overige dagen:
Opmerkingen:
Droog, zwakke ZW wind,
Afzetten van de werkplek ia al gedaan door Buko BV
Kunststof gasleiding huisaansluitng PVC 100 mbar
Volgelaatsmasker, Ansel solvex en gasdichte wegwerpoverall

Nee

Aard van de werkzaamheden

Ja

Locatie
werkzaamheden

Minervum 7002, 4817 ZL Breda
Postbus 3440 DK Breda
T +31 880 235 730 W rps.nl
Put is ca 2x1x0,8 (lxbxh)

stap

1
2

4
3
5
6
7
8

Activiteit GLOBAAL
Plaats lek exact bepalen bovengronds
Controle locatie door tegel verwijderen en
methaan meting uitvoeren
Afzetten werkplek
Verwijderen bestrating
Leiding vrijgaven (Afhankelijk van
leidingstrook bezetting handmatig
voorstelen en machinaal of geheel
handmatig
Zorgen dat sleuf droog blijft?
Leiding schoonmaken
Plaats lek vaststellen
Lekkage verhelpen (wat moet daar voor
gedaan worden
Controle leiding op dichtheid
Sleuf aanvullen in lagen en tussentijds
verdichten
Bestrating aanbrengen

Wie doet of wie doen
het
Lekzoeker
Lekzoeker

Benodigde tijd circa of
range
30 minuten
30 minuten

AVP-er/VP-er
AVP-er/Vp-er
Kraan +iemand achter
de bak om voor te
steken of bij kabels vrij
te graven.
AVP-er/Vp-er
AVP-er/Vp-er
AVP-er/Vp-er
AVP-er/Vp-er

15 minuten
10 minuten
75 minuten

AVP-er/Vp-er

5 minuten

Kraan + hulp

45 minuten

AVP-er/Vp-er

25 minuten

15 minuten
15 minuten
5min. - 30min.
30min. - 180min.

Minervum 7002, 4817 ZL Breda
Postbus 3440 DK Breda
T +31 880 235 730 W rps.nl

Registratieformulier werkzaamheden werknemers
Werkzaamheden ten behoeve van persoonsgebonden meting

1. Algemene gegevens
Datum:

171018

Functie medewerker:

Monteur

Afdeling:
Locatie:

Gaastmeer

Monsternummer:

LIFR01-M2

2. Registratie werkzaamheden
Start
Tijdstip
werkzaamheden

Munchedyk 28

1- 2 plus monteur 2 (door 2 pers)

0838

2- 2 pers

0840

3+4 2 pers, geen gaslek dus verder graven en zoeken

0850

1 – 2 pers

0857

2 – 2 pers

0904

Lek gevonden

0911

5 – 2 pers (tussendoor gaan beide kortdurend enkele minuten naar de bus
heen en eer voor materialen om t lek te verhelpen)

0915

6 – 2 pers volgelaat af

0921

Pauze, pompen af en uit

0940

7 – start alleen monteur 2

1013-1019

Zijn de werkzaamheden tijdens de meting representatief voor de overige dagen:
Opmerkingen:
Droog, zwakke ZW wind,
Afzetten van de werkplek ia al gedaan door Buko BV
Kunststof gasleiding huisaansluitng PVC 100 mbar
Volgelaatsmasker, Ansel solvex en gasdichte wegwerpoverall

Nee

Aard van de werkzaamheden

Ja

Locatie
werkzaamheden

Minervum 7002, 4817 ZL Breda
Postbus 3440 DK Breda
T +31 880 235 730 W rps.nl
Put is ca 2x1x0,8 (lxbxh)

stap

1
2

4
3
5
6
7
8

Activiteit GLOBAAL
Plaats lek exact bepalen bovengronds
Controle locatie door tegel verwijderen en
methaan meting uitvoeren
Afzetten werkplek
Verwijderen bestrating
Leiding vrijgaven (Afhankelijk van
leidingstrook bezetting handmatig
voorstelen en machinaal of geheel
handmatig
Zorgen dat sleuf droog blijft?
Leiding schoonmaken
Plaats lek vaststellen
Lekkage verhelpen (wat moet daar voor
gedaan worden
Controle leiding op dichtheid
Sleuf aanvullen in lagen en tussentijds
verdichten
Bestrating aanbrengen

Wie doet of wie doen
het
Lekzoeker
Lekzoeker

Benodigde tijd circa of
range
30 minuten
30 minuten

AVP-er/VP-er
AVP-er/Vp-er
Kraan +iemand achter
de bak om voor te
steken of bij kabels vrij
te graven.
AVP-er/Vp-er
AVP-er/Vp-er
AVP-er/Vp-er
AVP-er/Vp-er

15 minuten
10 minuten
75 minuten

AVP-er/Vp-er

5 minuten

Kraan + hulp

45 minuten

AVP-er/Vp-er

25 minuten

15 minuten
15 minuten
5min. - 30min.
30min. - 180min.

Minervum 7002, 4817 ZL Breda
Postbus 3440 DK Breda
T +31 880 235 730 W rps.nl

Registratieformulier werkzaamheden werknemers
Werkzaamheden ten behoeve van persoonsgebonden meting

1. Algemene gegevens
Datum:

171018

Functie medewerker:

Monteur

Afdeling:
Locatie:

Marknesse

Monsternummer:

LIFR07-M1

2. Registratie werkzaamheden
Locatie
werkzaamheden

Aard van de werkzaamheden

Start
Tijdstip
werkzaamheden

Vollerhoveweg 12

1 – graszoden steken en verkeersbord verwijderen, door 2 pers

1135

2 – handmatig graven, door 2 pers

1143

3+4 -

1156

Beide pompen uit, pauze

1225

1+2 – put 2 graven

1313

5-

1330

Gasdruk aflaten van huisaansluiting

1332

Pauze, wachten op onderdelen. Vanaf nu zonder volgelaat en wegwerp
coverall. Pompen uit

1334

Pompen aan. M1 in de put, M2 geeft spullen aan.

1340

Pauze. Wachten op onderdelen. Pompen uit.

1420

Pompen aan. M1 in de put, M2 geeft spullen aan. Op 1510 trekken beide weer
Ansel solvex handschoenen aan.

1450

Pompen stop. Wachten op spullen

1522

6 - Pompen aan.

1544

7-

1555

Nee

Ja

Minervum 7002, 4817 ZL Breda
Postbus 3440 DK Breda
T +31 880 235 730 W rps.nl

Zijn de werkzaamheden tijdens de meting representatief voor de overige dagen:
Opmerkingen:
Droog, zwakke ZW wind,
Afzetten van de werkplek is al gedaan door uitvoerder
Kunststof zwarte gasleiding PE 4 bar
Volgelaatsmasker, Ansel solvex en gasdichte wegwerpoverall
Put 1 (hier zit de gaslek) is ca 3x1,5x1 (lxbxh)
Put 2 (hier moest alleen de eerste knevel worden geplaatst. omdat het aan de gas-bovenzijde van put 1 geen ruimte was ivm
een asfalt bestrating)
Langs een drukke N311, buiten de bebouwde kom
Drukloze knevel reparatie methode. Electromof lassen

stap

1
2

4
3
5
6
7
8

Activiteit GLOBAAL
Plaats lek exact bepalen bovengronds
Controle locatie door tegel verwijderen en
methaan meting uitvoeren
Afzetten werkplek
Verwijderen bestrating
Leiding vrijgaven (Afhankelijk van
leidingstrook bezetting handmatig
voorstelen en machinaal of geheel
handmatig
Zorgen dat sleuf droog blijft?
Leiding schoonmaken
Plaats lek vaststellen
Lekkage verhelpen (wat moet daar voor
gedaan worden
Controle leiding op dichtheid
Sleuf aanvullen in lagen en tussentijds
verdichten
Bestrating aanbrengen

Wie doet of wie doen
het
Lekzoeker
Lekzoeker

Benodigde tijd circa of
range
30 minuten
30 minuten

AVP-er/VP-er
AVP-er/Vp-er
Kraan +iemand achter
de bak om voor te
steken of bij kabels vrij
te graven.
AVP-er/Vp-er
AVP-er/Vp-er
AVP-er/Vp-er
AVP-er/Vp-er

15 minuten
10 minuten
75 minuten

AVP-er/Vp-er

5 minuten

Kraan + hulp

45 minuten

AVP-er/Vp-er

25 minuten

15 minuten
15 minuten
5min. - 30min.
30min. - 180min.

