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1.

1.1

Inleiding

Aanleiding van het onderzoek

Op verschillende betonconstructies in Nederland is sprake van verwering van beton in combinatie met
uitbundige mosgroei. Er zijn aanwijzingen dat de groei van mossen op beton in de laatste 10-20 jaar is
toegenomen. Mogelijk zou dit veroorzaakt kunnen worden doordat mossen beter groeien op ‘aangetast’
beton. Tevens zijn er aanwijzingen dat de groei van mos op beton mogelijk zou kunnen leiden tot een
sterkere verwering van de betonconstructie.
De Onderzoekscommissie Betonaantasting van SBRCURnet heeft een veelomvattend onderzoeksvoorstel
uitgewerkt om deze problematiek nader te onderzoeken. Eén van de onderdelen van het onderzoek
richt zich specifiek op de mosgroei op beton. De Onderzoekscommissie heeft Onderzoekcentrum BWARE gevraagd om dit deelonderzoek uit te voeren. De huidige notitie doet verslag van de bijdrage van
Onderzoekcentrum B-WARE aan het onderzoek aan betonaantasting in relatie tot mosaangroei.

1.2

Leeswijzer en inhoud notitie

In deze notitie wordt de door Onderzoekcentrum B-WARE gehanteerde methode voor het verrichte
veldwerk, beschrijvingen van de onderzoeklocaties en de verwerking en chemische analyse van het mos
materiaal beschreven. Deze notitie is conform afspraak van beschrijvende aard en gaat maar in zeer
beperkte mate in op de analyse van de uit het onderzoek voortgekomen resultaten. Dit is door
SBRCURnet expliciet in de uitvraag gevraagd, Onderzoekcentrum B-WARE heeft dan ook enkel
beschikking tot de tijdens het veldwerk verzamelde omgevings- en locatiekenmerken en de chemische
analyses van het tijdens het veldwerk verzamelde mosmateriaal.

2. Gehanteerde methode tijdens het veldonderzoek
2.1 Inleiding
Onderzoekcentrum B-WARE heeft binnen dit onderzoek samen met een lid van de onderzoekscommissie
en andere partijen veldwerk verricht op de onderzoeklocaties. Door de onderzoekscommissie is bij
aanvang van het onderzoek een meetprotocol aangeleverd: ‘Onderzoeksvoorstel mossen & beton:
meetprotocol’ (Ottelé et al., 2017) (bijlage 1). Op basis van dit meetprotocol is door
Onderzoekcentrum B-WARE een veldformulier opgesteld (figuur 2.1 en bijlage 2). Onderzoekcentrum BWARE heeft conform het dit onderzoek opgestelde veldformulier en meetprotocol tijdens het
veldonderzoek een beschrijving gemaakt van de onderzochte locaties, en op de locaties monsters
verzameld van het aanwezige mos (indien aanwezig).

Figuur 2.1. Voorbeeld van een ingevuld veldformulier (in dit voorbeeld zijn de locatie naam en
coördinaten wegens geheimhoudingsverplichting in de rapportage onleesbaar gemaakt). In bijlage 2 is
een leeg veldformulier opgenomen.

2.2 Algemene gegevens
Op dit veldformulier zijn omgevings- en locatiekenmerken van de onderzochte locaties genoteerd,
zoals locatie –code, -naam, de coördinaten (conform coördinatensysteem van de Rijksdriehoeksmeting)
en de datum en tijd van de start van de opname op locatie. Tevens was hier ruimte voor een
beschrijving van het type locatie of indien nodig een opmerking. De locatieselectie is door de
onderzoekscommissie verricht.

