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Wat gaan we doen?Wat gaan we doen?gg

• Introductie
• De theorie in het kort(st)( )
• Aan de slag met projecten
• Bespreken• Bespreken
• Doorkijk naar de volgende bijeenkomst
• Afsluiting (12.30 u)
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IntroductieIntroductie

• Wie ben je
• Waar werk jej
• Wat doe je
• Wat wil je vandaag te weten komen?• Wat wil je vandaag te weten komen?
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ParticulierenParticulieren
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Waar gaat het altijd over?Waar gaat het altijd over?g jg j

• Grond toepassen
• Grond opslaan (depot)p ( p )
• Grond afvoeren
• Transport van (vrijkomende) grond• Transport van (vrijkomende) grond
• Partijen samenvoegen en splitsen
• Kwaliteit van grond vaststellen (keuren)
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Besluit in het kort(Besluit in het kort(stst))



Wanneer is grond verontreinigd?Wanneer is grond verontreinigd?g gg g

• …
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Indeling qua verontreinigingIndeling qua verontreinigingg q g gg q g g
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Hoe bepaal ik de kwaliteit?Hoe bepaal ik de kwaliteit?pp

• …
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Onderzoek van grondOnderzoek van grondgg

• Manier 1: Partijkeuring
• Manier 2: Grond voorzien van een 

kwaliteitsverklaring (BRL 9335)
• Manier 3: Geschikt bodemonderzoek (NEN 5740Manier 3: Geschikt bodemonderzoek (NEN 5740 

onverdacht)
• Manier 4:• Manier 4: ….
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Grond en bagger: Grond en bagger: TWEETWEE routesroutesgggg

1. Grond/bagger toepassen in een werkwerk
(geluidwal, ophoging, …):(geluidwal, ophoging, …):
– Tijdelijk

T b– Terugneembaar

2 Grond/bagger toepassen als bodembodem:2. Grond/bagger toepassen als bodembodem:
– Voor altijd

Ni t t b– Niet terugneembaar
– Niet meer herkenbaar t.o.v. aanwezige bodem
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GrondGrond wordtwordt bodembodem

• Kwaliteit mag niet verslechteren = stand still!!!!
Dus:• Dus:
– Weten wat de kwaliteit van de ondergrond is = 

Bodemkwaliteitskaart
Weten wat de kwaliteit van de partij grond is =– Weten wat de kwaliteit van de partij grond is = 
onderzoek/BKK

• Maximaal 20% bijmenging
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Geeft de kwaliteitGeeft de kwaliteitGeeft de kwaliteitGeeft de kwaliteit

Bo
d

Bo
d Geeft de kwaliteitGeeft de kwaliteit

van de grondvan de grond
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BodemkwaliteitskaartBodemkwaliteitskaart

Geeft de kwaliteitGeeft de kwaliteitGeeft de kwaliteitGeeft de kwaliteitGeeft de kwaliteitGeeft de kwaliteit
van de grondvan de grond
Geeft de kwaliteitGeeft de kwaliteit
van de grondvan de grond
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BodemkwaliteitskaartBodemkwaliteitskaart

Geeft de kwaliteitGeeft de kwaliteitGeeft de kwaliteitGeeft de kwaliteitGeeft de kwaliteitGeeft de kwaliteit
van de grondvan de grond
Geeft de kwaliteitGeeft de kwaliteit
van de grondvan de grond
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BodemBodemfunctiefunctiekaart (BFK)kaart (BFK)( )( )

Z  Z  ii  d   d  Z  Z  ii  d   d  Zegt Zegt nietsniets over de over de 
kwaliteit van de kwaliteit van de 

d!d!

Zegt Zegt nietsniets over de over de 
kwaliteit van de kwaliteit van de 

d!d!grond!grond!grond!grond!