Minervum 7002, 4817 ZL Breda
Postbus 3440 DK Breda
T +31 880 235 730 W rps.nl

Registratieformulier werkzaamheden werknemers
Werkzaamheden ten behoeve van persoonsgebonden meting

1. Algemene gegevens
Datum:

171018

Functie medewerker:

Monteur

Afdeling:
Locatie:

Marknesse

Monsternummer:

LIFR07-M2

2. Registratie werkzaamheden
Start
Tijdstip
werkzaamheden

Vollerhoveweg 12

1 – graszoden steken en verkeersbord verwijderen, door 2 pers

1135

2 – handmatig graven, door 2 pers

1143

3+4 -

1156

Beide pompen uit, pauze

1225

1+2 – put 1 verbreden

1257

5-

1330

Pauze, wachten op onderdelen. Vanaf nu zonder volgelaat en wegwerp
coverall. Pompen uit

1334

Pompen aan. M1 in de put, M2 geeft spullen aan.

1340

Pauze. Wachten op onderdelen. Pompen uit.

1420

Pompen aan. M1 in de put, M2 geeft spullen aan. Op 1510 trekken beide weer
Ansel solvex handschoenen aan.

1450

Pompen stop. Wachten op spullen

1522

6 - Pompen aan.

1544

7-

1600

Nee

Aard van de werkzaamheden

Ja

Locatie
werkzaamheden

Minervum 7002, 4817 ZL Breda
Postbus 3440 DK Breda
T +31 880 235 730 W rps.nl
Zijn de werkzaamheden tijdens de meting representatief voor de overige dagen:
Opmerkingen:
Droog, zwakke ZW wind,
Afzetten van de werkplek is al gedaan door uitvoerder
Kunststof zwarte gasleiding PE 4 bar
Volgelaatsmasker, Ansel solvex en gasdichte wegwerpoverall
Put 1 (hier zit de gaslek) is ca 3x1,5x1 (lxbxh)
Put 2 (hier moest alleen de eerste knevel worden geplaatst. omdat het aan de gas-bovenzijde van put 1 geen ruimte was ivm
een asfalt bestrating)
Langs een drukke N311, buiten de bebouwde kom
Drukloze knevel reparatie methode . Electromof lassen

stap

1
2

4
3
5
6
7
8

Activiteit GLOBAAL
Plaats lek exact bepalen bovengronds
Controle locatie door tegel verwijderen en
methaan meting uitvoeren
Afzetten werkplek
Verwijderen bestrating
Leiding vrijgaven (Afhankelijk van
leidingstrook bezetting handmatig
voorstelen en machinaal of geheel
handmatig
Zorgen dat sleuf droog blijft?
Leiding schoonmaken
Plaats lek vaststellen
Lekkage verhelpen (wat moet daar voor
gedaan worden
Controle leiding op dichtheid
Sleuf aanvullen in lagen en tussentijds
verdichten
Bestrating aanbrengen

Wie doet of wie doen
het
Lekzoeker
Lekzoeker

Benodigde tijd circa of
range
30 minuten
30 minuten

AVP-er/VP-er
AVP-er/Vp-er
Kraan +iemand achter
de bak om voor te
steken of bij kabels vrij
te graven.
AVP-er/Vp-er
AVP-er/Vp-er
AVP-er/Vp-er
AVP-er/Vp-er

15 minuten
10 minuten
75 minuten

AVP-er/Vp-er

5 minuten

Kraan + hulp

45 minuten

AVP-er/Vp-er

25 minuten

15 minuten
15 minuten
5min. - 30min.
30min. - 180min.

Minervum 7002, 4817 ZL Breda
Postbus 3440 DK Breda
T +31 880 235 730 W rps.nl

Registratieformulier werkzaamheden werknemers
Werkzaamheden ten behoeve van persoonsgebonden meting

1. Algemene gegevens
Datum:

191018

Functie medewerker:

Monteur

Afdeling:
Locatie:

Oud Gastel

Monsternummer:

EN41431365-M1

2. Registratie werkzaamheden

1 – beide starten. M1 graaft vooral. M2 pauzeert buiten de put ivm
zwaarte werk icm volgelaat.

0937

2

0944

3

0953

1+2 – weer graven. Alleen M1 in de put. Lek nog niet gevonden

1001

3

1010

Pauze buiten de put. Pompen uit

1010

5 – M1 de put weer alleen in

1025

Pauze buiten de put. Pompen uit

1105

5+6

1115

Pauze buiten de put. Pompen uit. Wachten op de Wacker stamper

1124

7

1144

8

1215-1228

Nee

Rijpersweg 52

Start
Tijdstip
werkzaamheden

Aard van de werkzaamheden

Ja

Locatie
werkzaamheden

Minervum 7002, 4817 ZL Breda
Postbus 3440 DK Breda
T +31 880 235 730 W rps.nl
Zijn de werkzaamheden tijdens de meting representatief voor de overige dagen:
Opmerkingen:
Droog, zwakke NW wind,
Afzetten van de werkplek is al gedaan door uitvoerder
Kunststof gele gasleiding PE 100 mbar
Volgelaatsmasker, Ansel solvex en wegwerpoverall
Put is ca 3x0,5x1 (lxbxh)
In het centrum in de bebouwde kom
Drukloze reparatie methode.

stap

1
2

4
3
5
6
7
8

Activiteit GLOBAAL
Plaats lek exact bepalen bovengronds
Controle locatie door tegel verwijderen en
methaan meting
uitvoeren
Afzetten werkplek
Verwijderen bestrating
Leiding vrijgaven (Afhankelijk van
leidingstrook bezetting handmatig
voorstelen en machinaal of geheel
handmatig
Zorgen dat sleuf droog blijft?
Leiding schoonmaken
Plaats lek vaststellen
Lekkage verhelpen (wat moet daar voor
gedaan worden
Controle leiding op dichtheid
Sleuf aanvullen in lagen en tussentijds
verdichten
Bestrating aanbrengen

Wie doet of wie doen
het
Lekzoeker
Lekzoeker

Benodigde tijd circa of
range
30 minuten
30 minuten

AVP-er/VP-er
AVP-er/Vp-er
Kraan +iemand achter
de bak om voor te
steken of bij kabels vrij
te graven.
AVP-er/Vp-er
AVP-er/Vp-er
AVP-er/Vp-er
AVP-er/Vp-er

15 minuten
10 minuten
75 minuten

AVP-er/Vp-er

5 minuten

Kraan + hulp

45 minuten

AVP-er/Vp-er

25 minuten

15 minuten
15 minuten
5min. - 30min.
30min. - 180min.