2.3 Locatiekenmerken
Op de onderzoeklocaties is telkens conform het meetprotocol een X- en Y-zijde geselecteerd, hierbij
bevatte de X-zijde een oppervlak met mosbegroeiing en de Y-zijde een vergelijkbaar oppervlak waar
mosbegroeiing nagenoeg of geheel ontbrak. Evenals de locatie was ook de X zijde en de Y zijde eerder
door de onderzoekscommissie bepaald. Op locatie zijn de voor- en nadelen van de geselecteerde X en
Y zijde nog met het aanwezige lid van de onderzoekscommissie besproken en indien nodig aangepast.
Nadat de X en Y zijde bepaald waren zijn er foto’s genomen van beide zijden en is er als eerste een
mosopname verricht (zie volgende paragraaf voor details). Vervolgens zijn er op beide oppervlakten
Schmidthamer metingen verricht, zie bijlage 3 voor details. Op elke zijde zijn hiervoor negen metingen
gedaan random verdeeld over het oppervlak, waarbij nauwlettend is bekeken dat hierbij enkel beton
structuur gemeten werd en geen kiezels ofwel mos geraakt werd. Tijdens de digitalisering van de
Schmidthamer metingen op kantoor zijn deze gecorrigeerd voor de hoek en wijze waarop deze
verzameld zijn (zie bijlage 3). Nadat de mosopname en Schmidthamer metingen verricht waren en
materiaal voor chemische analyses van mossen verzameld was zijn de andere partijen gestart met het
verzamelen van de beton boorkernen. Terwijl de boorkernen werden verzameld zijn de overige
omgevings- en locatiekenmerken bepaald en genoteerd. Eigenschappen van het beton zoals in situ
gestort ofwel prefab of bekist/onbekist e.d. werden op locatie bepaald in samenspraak met aanwezige
specialisten. De afstanden tot dichtstbijzijnde boom, grasveld e.d. werd met behulp van een meetlint
gemeten of indien op grotere afstand ingeschat. Andere algemene kenmerken van de structuren
werden opgemeten met een maatstok. De hellingshoek van het oppervlak werd gemeten met behulp
van een hoekmeter (Bosch Professional GAM 220 MF Hoekmeter en waterpas). Ook is de mate van
beschaduwing bepaald op een schaal van 1-5 (zie meetprotocol in bijlage 1 voor details). Tijdens de
werkzaamheden zijn telkens foto’s gemaakt.

2.4 Documentatie boorkernen
Op elke locaties zijn minimaal zes, indien haalbaar acht, boorkernen verzameld (3, respectievelijk 4
per zijde). De boorkernen zijn vervolgens op locatie gefotografeerd met behulp van een CANON E400
spiegelreflex camera (zowel op standaard als op RAW instellingen zodat indien nodig de foto’s ook
achteraf nog gecorrigeerd kunnen worden). De kernen zijn telkens samen met de locatiecode, datum,
een meetlint en een kaart met verschillende blauwkleuren gefotografeerd, zie figuur 2.2 voor details.
De kernen werden altijd nat gemaakt voordat de foto genomen werd en de kern werd altijd met de top
naar rechts geplaatst (zie voorbeeld in figuur 2.2).

Figuur 2.2 Enkele foto’s van de wijze waarop boorkernen gefotografeerd, gedocumenteerd, verpakt en
vervoerd zijn.
Op deze wijze is elke kern enkele malen gefotografeerd. Vervolgens werden op basis van
eigenschappen van de boorkernen (zoals lengte, mate van beschadiging en evt. aanwezigheid van
bewapening) samen met het aanwezige lid van de onderzoekscommissie besloten welke kern voor welk
type analyse geselecteerd werd. Vervolgens zijn de kernen in PVC kokers vervoerd naar laboratoria van
andere partijen voor verdere analyse. Na afloop van de verzameling van de boorkernen zijn de hierbij
ontstane boorgaten weer opgevuld met beton.

Figuur 2.3 Enkele foto’s van boringen, tijdens en na verzameling van de boorkernen.

3. Gehanteerde methode mos opname en chemische analyses
mos materiaal
3.1 Mosopname
Met behulp van verstelbare plastic PVC frames werd een vast oppervlak op het beton oppervlak
geplaatst waarbinnen de mosopname werd verricht (zie voorbeeld in figuur 3.1). Nadat het frame
geplaatst was, zijn er eerste foto’s gemaakt waarna de opname werd verricht. De mosbedekking
binnen het oppervlak is geschat (in bedekkingspercentage van het gehele oppervlak). Daarnaast is,
indien aanwezig, ook het bedekkingspercentage van kortmossen geschat. Nadat de opname verricht
was, is er nog een close-up foto genomen met een maatlat op de foto.

