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Informatie flyer bodemluchtmetingen 
 

Bodemluchtmetingen kunnen onder meer worden toegepast als: 

• Aanvullende informatie bij het in kaart brengen van de verontreiniging en afperking van de 

bron. 

• Luchtmetingen onder gebouwen bij het ontbreken van een kruipruimte. 

• Ondersteuning van de actuele risicobeoordeling, om bijvoorbeeld antwoord te krijgen op 

vragen als: 

- Zijn verhoogde concentraties in de (binnen)lucht te wijten aan de verontreinigde bodem? 

- Kan de bodemverontreiniging leiden tot onacceptabele uitdamping van verontreiniging? 

 

Door metingen van de bodemlucht verkrijgt men inzicht in de aanwezigheid van stoffen in de 

gasvormige fase van de bodem die via emissie in het leefmilieu terecht kunnen komen. Samen 

met metingen van concentraties in het grondwater en van concentraties in de binnenlucht kan 

zo een compleet beeld verkregen worden van de aanwezige verontreinigingen in elk 

compartiment. Bodemluchtmetingen kunnen ook een oplossing geven voor metingen onder 

gebouwen bij het ontbreken van een kruipruimte. 

 

De aard van de bodem bepaalt mede of bodemluchtmetingen zinvol kunnen zijn. In kleiige bodem, 

puinhoudende bodem en bodems met grote porievolumes kunnen de bodemluchtmetingen tot 

onbetrouwbare resultaten leiden. Kleiige bodems hebben door hun geringe porievolumes een zeer 

slechte doorlatendheid voor bodemlucht, algemeen neemt men aan dat emissie vanuit een kleibodem 

lager zal zijn dan uit zandbodem. Bij grote porievolumes of puinhoudende bodems is het mogelijk dat 

de lucht via preferentiële routes wordt aangezogen. In dat geval worden alleen de grotere, beter 

doorluchte, porieruimtes bemonsterd wat leidt tot een weinig representatief monster. Verder is het van 

belang of er een verharding is aangebracht op de bodem. Bodems onder verhard en onverhard terrein 

hebben verschillende concentratieprofielen. Bij een onverhard terrein is er een grotere verversingsflux 

van het bodemoppervlak dan bij een onverharde bodem. De uitvoer van bodemluchtmetingen is 

beschreven in de internationale standaard ISO 10381-7. Hierin staan richtlijnen voor de uitvoer van 

ontwerp, bemonstering en veiligheid van bodemluchtmonstername in zowel natuurlijk, gecultiveerd 

terrein als in stedelijk gebied. 

 

Een groot aantal factoren (bodem, fysische factoren, meteorologische factoren, chemisch-biologische 

factoren) beïnvloedt de concentratie van een stof in bodemlucht. Er treden verschillen op in ruimte en 

in tijd. Zo kan de heterogeniteit van de bodemopbouw grote concentratieverschillen veroorzaken, zelfs 

in een relatief klein gebied, bijvoorbeeld binnen een oppervlak van minder dan 10 m
2
. Er moeten 

daarom minimaal drie luchtmonsters (maar het liefst meer: ongeveer tien) worden genomen op 

verschillende plaatsen in het verontreinigde gebied (en meer bij een verontreiniging van enige 

omvang). Er kunnen ook verschillen optreden in de tijd. Er zijn zelfs verschillen bij metingen in 

opeenvolgende dagen, bijvoorbeeld door regenval en daardoor wisselende vochthuishouding. De 

verwachting is wel dat de variatie in tijd kleiner is dan bij binnenluchtmetingen. 

In RIVM-rapport 711701048 staat informatie over de meetmethoden, bemonsteringsopzet en 

interpretatie van bodemluchtmetingen. Ook is daar een tabel opgenomen met een overzicht van 

stoffen die kunnen worden gemeten in bodemlucht, met de concentratie in de bodemlucht waarbij er 

een mogelijk risico voor de mens aanwezig is (potentiële grenswaarde bodemlucht) (Otte et al. 2007). 
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Bij een actieve bemonstering ontrekt men een hoeveelheid bodemlucht op een specifiekediepte. De 

ontrokken bodemlucht wordt over een absorbens geleid om de vluchtige 

componenten vast te leggen of de bodemlucht wordt opgeslagen in een monsterzak of fles.  