Minervum 7002, 4817 ZL Breda
Postbus 3440 DK Breda
T +31 880 235 730 W rps.nl

Registratieformulier werkzaamheden werknemers
Werkzaamheden ten behoeve van persoonsgebonden meting

1. Algemene gegevens
Datum:

191018

Functie medewerker:

Monteur

Afdeling:
Locatie:

Oud Gastel

Monsternummer:

EN41431365-M2

2. Registratie werkzaamheden

1 – beide starten. M1 graaft vooral. M2 pauzeert buiten de put ivm
zwaarte werk icm volgelaat.

0938

2 – M2 assisteert vooral vanaf buiten de put

0942

3

0953

1+2 – weer graven. Alleen M1 in de put. Lek nog niet gevonden

1001

3

1010

Pauze buiten de put. Pompen uit

1010

5 – M1 de put weer alleen in

1025

Pauze buiten de put. Pompen uit. Wacker halen

1105

7 – start Wacker door M2

1154

8

1215-1228

Ja

Rijpersweg 52

Start
Tijdstip
werkzaamheden

Aard van de werkzaamheden

Zijn de werkzaamheden tijdens de meting representatief voor de overige dagen:
Opmerkingen:
Droog, zwakke NW wind,

Nee

Locatie
werkzaamheden

Minervum 7002, 4817 ZL Breda
Postbus 3440 DK Breda
T +31 880 235 730 W rps.nl
Afzetten van de werkplek is al gedaan door uitvoerder
Kunststof gele gasleiding PE 100 mbar
Volgelaatsmasker, Ansel solvex en wegwerpoverall
Put is ca 3x0,5x1 (lxbxh)
In het centrum in de bebouwde kom
Drukloze reparatie methode.

stap

1
2

4
3
5
6
7
8

Activiteit GLOBAAL
Plaats lek exact bepalen bovengronds
Controle locatie door tegel verwijderen en
methaan meting uitvoeren
Afzetten werkplek
Verwijderen bestrating
Leiding vrijgaven (Afhankelijk van
leidingstrook bezetting handmatig
voorstelen en machinaal of geheel
handmatig
Zorgen dat sleuf droog blijft?
Leiding schoonmaken
Plaats lek vaststellen
Lekkage verhelpen (wat moet daar voor
gedaan worden
Controle leiding op dichtheid
Sleuf aanvullen in lagen en tussentijds
verdichten
Bestrating aanbrengen

Wie doet of wie doen
het
Lekzoeker
Lekzoeker

Benodigde tijd circa of
range
30 minuten
30 minuten

AVP-er/VP-er
AVP-er/Vp-er
Kraan +iemand achter
de bak om voor te
steken of bij kabels vrij
te graven.
AVP-er/Vp-er
AVP-er/Vp-er
AVP-er/Vp-er
AVP-er/Vp-er

15 minuten
10 minuten
75 minuten

AVP-er/Vp-er

5 minuten

Kraan + hulp

45 minuten

AVP-er/Vp-er

25 minuten

15 minuten
15 minuten
5min. - 30min.
30min. - 180min.

Minervum 7002, 4817 ZL Breda
Postbus 3440 DK Breda
T +31 880 235 730 W rps.nl

Registratieformulier werkzaamheden werknemers
Werkzaamheden ten behoeve van persoonsgebonden meting

1. Algemene gegevens
Datum:

231018

Functie medewerker:

Grondwerker/ Kraanmachinist

Afdeling:
Locatie:

Tilburg

Monsternummer:

EN102-G/K

2. Registratie werkzaamheden

1 – draagt halfgelaat 3M met ABEK, Ansel Solvex en Tyvek
wegwerpoveral, hoge werkschoenen met veters en helm.

0907

2 – paar keer kort uit de kraan om bij de put te staan voor overleg

0909

2 – uit de kraan. Kort overleg met grondwerker voor hijsen 2 trottoirbanden

0932

– korte pauze. Kraanmachinist haal spullen uit de bus. Pompen blijven aan

0944

2 - Sleuf verbreden ook dmv machinaal graven

0948

– korte pauze. Kraanmachinist haal spullen uit de bus. Pompen blijven aan

1003

4 – lek vaststellen samen met grondwerker in de put

1005

3 – leiding schoonmaken/vrij leggen samen met grondwerker in de put

1010

– Pauze. Pompen uit

1014

5 – dopmoer aandraaien en lek dichten in de put samen met grondwerker

1052

6

1104

7 – machinaal grond scheppen en grondwerker schept handmatig en stampt
mbv Wacker tussendoor aan. In cabine. Tussendoor paar keer kort eruit om
spullen zoals lekzoeker, lekspray en pionnen en borden alvast op te ruimen.

1110

Stop meting

1142

8 – bestraten doet contractor aannemer die ook de betonbanden leggen

Nee

Mahoniestraat 18

Start
Tijdstip
werkzaamheden

Aard van de werkzaamheden

Ja

Locatie
werkzaamheden

Minervum 7002, 4817 ZL Breda
Postbus 3440 DK Breda
T +31 880 235 730 W rps.nl
Zijn de werkzaamheden tijdens de meting representatief voor de overige dagen:
Opmerkingen:
Droog, zwakke ZW wind,
Afzetten van de werkplek is al gedaan door uitvoerder
Kunststof gele gasleiding PE 100 mbar
Volgelaatsmasker, rubberen laarzen, Ansel solvex en wegwerpoverall Monteur
Halfgelaatsmasker, hoge veiligheidsschoenen met veters, Ansel solvex en wegwerpoverall Grondwerker/Kraanmachinist
Put is ca 3x1,5x1 (lxbxh)
In het centrum in de bebouwde kom
Reparatie door enkel aandraaien van de gele plastic dopmoer die er los op zat

stap

1
2

4
3
5
6
7
8

Activiteit GLOBAAL
Plaats lek exact bepalen bovengronds
Controle locatie door tegel verwijderen en
methaan meting uitvoeren
Afzetten werkplek
Verwijderen bestrating
Leiding vrijgaven (Afhankelijk van
leidingstrook bezetting handmatig
voorstelen en machinaal of geheel
handmatig
Zorgen dat sleuf droog blijft?
Leiding schoonmaken
Plaats lek vaststellen
Lekkage verhelpen (wat moet daar voor
gedaan worden
Controle leiding op dichtheid
Sleuf aanvullen in lagen en tussentijds
verdichten
Bestrating aanbrengen

Wie doet of wie doen
het
Lekzoeker
Lekzoeker

Benodigde tijd circa of
range
30 minuten
30 minuten

AVP-er/VP-er
AVP-er/Vp-er
Kraan +iemand achter
de bak om voor te
steken of bij kabels vrij
te graven.
AVP-er/Vp-er
AVP-er/Vp-er
AVP-er/Vp-er
AVP-er/Vp-er

15 minuten
10 minuten
75 minuten

AVP-er/Vp-er

5 minuten

Kraan + hulp

45 minuten

AVP-er/Vp-er

25 minuten

15 minuten
15 minuten
5min. - 30min.
30min. - 180min.

Minervum 7002, 4817 ZL Breda
Postbus 3440 DK Breda
T +31 880 235 730 W rps.nl

Registratieformulier werkzaamheden werknemers
Werkzaamheden ten behoeve van persoonsgebonden meting

1. Algemene gegevens
Datum:

231018

Functie medewerker:

Monteur

Afdeling:
Locatie:

Tilburg

Monsternummer:

EN102-M

2. Registratie werkzaamheden
Locatie
werkzaamheden
Mahoniestraat 18

Aard van de werkzaamheden

Start
Tijdstip
werkzaamheden

1 – draagt eerst de rubber veiligheidslaarzen over de overall; kan
zand invallen. Na ca 10min draagt hij de pijpen van de overall over de
laarzen. Verder volgelaat Drager met ABEK, Ansel Solvex en Tyvek
wegwerpoveral en helm.