Figuur 3.1 Twee foto’s van willekeurige locaties van X-zijde (zijde met mosbegroeiing) van onderzoek
locaties met hierbij gebruikte PVC frames van verschillend formaat.

3.2 Verzameling mos materiaal
Nadat de bedekking van het mos op het oppervlak genoteerd was is er een representatief oppervlak
geselecteerd waarbinnen mos verzameld is voor chemische analyses en een biomassa bepaling. Voor
een bepaling van de biomassa is een representatief oppervlak binnen de opname geselecteerd waarvan
al het op het beton aanwezige mos is verzameld doormiddel van het afschrapen met een spatel (zie
oranje vlak in figuur 3.2, na verzameling van een monster voor de biomassa bepaling). Het hieruit
verkregen monster is na codering droog vervoerd naar het laboratorium in een afgesloten plastic zak.

Figuur 3.2 Een willekeurig voorbeeld van één van de onderzoeklocaties met bosbegroeiing met hierop
een vlak waarvan het aanwezige mos is verzameld is voor biomassa bepaling (oranje vierkant) en

locaties waar mos materiaal verzameld is (nadat foto gemaakt is) voor chemische analyses (rode
cirkels).

Na het verzamelen van mosmateriaal voor de biomassa bepaling is een deel van de rest van het op het
oppervlak aanwezige mos, op vergelijkbare wijze, als mengmonster, verzameld en naar het
laboratorium vervoerd voor chemische analyse (zie rode cirkels in figuur 3.2 als voorbeeld), regelmatig
zijn hiervoor alle overige mossen binnen de opname verzameld. Deze monsters zijn na de
bemonstering, op dezelfde dag van bemonstering, op het laboratorium zorgvuldig uit de plastic zakken
gehaald en in papieren zakken gedaan waarbij eventueel aanwezig betongruis zorgvuldig verwijderd is.
Vervolgens zijn de monsters in de papieren zakken 48 uur gedroogd in een stoof op 60 OC, voor verdere
analyse.

3.3 Biomassa bepaling
De voor de biomassa bepaling gebruikte papieren zakken zijn voordat de monsters erin verpakt werden
gewogen op een analytische balans. Nadat de monsters in de stoof gedroogd waren zijn de papieren
zakken inclusief monster nogmaals op de analytische balans gewogen. Om een overschatting van de
aanwezige mosbiomassa te voorkomen zijn van de biomassa monsters representatieve sub-monsters
genomen welke zijn verast (hiertoe werd gedroogd mosmateriaal gedurende 4 uur verast in een oven
bij 550°C, na het uitgloeien werd het bakje met bodemmateriaal terug gewogen en werd het
gloeiverlies berekend, het gloeiverlies komt bij benadering overeen met het gehalte aan organisch
materiaal in het monster) om indien nodig een correctie te kunnen toepassen voor mogelijk aanwezig
zeer fijn beton gruis. Als referentie zijn tevens extra gereinigde mosmonsters verast als ijking om het
as-percentage van zuivere mos biomassa te bepalen. Het uit de gewichtsbepaling (en evt. correctie)
voortgekomen gewicht is vervolgens omgerekend naar de mosbiomassa in gram DW (droge stof) per m 2
beton oppervlak door de massa te delen door het bemonsterde oppervlak .

3.4 Chemische analyse mos materiaal
Voordat het verzamelde mos materiaal werd geanalyseerd, heeft dit enkele stappen ondergaan om het
materiaal zo schoon mogelijk te krijgen en hiermee mogelijke vervuiling te verwijderen. Als eerste zijn
eventuele betonbrokjes, betongruis en kalkstof verwijderd. Vervolgens zijn de stengeltoppen (≈
bovenste 3 mm) van de mossen verzameld door deze los te snijden met een scalpel. De hieruit
verkregen stengeltoppen zijn vervolgens drie minuten in gedemineraliseerd water gewassen om
eventuele verontreiniging te verwijderen (zie figuur 3.3 als voorbeeld). Dit betekent ook dat eventuele
verontreiniging welke via depositie uit de lucht op de mossen terecht zijn gekomen niet meegenomen
werden in de analyse.
De stengeltoppen zijn na het wassen gedroogd in een droogstoof (48 uur bij 60 oC. Het droge materiaal
is vervolgens met behulp van een kogelmaler gehomogeniseerd en vermalen tot fijn stof voor
chemische analyse. Voor elke locatie is 2-4 gram gemalen droge stof monster verkregen. Voor de
chemische analyses is ongeveer 1 gram verbruikt. De overige 1-3 gram zijn geconserveerd en kunnen
indien nodig gebruikt worden voor eventuele aanvullende analyses. De gedroogde en gemalen monsters
zijn vervolgens geanalyseerd op een serie chemische elementen.