 

De verloren-punt-methode (actieve bemonstering) is het meest bekend. Hierbij wordt een 

tijdelijke peilbuis in de grond gebracht door middel van een slagapparaat en wanneer de 

gewenste diepte is bereikt wordt de buis wat opgelicht. Vervolgens wordt er in de buis een 

capillair aangebracht die de punt van de peilbuis los drukt en wegduwt. De zo ontstane open 

ruimte in de bodem wordt gebruikt om de bodemlucht aan te zuigen. 

Door middel van het meten van de concentratie CO2 van de bodemlucht en deze te vergelijken 

met die van de buitenlucht kan men controleren of men via het capillair geen lucht uit de 

omgeving aanzuigt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het feit dat de CO2-concentratie in de 

bodemlucht hoger is dan van de buitenlucht. 

De aangezogen bodemlucht kan vervolgens over een absorbens geleid worden of worden 

opgeslagen in een monsterhouder. Daarnaast is het mogelijk om de lucht ter plaatste te 

beoordelen door middel van een mobiele analysemethode, bijvoorbeeld via een draagbare 

gaschromatograaf. De tijdsduur van de meting kan zowel momentaan zijn als tijdsgemiddeld. 

Na de meting worden het capillair en de peilbuis verwijderd, de punt blijft achter in de 

bodem. Door snelle plaatsing van de peilbuis en de korte duur van de meting zijn de kosten 

van deze methode laag. Nadeel van het inbrengen van de verloren-punt is dat dit door een 

slagapparaat gebeurt waardoor geen inzicht wordt verkregen in het bodemprofiel of de 

bodemlaag van waaruit de lucht wordt aangezogen. 

 

 
    Schematische voorstelling van de verloren punt methode 
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Een andere methode voor bodemluchtmeting is het gebruik van een peilbuis met luchtfilter. 

Deze peilbuis is, in tegenstelling tot de verloren-punt-methode, niet van tijdelijke aard en kan 

bijvoorbeeld gebruikt worden tijdens campagnes voor het langdurig monitoren van de 

bodemlucht. Bij deze methode wordt extra aandacht besteed aan het goed afsluiten van het 

boorgat met filterzand en bentoniet zodat er geen lucht uit de omgeving kan worden 

aangezogen. Onder aan de peilbuis kan een filterkous of een trechter bevestigd worden. Bij 

een filterkous wordt de lucht cilindrisch en bij een trechter radiaal aangetrokken. Nadeel van 

deze methode is de plaatsingsduur en het feit dat enkele dagen gewacht moet worden met 

meten omdat door het graven het bodemevenwicht verstoord is. Hierdoor zijn de kosten ook 

hoger dan bij het gebruik van de verloren-punt-methode. 

Voor een snelle screening of het in beeld brengen van de verontreinigingscontouren is de 

verloren-punt-methode erg geschikt doordat het capillair eenvoudig en snel is aan te brengen. 

Het installeren van een volledige peilbuis met filter neemt aanzienlijk meer tijd in beslag maar 

daar staat tegenover dat de buis meerdere malen is te gebruiken. 

 

 
    Schematische voorstelling van bodemluchtfilter 

 

Een derde methode die gebruikt maakt van een peilbuis is de zogenaamde ‘head-space’ 

meting. Uit een bestaande peilbuis voor grondwatermetingen kan lucht gezogen worden waar 

vervolgens de uitdamping vanuit het grondwater bepaald kan worden. Voordeel is dat geen 

nieuwe peilbuis geplaatst hoeft te worden, maar een nadeel is dat er geen inzicht wordt 

verkregen in de invloed die de bodemopbouw heeft op de uitdamping. 