0903

2 – paar keer kort uit de put omdat de kraan hier moet graven

0909

2 – uit de put. Kort overleg met kraanmachinist.

0922

2 – 2x trottoir banden moeten eruit.

0932

– korte pauze. Kraanmachinist haal spullen uit de bus. Pompen blijven aan

0944

2 - Sleuf verbreden

0948

– korte pauze. Kraanmachinist haal spullen uit de bus. Pompen blijven aan

1003

4 – lek vaststellen

1005

3 – leiding schoonmaken/vrij leggen

1010

– Pauze. Pompen uit

1014

5 – dopmoer aandraaien en lek dichten

1052

6

1104

7 – handmatig scheppen. Kraan schept grond aan tussendoor

1110

7 – gebruik Wacker stamper

1124-1128

7 – grond inscheppen

1128-1130

Minervum 7002, 4817 ZL Breda
Postbus 3440 DK Breda
T +31 880 235 730 W rps.nl
7 – gebruik Wacker stamper

1130-1132

7 – grond inscheppen en vegen

1132

Stop meting

1142

Nee

Ja

8 – bestraten doet contractor aannemer die ook de betonbanden leggen

Zijn de werkzaamheden tijdens de meting representatief voor de overige dagen:
Opmerkingen:
Droog, zwakke ZW wind,
Afzetten van de werkplek is al gedaan door uitvoerder
Kunststof gele gasleiding PE 100 mbar
Volgelaatsmasker, Ansel solvex en wegwerpoverall Monteur
Halfgelaatsmasker, Ansel solvex en wegwerpoverall Grondwerker/Kraanmachinist
Put is ca 3x1,5x1 (lxbxh)
In het centrum in de bebouwde kom
Reparatie door enkel aandraaien van de gele plastic dopmoer die er los op zat

stap

1
2

4
3
5
6
7
8

Activiteit GLOBAAL
Plaats lek exact bepalen bovengronds
Controle locatie door tegel verwijderen en
methaan meting uitvoeren
Afzetten werkplek
Verwijderen bestrating
Leiding vrijgaven (Afhankelijk van
leidingstrook bezetting handmatig
voorstelen en machinaal of geheel
handmatig
Zorgen dat sleuf droog blijft?
Leiding schoonmaken
Plaats lek vaststellen
Lekkage verhelpen (wat moet daar voor
gedaan worden
Controle leiding op dichtheid
Sleuf aanvullen in lagen en tussentijds
verdichten
Bestrating aanbrengen

Wie doet of wie doen
het
Lekzoeker
Lekzoeker

Benodigde tijd circa of
range
30 minuten
30 minuten

AVP-er/VP-er
AVP-er/Vp-er
Kraan +iemand achter
de bak om voor te
steken of bij kabels vrij
te graven.
AVP-er/Vp-er
AVP-er/Vp-er
AVP-er/Vp-er
AVP-er/Vp-er

15 minuten
10 minuten
75 minuten

AVP-er/Vp-er

5 minuten

Kraan + hulp

45 minuten

AVP-er/Vp-er

25 minuten

15 minuten
15 minuten
5min. - 30min.
30min. - 180min.

Minervum 7002, 4817 ZL Breda
Postbus 3440 DK Breda
T +31 880 235 730 W rps.nl

Registratieformulier werkzaamheden werknemers
Werkzaamheden ten behoeve van persoonsgebonden meting

1. Algemene gegevens
Datum:

301018

Functie medewerker:

Monteur

Afdeling:
Locatie:

Maasbree

Monsternummer:

EN035-M

2. Registratie werkzaamheden
Start
Tijdstip
werkzaamheden

Rinkesfort 13

1 – verwijderen putdeksel en put en betonnen putringen

0853

2 – icm de kraan

0908

Put inmiddels ca 1m diep. Water blijkt geen grondwater maar water uit
put/(koker). Monteur allleen in de put. Andere monteur helpt mee vanaf de
kant. Kraanmachinist blijft in kraan.

0925

Korte pauze. Uit de put en pomp uit.

1009

2

1042

4

1050

3

1056

Korte pauze. Uit de put en pomp uit

1100

4 – lekkage lastig te vinden. Bleek onder een afsluiter te zitten

1114

Uit de put.

1145

5 – lek provisorisch dicht maken ivm reparatie een andere keer

1149

6

1151

7

1152 – 1230

Zijn de werkzaamheden tijdens de meting representatief voor de overige dagen:

Nee

Aard van de werkzaamheden

Ja

Locatie
werkzaamheden

Minervum 7002, 4817 ZL Breda
Postbus 3440 DK Breda
T +31 880 235 730 W rps.nl
Opmerkingen:
Droog, matige wind ZO wind,
Afzetten van de werkplek gebeurt door kraanmachinist en uitvoerder
Kunststof zwarte gasleiding PE 8 bar
Ansel solvex handschoenen en blauwe type 5,6 wegwerpoverall
Put is ca 3x2x1,3 (lxbxh)
Langs een rustige geasfalteerde landweg, buiten de bebouwde kom
De lekkage is getracht te verhelpen door aandraaien van 4 bouten van de lekke pakking van een afsluiter. Dit hielp
onvoldoende. De afsluiter is zo goed als mogelijk met tape omwikkeld en laten zitten voor een latere reparatie. Ivm afsluiten
achterliggende panden was dit nu niet mogelijk.

stap

1
2

4
3
5
6
7
8

Activiteit GLOBAAL
Plaats lek exact bepalen bovengronds
Controle locatie door tegel verwijderen en
methaan meting uitvoeren
Afzetten werkplek
Verwijderen bestrating
Leiding vrijgaven (Afhankelijk van
leidingstrook bezetting handmatig
voorstelen en machinaal of geheel
handmatig
Zorgen dat sleuf droog blijft?
Leiding schoonmaken
Plaats lek vaststellen
Lekkage verhelpen (wat moet daar voor
gedaan worden
Controle leiding op dichtheid
Sleuf aanvullen in lagen en tussentijds
verdichten
Bestrating aanbrengen

Wie doet of wie doen
het
Lekzoeker
Lekzoeker

Benodigde tijd circa of
range
30 minuten
30 minuten

AVP-er/VP-er
AVP-er/Vp-er
Kraan +iemand achter
de bak om voor te
steken of bij kabels vrij
te graven.
AVP-er/Vp-er
AVP-er/Vp-er
AVP-er/Vp-er
AVP-er/Vp-er

15 minuten
10 minuten
75 minuten

AVP-er/Vp-er

5 minuten

Kraan + hulp

45 minuten

AVP-er/Vp-er

25 minuten

15 minuten
15 minuten
5min. - 30min.
30min. - 180min.

Minervum 7002, 4817 ZL Breda
Postbus 3440 DK Breda
T +31 880 235 730 W rps.nl

Registratieformulier werkzaamheden werknemers
Werkzaamheden ten behoeve van persoonsgebonden meting

1. Algemene gegevens
Datum:

301018

Functie medewerker:

G/K

Afdeling:
Locatie:

Maasbree

Monsternummer:

EN035-GK

2. Registratie werkzaamheden
Start
Tijdstip
werkzaamheden

Rinkesfort 13

2 – verwijderen putdeksel en put en betonnen putringen

0901

Put inmiddels ca 1m diep. Water blijkt geen grondwater maar water uit
put/(koker). Monteur allleen in de put. Andere monteur helpt mee vanaf de
kant. Kraanmachinist blijft in kraan.

0925

Korte pauze uit de kraan. Inspecteert bij de put

0939

2

0945

Korte pauze. Uit de kraan en pomp uit

1006

2

1039

Pauze. pomp uit

1100

Na de pauze blijft de Kraanmachinist rondom de put kijken en heen en weer
lopen naar zijn bus. Geen werkzaamheden.