Figuur 3.3
Voorbeeld van gesneden stengeltoppen van mossen tijdens het wassen in gedemineraliseerd water,
rechts een close-up
Totale elementconcentraties
Door het gedroogd mosmateriaal te destrueren (ontsluiten) zijn de totale concentraties van elementen
in het mosmateriaal bepaald. Hiervoor is 200 mg fijngemalen mosmateriaal nauwkeurig afgewogen en
in teflon destructievaatjes overgebracht. Aan het mosmateriaal is vervolgens 5 ml geconcentreerd
salpeterzuur (HNO3, 65%, ultrapuur)) en 2 ml waterstofperoxide (H2O2 30%, ultrapuur) toegevoegd,
waarna de vaatjes in een destructie-magnetron (Milestone microwave type mls 1200 mega) zijn
geplaatst. De monsters zijn vervolgens gedestrueerd in de gesloten teflon vaatjes. Na destructie is het
destruaat nauwkeurig overgebracht in 100 ml maatcilinders en aangevuld tot 100 ml met demiwater.
De destruaat is vervolgens bewaard bij 4 °C tot verdere analyse op de SPECTRO ARCOS MV ICP-OES
(Inductively Coupled Plasma - Optical Emission Spectroscopy). Doormiddel van de analyse met de
SPECTRO ARCOS MV ICP-OES zijn de totaal concentraties van de volgende elementen bepaald;
aluminium (Al), arseen (As), boor (B), barium (Ba), calcium (Ca), cadmium (Cd), cobalt (Co), chroom
(Cr), koper (Cu), ijzer (Fe), kwik (Hg), kalium (K), magnesium (Mg), mangaan (Mn), molybdeen (Mo),
natrium (Na), nikkel (Ni), fosfor (P), lood (Pb), zwavel (S), antimoon (Sb), silicium (Si), tin (Sn),
strontium (Sr), titanium (Ti), vanadium (V) en zink (Zn). De elementconcentraties zijn vervolgens
uitgerekend in mg · kg DW-1 (ppm) en aangeleverd aan de opdrachtgever. Alle uit de analyse
voortgekomen resultaten zijn vergeleken met de detectielimieten van de analyseapparatuur (zie
bijlage 4 voor details), hieruit bleek dat op de concentraties van kwik (Hg) na, voor alle aangetroffen
elementconcentraties hoger waren dan de detectielimiet.
Totaal-C en totaal-N analyse en C en N isotoop analyse mosmateriaal
Voor de analyse van de totale hoeveelheid koolstof en stikstof is een deel van het verzamelde
mosmateriaal fijngemalen in een kogelmaler. Afhankelijk van het soortelijk gewicht van het materiaal
en de verwachtte concentraties, is een kleine hoeveelheid (3-40 mg) van het gemalen materiaal in een
tinnen container afgewogen, waarna het in een CNS-elementenanalyzer (EA NA 1500 en EA100 van
Carlo Erba-Thermo Fisher Scientific) is geanalyseerd. De koolstof en stikstof isotoop ratio’s (δ15N en δ
13
C ) zijn vervolgens bepaald met behulp van massa spectrofotometrie (IRMS, Model Finnigan Delta
Plus; Thermo Fisher Scientific, USA). De hieruit voortgekomen elementconcentraties zijn vervolgens
aangeleverd (in mg kg DW-1 (ppm)) en de isotoop ratio’s als δ13C en δ15N waarden aangeleverd aan de
opdrachtgever.