1114-1157

7

1157

8 – betonnen bermbanden terugplaatsen en egaliseren

1225 - 1236

Zijn de werkzaamheden tijdens de meting representatief voor de overige dagen:
Opmerkingen:

Nee

Aard van de werkzaamheden

Ja

Locatie
werkzaamheden

Minervum 7002, 4817 ZL Breda
Postbus 3440 DK Breda
T +31 880 235 730 W rps.nl
Droog, matige wind ZO wind,
Afzetten van de werkplek gebeurt door kraanmachinist en uitvoerder
Kunststof zwarte gasleiding PE 8 bar
Put is ca 3x2x1,3 (lxbxh)
Langs een rustige geasfalteerde landweg, buiten de bebouwde kom
De lekkage is getracht te verhelpen door aandraaien van 4 bouten van de lekke pakking van een afsluiter. Dit hielp
onvoldoende. De afsluiter is zo goed als mogelijk met tape omwikkeld en laten zitten voor een latere reparatie. Ivm afsluiten
achterliggende panden was dit nu niet mogelijk.

stap

1
2

4
3
5
6
7
8

Activiteit GLOBAAL
Plaats lek exact bepalen bovengronds
Controle locatie door tegel verwijderen en
methaan meting uitvoeren
Afzetten werkplek
Verwijderen bestrating
Leiding vrijgaven (Afhankelijk van
leidingstrook bezetting handmatig
voorstelen en machinaal of geheel
handmatig
Zorgen dat sleuf droog blijft?
Leiding schoonmaken
Plaats lek vaststellen
Lekkage verhelpen (wat moet daar voor
gedaan worden
Controle leiding op dichtheid
Sleuf aanvullen in lagen en tussentijds
verdichten
Bestrating aanbrengen

Wie doet of wie doen
het
Lekzoeker
Lekzoeker

Benodigde tijd circa of
range
30 minuten
30 minuten

AVP-er/VP-er
AVP-er/Vp-er
Kraan +iemand achter
de bak om voor te
steken of bij kabels vrij
te graven.
AVP-er/Vp-er
AVP-er/Vp-er
AVP-er/Vp-er
AVP-er/Vp-er

15 minuten
10 minuten
75 minuten

AVP-er/Vp-er

5 minuten

Kraan + hulp

45 minuten

AVP-er/Vp-er

25 minuten

15 minuten
15 minuten
5min. - 30min.
30min. - 180min.

2. Analysecertificaten persoonsgebonden luchtmetingen

V161018_1

Analyse certificaat
Datum rapportage
Rapportnummer:

17-10-2018

1810-1555_01

Datum order

10-10-2018

Monsternummer RPS

18-180857

Ordernummer opdrachtgever

Onbekend

Opdrachtgever

Liander NV

RPS analyse bv
Minervum 7002
4817 ZL Breda
Postbus 3440
4800 DK Breda

Postbus 50
6920 AB Duiven
Monsternamepunt
Adres monstername

Kraanmachinist Jachtlaan
-

Datum monstername

-

Monsternummer opdrachtgever

2

Meettijd (min)
Volume (l)

241

Filternummer

-

Soort monster

Actief koolbuis (klein SKC226-01)

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

RPS analyse
-

Pomp nr.

GIL+ 079

Flow voor (ml/min)

50,6

Flow na (ml/min)

50,9

Verschil (voor/na) %

0,6

Code Parameter

T 088 99 04 730
E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

12,2

Absoluut

Relatief(1)

Losse component(en)

Losse
000001000000,00
Q component(en)
Benzeen

0,300

µg

24,5

µg/m³

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kalibratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Dennis Smits
Projectcoördinator
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V161018_1

Analyse certificaat
Datum rapportage
Rapportnummer:

17-10-2018

1810-1555_01

Datum order

10-10-2018

Monsternummer RPS

18-180858

Ordernummer opdrachtgever

Onbekend

Opdrachtgever

Liander NV

RPS analyse bv
Minervum 7002
4817 ZL Breda
Postbus 3440
4800 DK Breda

Postbus 50
6920 AB Duiven

T 088 99 04 730

Monsternamepunt
Adres monstername

Monteur jachtlaan
-

Datum monstername

-

Monsternummer opdrachtgever

4

Meettijd (min)
Volume (l)

239

Filternummer

-

Soort monster

Actief koolbuis (klein SKC226-01)

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

RPS analyse
-

Pomp nr.

GIL+ 060

Flow voor (ml/min)

49,7

Flow na (ml/min)

50,6

Verschil (voor/na) %

1,8

Code Parameter

E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

12,0

Absoluut

Relatief(1)

Losse component(en)

Losse
000001000000,00
Q component(en)
Benzeen

2,14

µg

179

µg/m³

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kalibratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Dennis Smits
Projectcoördinator
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V161018_1

Bijlage
Datum rapportage

17-10-2018

Bijlage behorende bij rapportnummer: 1810-1555_01
Actief koolbuis (klein SKC226-01)
1epanodetest
Parameter

Analyse techniek / methode

CAS nummer Analy

000001000000,00
Benzeen

GC-MS / Eigen methode

71-43-2

GC-MS

Analysedatum
18-180857
18-180858

Benzeen
Benzeen

17-10-2018
17-10-2018
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V161018_1

Analyse certificaat
Datum rapportage
Rapportnummer:

19-10-2018

1810-1566_01

Datum order

10-10-2018

Monsternummer RPS

18-182143

Ordernummer opdrachtgever

Onbekend

Opdrachtgever

Liander NV

RPS analyse bv
Minervum 7002
4817 ZL Breda
Postbus 3440
4800 DK Breda

Postbus 50
6920 AB Duiven

T 088 99 04 730

Monsternamepunt
Adres monstername

ST-19345 M
-

Datum monstername

17-10-2018

Monsternummer opdrachtgever

1

Meettijd (min)
Volume (l)

148

Filternummer

-

Soort monster

Actief koolbuis (klein SKC226-01)

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

RPS analyse
-

Pomp nr.

GIL+ 052

Flow voor (ml/min)

50,6

Flow na (ml/min)

52,0

Verschil (voor/na) %

2,8

Code Parameter

E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

7,59

Absoluut

Relatief(1)

Losse component(en)

Losse
000001000000,00
Q component(en)
Benzeen

0,650

µg

85,6

µg/m³

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kalibratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Esther Ullings
Projectcoördinator
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V161018_1

Analyse certificaat
Datum rapportage
Rapportnummer:

19-10-2018

1810-1566_01

Datum order

10-10-2018

Monsternummer RPS

18-182144

Ordernummer opdrachtgever

Onbekend

Opdrachtgever

Liander NV

RPS analyse bv
Minervum 7002
4817 ZL Breda
Postbus 3440
4800 DK Breda

Postbus 50
6920 AB Duiven

T 088 99 04 730

Monsternamepunt
Adres monstername

ST-19345 G
-

Datum monstername

17-10-2018

Monsternummer opdrachtgever

2

Meettijd (min)
Volume (l)

199

Filternummer

-

Soort monster

Actief koolbuis (klein SKC226-01)

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

RPS analyse
-

Pomp nr.