3.5 Kwaliteitswaarborging en onzekerheidsmarge analyseresultaten
Op basis van eerdere chemische analyses van mossen was reeds bij Onderzoekscentrum B-WARE bekend
dat het hierbij van belang is alle apparatuur extra goed gereinigd te hebben alvorens de analyses
worden uitgevoerd. Om vervuiling te voorkomen zijn alle binnen dit onderzoek verzamelde monsters in
één analyseronde verricht. Op deze wijze was het mogelijk om er zeker van te zijn dat alle apparatuur
voor analyse extra gereinigd was en er geen andere analyses de resultaten hebben kunnen beïnvloeden.
Daarnaast zijn bij de verrichte chemische analyses internationaal geijkte referentie standaard
monsters meegenomen. Bij de chemische analyse is door het analyseren van een goed
gehomogeniseerd, nauwkeurige ijking, controle en het gebruik van internationaal geijkte referentie
standaardmonsters een grote nauwkeurigheid verkregen en is de bij de chemische analyse ontstane
onzekerheidsmarge erg klein (< 2%). Andere stappen binnen de verzameling en verwerking van de
monsters zijn echter minder goed te standaardiseren en controleren. Ondanks dat er met grote
nauwkeurigheid gewerkt is zijn enkele stappen binnen het huidige onderzoek (zoals het verzamelen van
mossen op locatie, het drogen van de mossen, het verwijderen van eventuele betonbrokjes, betongruis
en kalkstof door het wassen met demi water en het snijden van de stengel toppen) niet 100% te
standaardiseren en vergroot elke behandelstap theoretisch de foutenmarge. Hierdoor is er een
schatting gemaakt van de totale onzekerheidsmarge en deze wordt op 25% afwijking geschat.

Deskundigheid en hoge kwaliteit van Onderzoekcentrum B-WARE
Onderzoekcentrum B-WARE hanteert een eigen kwaliteitssysteem dat zowel van toepassing is op onze
onderzoeksresultaten als op interne en externe processen (Handboek kwaliteit, 2016).
Onderzoekcentrum B-WARE is een spin-off bedrijf van de afdeling Aquatische Ecologie & Milieubiologie
van de Radboud Universiteit Nijmegen. Kennisontwikkeling en -uitwisseling tussen de Universiteit en BWARE is het uitgangspunt en staat borg voor hoogwaardig toegepast en/of wetenschappelijk
onderzoek, noodzakelijk voor het oplossen van praktijkvragen van opdrachtgevers. B-WARE beschikt
over een eigen laboratorium voor bodem- en wateranalyses. Daarnaast beschikken wij over diverse
onderzoeksfaciliteiten om experimenten op grote en kleine schaal onder gecontroleerde
omstandigheden uit te voeren. Ons bedrijf heeft direct toegang tot de beschikbare en nieuwe kennis
van de afdeling Aquatische Ecologie en Milieubiologie (hoofd: prof. dr. L.P.M. Lamers). De ontwikkeling
en uitwisseling van kennis tussen de Radboud Universiteit en B-WARE is o.a. vormgegeven via de
aanstelling van onze senior onderzoeker prof. dr. Fons A.J.P. Smolders als bijzonder hoogleraar
Toegepaste biogeochemie. B-WARE heeft hoogopgeleide medewerkers (waarvan 8 gepromoveerd en 2
hoogleraar) in dienst die nationaal en internationaal om hun specifieke deskundigheid bekend staan.
Onze missie is het leveren van onderzoek en advies van hoge kwaliteit, die voor onze opdrachtgevers
direct toepasbaar zijn voor implementatie in beleid en beheer.

4. Analyse resultaten

4.1 oplevering van locatie eigenschappen en analyseresultaten
Conform de offerte bestaat het opgeleverde eindproduct van de huidige opdracht uit een rapportage
waarin een beschrijving wordt gegeven van gehanteerde methode en voor de analyses gebruikte
apparatuur. Daarnaast worden de uit het veldonderzoek en de chemische analyses voortgekomen
resultaten digitaal opgeleverd in Excel. De door Onderzoekcentrum B-WARE aangeleverde informatie
en resultaten (data) zijn reeds aangeleverd aan de Onderzoekscommissie, welke uit deze gegevens en
gegevens uit andere deelonderzoeken (causale) relaties zal proberen te formuleren. Binnen de huidige
rapportage zijn dan ook enkel zeer kort en bondig enkele resultaten opgenomen, in volgende
paragraaf. Om geheimhouding van de bemonsteringslocaties en locatie eigenschappen te waarborgen
zijn er in de huidige rapportage, zoals overeengekomen met de opdrachtgever, geen details
opgenomen over bemonsteringslocaties en locatie-eigenschappen.
De uit het veldonderzoek en de chemische analyses voortgekomen resultaten zijn digitaal aan
SBRCURnet opgeleverd in de onderstaande bestanden:
-

Spreadsheet bestanden gedigitaliseerde veldformulieren
Kopieën van de originele veldformulieren
Spreadsheet met analyse resultaten incl. locatie aanduidingen
Spreadsheet met analyse resultaten excl. locatie aanduidingen
Foto’s van omgevingskenmerken van locaties
Foto’s van boorkernen

4.2 Korte interpretatie van de gegevens
Aangezien het bij onderzoekcentrum B-WARE niet bekend is met welke reden en argumentatie de
verschillende onderzoeklocaties zijn geselecteerd is het niet mogelijk een gedegen analyse van de
resultaten te maken.

Figuur 4.1. Samenvattende box-plots van de spreiding van de totale mos biomassa op alle X-zijde (met
mos) van de onderzoek locaties (links), de spreiding in mosbedekking op de X-zijde (met mos)
(midden) en de Y-zijde (zonder mos) (rechts).
Wel is kort gekeken naar de spreiding binnen de verzamelde gegevens, zie figuur 4.1 en 4.2. Hieruit
blijkt dat de mos biomassa op de X-zijden varieerde van bijna 0 tot ruim 600 gram droge stof per m 2

met een gemiddelde biomassa van rond de 225 gram droge stof per m2. De mosbedekking varieert van 1
% tot maximaal 90% met een gemiddelde bedekking van 40%. Op de Y-zijde is deze bedekking
logischerwijs veel lager en is deze in de meeste gevallen nul, op enkele locaties was er echter toch
sprake van enige mosgroei op de Y-zijde. Voor de Y-zijde was de maximale bedekking 10% en de
gemiddelde bedekking 1,8 %. Gemiddeld blijken de metingen van de Schmidthamer metingen hoger te
zijn (m.a.w. harder beton) op de Y-zijde, zie figuur 5.2. Op enkele locaties is het verschil tussen de X
en Y zijde hierin echter beduidend hoger.

Figuur 4.2. Samenvattende box-plots van de spreiding van de Schmidthamer metingen (dit betreft een
weergave van alle gemiddelde waarden van alle onderzoeklocaties, voor elke onderzoeklocatie is dit
gemiddelde tot stand gekomen uit negen metingen) van de X-zijde (met mos) (links) en de Y-zijde
(zonder mos) (rechts).
Aangezien er geen goede referentiegegevens voorhanden zijn en de selectiecriteria voor de
verschillende locaties niet bekend zijn, zijn de analyseresultaten van de mosanalyses niet in meer
detail geanalyseerd. Er is binnen dit project ook geen literatuuronderzoek verricht om te achterhalen
of er in de literatuur referentiegegevens hiervoor beschikbaar zijn.

4.3 Monsteropslag
Conform de afspraken tijdens de opdrachtverlening worden de monsters tot 1 jaar na afronding van het
project bewaard en blijven deze in eigendom van SBRCURnet. Voor het aflopen van deze
bewaartermijn worden afspraken met SBRCURnet gemaakt over de bestemming en/of vernietiging van
de monsters.