GIL+ 128

Flow voor (ml/min)

50,5

Flow na (ml/min)

51,9

Verschil (voor/na) %

2,8

Code Parameter

E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

10,2

Absoluut

Relatief(1)

Losse component(en)

Losse
000001000000,00
Q component(en)
Benzeen

0,150

µg

14,7

µg/m³

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kalibratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Esther Ullings
Projectcoördinator
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V161018_1

Analyse certificaat
Datum rapportage
Rapportnummer:

19-10-2018

1810-1566_01

Datum order

10-10-2018

Monsternummer RPS

18-182145

Ordernummer opdrachtgever

Onbekend

Opdrachtgever

Liander NV

RPS analyse bv
Minervum 7002
4817 ZL Breda
Postbus 3440
4800 DK Breda

Postbus 50
6920 AB Duiven

T 088 99 04 730

Monsternamepunt
Adres monstername

ST-19047 M
-

Datum monstername

17-10-2018

Monsternummer opdrachtgever

3

Meettijd (min)
Volume (l)

98

Filternummer

-

Soort monster

Actief koolbuis (klein SKC226-01)

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

RPS analyse
-

Pomp nr.

GIL+ 102

Flow voor (ml/min)

50,6

Flow na (ml/min)

52,1

Verschil (voor/na) %

3,0

Code Parameter

E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

5,03

Absoluut

Relatief(1)

Losse component(en)

Losse
000001000000,00
Q component(en)
Benzeen

0,540

µg

107

µg/m³

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kalibratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Esther Ullings
Projectcoördinator
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V161018_1

Analyse certificaat
Datum rapportage
Rapportnummer:

19-10-2018

1810-1566_01

Datum order

10-10-2018

Monsternummer RPS

18-182146

Ordernummer opdrachtgever

Onbekend

Opdrachtgever

Liander NV

RPS analyse bv
Minervum 7002
4817 ZL Breda
Postbus 3440
4800 DK Breda

Postbus 50
6920 AB Duiven

T 088 99 04 730

Monsternamepunt
Adres monstername

ST-19047 G
-

Datum monstername

17-10-2018

Monsternummer opdrachtgever

4

Meettijd (min)
Volume (l)

102

Filternummer

-

Soort monster

Actief koolbuis (klein SKC226-01)

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

RPS analyse
-

Pomp nr.

GIL+ 150

Flow voor (ml/min)

50,4

Flow na (ml/min)

52,0

Verschil (voor/na) %

3,2

Code Parameter

E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

5,22

Absoluut

Relatief(1)

Losse component(en)

Losse
000001000000,00
Q component(en)
Benzeen

< 0,100

µg

<19,1

µg/m³

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kalibratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Esther Ullings
Projectcoördinator
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V161018_1

Bijlage
Datum rapportage

19-10-2018

Bijlage behorende bij rapportnummer: 1810-1566_01
Actief koolbuis (klein SKC226-01)
1epanodetest
Parameter

Analyse techniek / methode

CAS nummer Analy

000001000000,00
Benzeen

GC-MS / Eigen methode

71-43-2

GC-MS

Analysedatum
18-182143
18-182144
18-182145
18-182146

Benzeen
Benzeen
Benzeen
Benzeen

19-10-2018
19-10-2018
19-10-2018
19-10-2018
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V161018_1

Analyse certificaat
Datum rapportage
Rapportnummer:

22-10-2018

1810-1906_02 vervangt rapport 1810-1906_01

Datum order

12-10-2018

Monsternummer RPS

18-182119

Ordernummer opdrachtgever

Onbekend

Opdrachtgever

Liander NV

RPS analyse bv
Minervum 7002
4817 ZL Breda
Postbus 3440
4800 DK Breda

Postbus 50
6920 AB Duiven
Monsternamepunt
Adres monstername

Pasmeting: dhr. Janco Faber
-

Datum monstername

17-10-2018

Monsternummer opdrachtgever

1

Meettijd (min)
Volume (l)

64

Filternummer

-

Soort monster

Actief koolbuis (klein SKC226-01)

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

RPS analyse
-

Pomp nr.

Gil03-013

Flow voor (ml/min)

49,9

Flow na (ml/min)

62,6

Verschil (voor/na) %

25,5

Code Parameter

T 088 99 04 730
E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

3,60

Absoluut

Relatief(1)

Losse component(en)

Losse
000001000000,00
Q component(en)
Benzeen

0,290

µg

80,6

µg/m³

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kalibratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Dennis Smits
Projectcoördinator
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V161018_1

Analyse certificaat
Datum rapportage
Rapportnummer:

22-10-2018

1810-1906_02 vervangt rapport 1810-1906_01

Datum order

12-10-2018

Monsternummer RPS

18-182120

Ordernummer opdrachtgever

Onbekend

Opdrachtgever

Liander NV

RPS analyse bv
Minervum 7002
4817 ZL Breda
Postbus 3440
4800 DK Breda

Postbus 50
6920 AB Duiven
Monsternamepunt
Adres monstername

Pasmeting: dhr. Peter Zandstra
-

Datum monstername

17-10-2018

Monsternummer opdrachtgever

2

Meettijd (min)
Volume (l)

70

Filternummer

-

Soort monster

Actief koolbuis (klein SKC226-01)

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

RPS analyse
-

Pomp nr.

Gil03-112

Flow voor (ml/min)

49,5

Flow na (ml/min)

63,1

Verschil (voor/na) %

27,5

Code Parameter

T 088 99 04 730
E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

3,94

Absoluut

Relatief(1)

Losse component(en)

Losse
000001000000,00
Q component(en)
Benzeen

0,170

µg

43,1

µg/m³

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kalibratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Dennis Smits
Projectcoördinator
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V161018_1

Analyse certificaat
Datum rapportage
Rapportnummer:

22-10-2018

1810-1906_02 vervangt rapport 1810-1906_01

Datum order

12-10-2018

Monsternummer RPS

18-182121

Ordernummer opdrachtgever

Onbekend

Opdrachtgever

Liander NV

RPS analyse bv
Minervum 7002
4817 ZL Breda
Postbus 3440
4800 DK Breda

Postbus 50
6920 AB Duiven
Monsternamepunt
Adres monstername

Pasmeting: dhr. Janco Faber
-

Datum monstername

17-10-2018

Monsternummer opdrachtgever

3

Meettijd (min)
Volume (l)

153

Filternummer

-

Soort monster

Actief koolbuis (klein SKC226-01)

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

RPS analyse
-

Pomp nr.

Gil03-084

Flow voor (ml/min)

51,0

Flow na (ml/min)

55,2

Verschil (voor/na) %

8,2

Code Parameter

T 088 99 04 730
E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

8,12

Absoluut

Relatief(1)

Losse component(en)

Losse
000001000000,00
Q component(en)
Benzeen

0,380

µg

46,8

µg/m³

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kalibratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Dennis Smits
Projectcoördinator
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V161018_1

Analyse certificaat
Datum rapportage
Rapportnummer:

22-10-2018

1810-1906_02 vervangt rapport 1810-1906_01

Datum order

12-10-2018

Monsternummer RPS

18-182122

Ordernummer opdrachtgever

Onbekend

Opdrachtgever

Liander NV

RPS analyse bv
Minervum 7002
4817 ZL Breda
Postbus 3440
4800 DK Breda

Postbus 50
6920 AB Duiven
Monsternamepunt
Adres monstername

Pasmeting: dhr. Peter Zandstra
-

Datum monstername

17-10-2018

Monsternummer opdrachtgever

4

Meettijd (min)
Volume (l)

172

Filternummer

-

Soort monster

Actief koolbuis (klein SKC226-01)

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

RPS analyse
-

Pomp nr.