Bijlage 1 Opnameformulier bij het nemen van mosmonsters
en boorkernen
Per object






Locatienaam en locatienummer
Type object (bijvoorbeeld: vlakke bovenzijde tunnelwand, bovenzijde
stempel)
Datum opname
Locatie (GPS data RD in meters op < 5 m nauwkeurig):
Overzichtsfoto’s
- 1 foto waarop de onderzochte locatie en een deel van de omgeving,
zoals bomen,
- bouwland en gebouwen in de directe nabijheid van de locatie goed
zichtbaar is
- 1 foto waarop beide delen van de knip duidelijk naast elkaar zichtbaar
zijn

Per knipverschijnsel (aangeven of betreffende karakteristiek duidelijk wel of niet aanwezig / vast te
stellen is)













Foto’s
o 1 foto van elke knip afzonderlijk (de breedte van de foto is
ongeveer 5 meter)
o 1 detailfoto (de breedte van de foto is ongeveer 1 meter)
Hellinghoek en richting van het oppervlak waaruit elke kern wordt geboord
op circa 0,1 graad nauwkeurig t.b.v. het bepalen van de afstroming van
hemelwater. Bepaal helling in de lengte van het object en haaks daarop.
Is het beton in situ gestort of is het een prefab? Zijn er hijsgaten aanwezig
(prefab)?
Is het betonoppervlak bekist geweest of onbekist (bijv. met de hand
gespaand)
Afstand in meters tot de dichtstbijzijnde:
o Boom
o Grasveld
o Verhard pad
Is er maaisel of boomblad aanwezig op het oppervlak?
Zijn er zichtbare sporen van schoonmaak? Beschrijf deze.
Is er anti-graffiti- of hydrofobeermiddel aangebracht? Dit is vaak zichtbaar
als een glanzende laag.
Maak een schatting van de beschaduwing op een schaal van 1-5. Bepaal dit
door te kijken of de baan die de zon aflegt op een dag geblokkeerd wordt
door bijvoorbeeld bomen, gebouwen of het object zelf.
o 1 de gehele dag volledig beschaduwd
o 2 1-4 uur zon op een voorjaarsdag
o 3 5-8 uur zon op een voorjaarsdag
o 4 9-11 uur zon op een voorjaarsdag
o 5 de gehele dag volledig onbeschaduwd

Per boorkern (4x)


Foto’s

o

1 detailfoto van de plek voordat hier een kern geboord gaat worden
(de foto toont circa 20 x 20cm met maatlat). Indien het een deel
van de knip met mos betreft: inclusief mos.

In het geval van mosbegroeiing worden de volgende zaken bemonsterd:










Bepaal het percentage bedekking van het mos afgerond op 20%
Verzamel mos ter plaatse van een bekend oppervlakte (bijv. cirkel 10 cm
diameter) in zip-lock
zakje (voor N/P analyse lab): code zakje:
o Verzamel mos zoals aanwezig daar waar kernen geboord gaan
worden
o code zakje: eerste twee letters locatie + datum
Sluit het zakje niet af en laat het mos aan de lucht drogen om
schimmelvorming tegen te gaan
Was er betongruis aanwezig onder het mos? Of was de betonhuid intact?
Verwijder mos en losliggend gruis van één van de drie te boren kernen en
verzamel het mos voordat in de buurt een kern wordt geboord, zodat geen
vervuiling met stof en slurry optreedt.
Foto’s
o 1 detailfoto van de plek voordat hier een kern geboord gaat worden
(de foto toont circa 20 x 20cm met maatlat; na het verwijderen
van het mos). Samen met de eerste stap hebben we nu dus een
foto met en zonder mos.

Hierna gaan we verder met de volgende bepalingen (ook op plekken zonder mos):





Schmidthamerwaarden (mediaan bepalen uit 9 waarnemingen)
Boor drie kernen (7 en 10 cm diameter, > 18 cm diep + 1 reserve 7).
Controleer of er op de plek van het boren geen wapening aanwezig is.
o Noteer de monstercode op de kern zelf
o Is een blauwverkleuring zichtbaar, en zo ja tot welke diepte? >
maak hier een foto van met kleurenkaart ernaast.
Foto’s
o 1 detailfoto van elke geboorde kern, inclusief opname van de
blauwkleuring + kleurkaart
o 1 detailfoto van elk boorgat, inclusief opname van de
blauwkleuring