Gil03-087

Flow voor (ml/min)

50,9

Flow na (ml/min)

56,0

Verschil (voor/na) %

10,0

Code Parameter

T 088 99 04 730
E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

9,19

Absoluut

Relatief(1)

Losse component(en)

Losse
000001000000,00
Q component(en)
Benzeen

0,380

µg

41,3

µg/m³

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kalibratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Dennis Smits
Projectcoördinator
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V161018_1

Analyse certificaat
Datum rapportage
Rapportnummer:

22-10-2018

1810-1906_02 vervangt rapport 1810-1906_01

Datum order

12-10-2018

Monsternummer RPS

18-183673

Ordernummer opdrachtgever

Onbekend

Opdrachtgever

Liander NV

RPS analyse bv
Minervum 7002
4817 ZL Breda
Postbus 3440
4800 DK Breda

Postbus 50
6920 AB Duiven

T 088 99 04 730

Monsternamepunt
Adres monstername

Pas - EN41431365 M1
-

Datum monstername

19-10-2018

Monsternummer opdrachtgever

5

Meettijd (min)
Volume (l)

126

Filternummer

-

Soort monster

Actief koolbuis (klein SKC226-01)

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

Opdrachtgever
-

Pomp nr.

Gil03-160

Flow voor (ml/min)

50,1

Flow na (ml/min)

51,2

Verschil (voor/na) %

2,2

Code Parameter

E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

6,38

Absoluut

Relatief(1)

Losse component(en)

Losse
000001000000,00
Q component(en)
Benzeen

0,690

µg

108

µg/m³

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kalibratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Dennis Smits
Projectcoördinator
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V161018_1

Analyse certificaat
Datum rapportage
Rapportnummer:

22-10-2018

1810-1906_02 vervangt rapport 1810-1906_01

Datum order

12-10-2018

Monsternummer RPS

18-183674

Ordernummer opdrachtgever

Onbekend

Opdrachtgever

Liander NV

RPS analyse bv
Minervum 7002
4817 ZL Breda
Postbus 3440
4800 DK Breda

Postbus 50
6920 AB Duiven

T 088 99 04 730

Monsternamepunt
Adres monstername

Pas - EN41431365 M2
-

Datum monstername

19-10-2018

Monsternummer opdrachtgever

6

Meettijd (min)
Volume (l)

111

Filternummer

-

Soort monster

Actief koolbuis (klein SKC226-01)

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

Opdrachtgever
-

Pomp nr.

Gil03-146

Flow voor (ml/min)

50,1

Flow na (ml/min)

50,2

Verschil (voor/na) %

0,2

Code Parameter

E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

5,57

Absoluut

Relatief(1)

Losse component(en)

Losse
000001000000,00
Q component(en)
Benzeen

< 0,100

µg

<18,0

µg/m³

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kalibratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Dennis Smits
Projectcoördinator
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V161018_1

Bijlage
Datum rapportage

22-10-2018

Bijlage behorende bij rapportnummer: 1810-1906_02 vervangt rapport 1810-1906_01
Actief koolbuis (klein SKC226-01)
1epanodetest
Parameter

Analyse techniek / methode

CAS nummer Analy

000001000000,00
Benzeen

GC-MS / Eigen methode

71-43-2

GC-MS

Analysedatum
18-182119
18-182120
18-182121
18-182122
18-183673
18-183674

Benzeen
Benzeen
Benzeen
Benzeen
Benzeen
Benzeen

18-10-2018
18-10-2018
18-10-2018
18-10-2018
22-10-2018
22-10-2018
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V161018_1

Analyse certificaat
Datum rapportage
Rapportnummer:

22-10-2018

1810-2339_01

Datum order

16-10-2018

Monsternummer RPS

18-183263

Ordernummer opdrachtgever

Onbekend

Opdrachtgever

Liander NV

RPS analyse bv
Minervum 7002
4817 ZL Breda
Postbus 3440
4800 DK Breda

Postbus 50
6920 AB Duiven

T 088 99 04 730

Monsternamepunt
Adres monstername

Lemelerveld
-

Datum monstername

18-10-2018

Monsternummer opdrachtgever

1

Meettijd (min)
Volume (l)

98

Filternummer

-

Soort monster

Actief koolbuis (klein SKC226-01)

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

RPS analyse
-

Pomp nr.

GIL+ 127

Flow voor (ml/min)

50,4

Flow na (ml/min)

51,7

Verschil (voor/na) %

2,6

Code Parameter

E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

5,00

Absoluut

Relatief(1)

Losse component(en)

Losse
000001000000,00
Q component(en)
Benzeen

0,330

µg

66,0

µg/m³

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kalibratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Dennis Smits
Projectcoördinator
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V161018_1

Analyse certificaat
Datum rapportage
Rapportnummer:

22-10-2018

1810-2339_01

Datum order

16-10-2018

Monsternummer RPS

18-183264

Ordernummer opdrachtgever

Onbekend

Opdrachtgever

Liander NV

RPS analyse bv
Minervum 7002
4817 ZL Breda
Postbus 3440
4800 DK Breda

Postbus 50
6920 AB Duiven

T 088 99 04 730

Monsternamepunt
Adres monstername

Lemelerveld
-

Datum monstername

18-10-2018

Monsternummer opdrachtgever

2

Meettijd (min)
Volume (l)

99

Filternummer

-

Soort monster

Actief koolbuis (klein SKC226-01)

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

RPS analyse
-

Pomp nr.

GIL+055

Flow voor (ml/min)

50,6

Flow na (ml/min)

52,9

Verschil (voor/na) %

4,5

Code Parameter

E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

5,12

Absoluut

Relatief(1)

Losse component(en)

Losse
000001000000,00
Q component(en)
Benzeen

< 0,100

µg

<19,5

µg/m³

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kalibratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Dennis Smits
Projectcoördinator
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V161018_1

Bijlage
Datum rapportage

22-10-2018

Bijlage behorende bij rapportnummer: 1810-2339_01
Actief koolbuis (klein SKC226-01)
1epanodetest
Parameter

Analyse techniek / methode

CAS nummer Analy

000001000000,00
Benzeen

GC-MS / Eigen methode

71-43-2

GC-MS

Analysedatum
18-183263
18-183264

Benzeen
Benzeen

19-10-2018
19-10-2018
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V161018_1

Analyse certificaat
Datum rapportage
Rapportnummer:

25-10-2018

1810-2828_01

Datum order

18-10-2018

Monsternummer RPS

18-186302

Ordernummer opdrachtgever

Onbekend

Opdrachtgever

Liander NV

RPS analyse bv
Minervum 7002
4817 ZL Breda
Postbus 3440
4800 DK Breda

Postbus 50
6920 AB Duiven

T 088 99 04 730

Monsternamepunt
Adres monstername

Pas EN102-M
-

Datum monstername

23-10-2018

Monsternummer opdrachtgever

1

Meettijd (min)
Volume (l)

159

Filternummer

-

Soort monster

Actief koolbuis (klein SKC226-01)

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

RPS analyse
-

Pomp nr.

GIL+ 017

Flow voor (ml/min)

49,9

Flow na (ml/min)

50,7

Verschil (voor/na) %

1,6

Code Parameter

E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

8,00

Absoluut

Relatief(1)

Losse component(en)

Losse
000001000000,00
Q component(en)
Benzeen

0,450

µg

56,3

µg/m³

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kalibratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Esther Ullings
Projectcoördinator
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V161018_1

Analyse certificaat
Datum rapportage
Rapportnummer:

25-10-2018

1810-2828_01

Datum order

18-10-2018

Monsternummer RPS

18-186303

Ordernummer opdrachtgever

Onbekend

Opdrachtgever

Liander NV

RPS analyse bv
Minervum 7002
4817 ZL Breda
Postbus 3440
4800 DK Breda

Postbus 50
6920 AB Duiven

T 088 99 04 730

Monsternamepunt
Adres monstername

Pas EN102-G/K
-

Datum monstername

23-10-2018

Monsternummer opdrachtgever

2

Meettijd (min)
Volume (l)

155

Filternummer

-

Soort monster

Actief koolbuis (klein SKC226-01)

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

RPS analyse
-

Pomp nr.

GIL+ 120

Flow voor (ml/min)

50,4

Flow na (ml/min)

51,5

Verschil (voor/na) %

2,2

Code Parameter

E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

7,90

Absoluut

Relatief(1)

Losse component(en)

Losse
000001000000,00
Q component(en)
Benzeen

0,150

µg

19,0

µg/m³

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kalibratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Esther Ullings
Projectcoördinator
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V161018_1

Bijlage
Datum rapportage

25-10-2018

Bijlage behorende bij rapportnummer: 1810-2828_01
Actief koolbuis (klein SKC226-01)
1epanodetest
Parameter

Analyse techniek / methode

CAS nummer Analy

000001000000,00
Benzeen

GC-MS / Eigen methode

71-43-2

GC-MS

Analysedatum
18-186302
18-186303

Benzeen
Benzeen

24-10-2018
24-10-2018
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V161018_1

Analyse certificaat
Datum rapportage
Rapportnummer:

01-11-2018

1810-4034_01

Datum order

26-10-2018

Monsternummer RPS

18-192379

Ordernummer opdrachtgever

Onbekend

Opdrachtgever

Liander NV

RPS analyse bv
Minervum 7002
4817 ZL Breda
Postbus 3440
4800 DK Breda

Postbus 50
6920 AB Duiven
Monsternamepunt
Adres monstername

Apeldoorn, amersfoortseweg 37, Johan
-

Datum monstername

29-10-2018

Monsternummer opdrachtgever

1

Meettijd (min)
Volume (l)

170

Filternummer

-

Soort monster

Actief koolbuis (klein SKC226-01)

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

Opdrachtgever
-

Pomp nr.

GIL+ 155

Flow voor (ml/min)

49,4

Flow na (ml/min)

49,9

Verschil (voor/na) %

1,0

Code Parameter

T 088 99 04 730
E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

8,44

Absoluut

Relatief(1)

Losse component(en)

Losse
000001000000,00
Q component(en)
Benzeen

2,12

µg

251

µg/m³

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kalibratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Esther Ullings
Projectcoördinator
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V161018_1

Analyse certificaat
Datum rapportage
Rapportnummer:

01-11-2018

1810-4034_01

Datum order

26-10-2018

Monsternummer RPS

18-192380

Ordernummer opdrachtgever

Onbekend

Opdrachtgever

Liander NV

RPS analyse bv
Minervum 7002
4817 ZL Breda
Postbus 3440
4800 DK Breda

Postbus 50
6920 AB Duiven
Monsternamepunt
Adres monstername

Apeldoorn, amersfoortseweg 37, Frans
-

Datum monstername

29-10-2018

Monsternummer opdrachtgever

2

Meettijd (min)
Volume (l)

201

Filternummer

-

Soort monster

Actief koolbuis (klein SKC226-01)

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

Opdrachtgever
-

Pomp nr.

GIL+ 164

Flow voor (ml/min)

50,7

Flow na (ml/min)

50,6

Verschil (voor/na) %

-0,2

Code Parameter

T 088 99 04 730
E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

10,2

Absoluut

Relatief(1)

Losse component(en)

Losse
000001000000,00
Q component(en)
Benzeen

1,21

µg

119

µg/m³

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kalibratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Esther Ullings
Projectcoördinator

Pagina 2 / 3
RPS analyse bv KvK 20059540 BTW NL0089.00.620.B.01
Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika

V161018_1

Bijlage
Datum rapportage

01-11-2018

Bijlage behorende bij rapportnummer: 1810-4034_01
Actief koolbuis (klein SKC226-01)
1epanodetest
Parameter

Analyse techniek / methode

CAS nummer Analy

000001000000,00
Benzeen

GC-MS / Eigen methode

71-43-2

GC-MS

Analysedatum
18-192379
18-192380

Benzeen
Benzeen

1-11-2018
1-11-2018
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V161018_1

Analyse certificaat
Datum rapportage
Rapportnummer:

02-11-2018

1810-3916_01

Datum order

25-10-2018

Monsternummer RPS

18-192660

Ordernummer opdrachtgever

Onbekend

Opdrachtgever

Liander NV

RPS analyse bv
Minervum 7002
4817 ZL Breda
Postbus 3440
4800 DK Breda

Postbus 50
6920 AB Duiven

T 088 99 04 730

Monsternamepunt
Adres monstername

Pas, EN035-M
-

Datum monstername

31-10-2018

Monsternummer opdrachtgever

1

Meettijd (min)
Volume (l)

170

Filternummer

-

Soort monster

Actief koolbuis (klein SKC226-01)

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

RPS analyse
-

Pomp nr.

GIL+ 052

Flow voor (ml/min)

50,3

Flow na (ml/min)

50,4

Verschil (voor/na) %

0,2

Code Parameter

E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

8,56

Absoluut

Relatief(1)

Losse component(en)

Losse
000001000000,00
Q component(en)
Benzeen

0,480

µg

56,1

µg/m³

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kalibratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Dennis Smits
Projectcoördinator
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V161018_1

Analyse certificaat
Datum rapportage
Rapportnummer:

02-11-2018

1810-3916_01

Datum order

25-10-2018

Monsternummer RPS

18-192661

Ordernummer opdrachtgever

Onbekend

Opdrachtgever

Liander NV

RPS analyse bv
Minervum 7002
4817 ZL Breda
Postbus 3440
4800 DK Breda

Postbus 50
6920 AB Duiven

T 088 99 04 730

Monsternamepunt
Adres monstername

Pas, EN035-G/K
-

Datum monstername

31-10-2018

Monsternummer opdrachtgever

2

Meettijd (min)
Volume (l)

125

Filternummer

-

Soort monster

Actief koolbuis (klein SKC226-01)

Monstergegevens afkomstig van
Opmerking

RPS analyse
-

Pomp nr.

GIL+ 096

Flow voor (ml/min)

49,9

Flow na (ml/min)

50,2

Verschil (voor/na) %

0,6

Code Parameter

E analyse@rps.nl
W www.rps.nl

6,26

Absoluut

Relatief(1)

Losse component(en)

Losse
000001000000,00
Q component(en)
Benzeen

< 0,100

µg

<16,0

µg/m³

Toelichting:
'<' Het analyseresultaat is kleiner dan de rapportagegrens van de desbetreffende methode.
'>' Het meetresultaat valt boven het kalibratie- of werkgebied van de methode.
(s): semi kwantitatief
Code E: De analyse is uitgevoerd door een extern laboratorium.
Code Q: De analyse betreft een RvA Testen geaccrediteerde verrichting (registratienummer L192).
(1) Deze analyse resultaten zijn berekend op basis van het (evt. door de opdrachtgever) opgegeven volume of
meettijd en vallen niet onder de scope van accreditatie L192.
n.t.b. Niet te beoordelen i.v.m. groei van overige micro-organismen
Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd waarbij alleen aan het originele
analysecertificaat rechten kunnen worden ontleend.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Meetonzekerheid op aanvraag.

Dennis Smits
Projectcoördinator
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V161018_1

Bijlage
Datum rapportage

02-11-2018

Bijlage behorende bij rapportnummer: 1810-3916_01
Actief koolbuis (klein SKC226-01)
1epanodetest
Parameter

Analyse techniek / methode

CAS nummer Analy

000001000000,00
Benzeen

GC-MS / Eigen methode

71-43-2

GC-MS

Analysedatum
18-192660
18-192661

Benzeen
Benzeen

1-11-2018
1-11-2018
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