Bijlage 2

Veldformulier

Veldformulier Onderzoek Mossen en Beton
Locatie naam
Opmerking

deel 1

Locatie code
Locatie (X/Y)
Datum/start tijd

Type object

Zonnig
met mos

zonder mos

hellingshoek (± 0,1°)
richiting van opp. (kompas)
in situ gesort/prefab
hijsgaten aanwezig (prefab)
bekist/onbekist
afstand (m)

boom
grasveld
verhard pad

maaisel of boomblad op opp.?
zinken hekwerk aanwezig (zo ja,
effecten zichtbaar?
schoonmaak sporen? (zo ja,
beschrijven)

anti-graffiti of
hydrofobeermiddel aangebarcht
Neerslaginvloed

1

Beschaduwing

Foto's

2

3

4

overzicht
+ mos & - mos
+ mos (5m)
+ mos (detail)
- mos (5m)
- mos (detail)
mos opname*

detail foto (100cm x 100cm
en 20cm x 20cm (met
maatlat))
opp opname (x cm * x cm)
bedekking mos
bedekking korstmos
code mosmonster
betongruis aanwezig?

5

1

2

3

4

5

Veldformulier Onderzoek Mossen en Beton
Locatie naam
Locatie code

deel 2

Opmerking

Locatie (X/Y)
Datum/start tijd

Type object

met mos (onder mos)
detail foto (100cm x 100cm
en 20cm x 20cm (met
maatlat))
opp. Ruwheid zandvlek pr.
schmidt h. (9x)
boornkern 1

Ø 70 mm
code
blauwkleuring
ja/nee, diepte

foto kern
boorgat
boornkern 2

Ø 70 mm
code
blauwkleuring
ja/nee, diepte

foto kern
boorgat
boornkern 3

Ø 70 mm
code
blauwkleuring
ja/nee, diepte

foto kern
boorgat
boornkern 4

Ø 100 mm
code
blauwkleuring
ja/nee, diepte

foto kern
boorgat

zonder mos

Bijlage 3

Schmidthamer correctie

Tijdens het veldwerk is tevens gebruik gemaakt van een Schmidthamer (of terugslaghamer of
betonproefhamer) waarmee op eenvoudige wijze in het veld op niet-destructieve en eenvoudige wijze
de vastheid van het beton bepaald is. In deze hamer bevindt zich een huls, waarin zich een veer met
een lange slagpin bevinden. Na terugslag op het beton kan het meetresultaat direct aan de zijkant van
de hamer afgelezen worden. De in het veld verzamelde meetresultaten zijn vervolgens op kantoor
gecorrigeerd op basis van de hoek waaronder de Schmidthamer gebruikt is, zie onderstaand figuur
(bijlage 3.1) voor de correctiecurve.

Figuur bijlage 3.1. Correctiecurve voor Schmidthamermetingen o.b.v. de hoek waarin de meting
verricht is.

Bijlage 4

Detectielimieten analyses

detectilimiet
Al
umol
0,4230
mg
0,0114
ugram
11,4125

As
0,0050
0,0004
0,3746

B
0,2040
0,0022
2,2052

Ba
0,0010
0,0072
7,1910

Ca
0,0650
0,0026
2,6052

Cd
0,0010
0,0001
0,1124

Co
0,0030
0,0002
0,1768

Cr
0,0060
0,0003
0,3120

Cu
Fe
0,0080 0,9310
0,0005 0,0520
0,5084 51,9964

Hg
0,0050
0,0010
1,0030

K
Mg
0,1000 1,6450
0,0072 0,0400
7,1910 39,9900

detectilimiet
umol
mg
ugram

Mo
Na
0,0050 0,4350
0,0005 0,0100
0,4797 10,0007

Ni
0,0070
0,0004
0,4108

P
0,1030
0,0032
3,1899

Pb
0,0100
0,0021
2,0720

S
0,0690
0,0022
2,2125

Sb
0,0700
0,0072
7,1910

Si
0,2560
0,0072
7,1910

Sr
0,0010
0,0001
0,0876

V
0,0160
0,0072
7,1910

Mn
0,0020
0,0001
0,1099

Sn
0,0130
0,0015
1,5432

Zn
0,0030
0,0002
0,1962