• Toepassing van grond moet passen bij functie van 
gebied

• Dus geen grond met kwaliteit ‘industrie’ in 
woonwijk

• Elke gemeente: bodemfunctiekaart
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ToepassenToepassen = = dubbeledubbele toetstoetspp
BodemBodem-- BodemBodem--

D ikD ik
Ik heb eenIk heb een

S hS h

kwaliteitskwaliteits--
kaartkaart

functiefunctie--
kaartkaart

Dus ik magDus ik mag
toepassentoepassen

partij grond met partij grond met 
de kwaliteit …de kwaliteit …

IndInd.. OverigOverigSchoonSchoon
++ ==

WonenWonenWonenWonen WonenWonenWonenWonen
WonenWonen

++ ==

IndustrieIndustrie
IndIndOverigOverig ++ ==IndInd..OverigOverig ++ ==
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Toepassingseis: wat mag ik?Toepassingseis: wat mag ik?p g gp g g

• Dit is de optelling van bodemkwaliteitskaart én 
bodemfunctiekaartbodemfunctiekaart
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Kwaliteit van baggerKwaliteit van baggergggg
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Stand Stand stillstill voor baggervoor baggergggg
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Bagger verspreidenBagger verspreidengg pgg p

• Op aangrenzend perceel
• Geen 20-meter eis meer
• Ontvangplicht, geen informatieplicht
• Toets• Toets 
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Onderzoek van grondOnderzoek van grondgg

• Manier 1: Partijkeuring
• Manier 2: Grond voorzien van een 

kwaliteitsverklaring
• Manier 3: Geschikt bodemonderzoek (NEN 5740)Manier 3: Geschikt bodemonderzoek (NEN 5740)
• Manier 4: Bodemkwaliteitskaart!
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Grond in een Grond in een WERKWERK

1. Tijdelijk van aard, terugneembaar
2. Minimaal 5.000 m3
3. Minimaal 2 m dik
4 Leeflaag van gebiedseigen kwaliteit4. Leeflaag van gebiedseigen kwaliteit
5. Kwaliteit ondergrond: niet relevant
6. Maximaal kwaliteit ‘industrie’
7. Uitlooggedrag bepalen
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Grond in een Grond in een 
werkwerk
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MeldenMelden
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WanneerWanneer toepassingtoepassing
dd/b/b ldld ??grondgrond/bagger /bagger meldenmelden??

 NIET: als particulier NIET: als particulier
 NIET: bij toepassing binnen een landbouwbedrijf
 NIET: bij verspreiden bagger aangrenzend perceel NIET: bij verspreiden bagger aangrenzend perceel

WEL d b ld ht d d WEL: grond en bagger voldoen aan achtergrondwaarden 
én meer dan 50 m3: dan éénmalig melden 
toepassingslocatie (5 dagen)toepassingslocatie (5 dagen)

 WEL: álle andere toepassingen van grond, bagger
 WEL: toepassing van bouwstoffen dezelfde eigenaarWEL: toepassing van bouwstoffen dezelfde eigenaar
 WEL: toepassing van IBC-bouwstoffen (30 dagen)
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OpslagOpslag
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Tijdelijke opslag bagger en grondTijdelijke opslag bagger en grondj j p g gg gj j p g gg g
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BouwstoffenBouwstoffen
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Bouwstoffen (alles wat geen Bouwstoffen (alles wat geen 
grond is)grond is) Melden: alleen bij 

opnieuw 
t• Asfalt

• Beton

toepassen van 
dezelfde 
bouwstoffen 
onder de elfde

• Granulaat
• Straatstenen

onder dezelfde 
condities door 
dezelfde eigenaar 

• Straatstenen
• …

Bijmenging: Bijmenging: IBC: geïsoleerd IBC: geïsoleerd 
toepassen. toepassen. 
BijvoorbeeldBijvoorbeeld

max. 20%max. 20%
BijvoorbeeldBijvoorbeeld
AVIAVI--slakkenslakken. . 
Melden 30 dagenMelden 30 dagen
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Wat moet je doen?Wat moet je doen?jj

• In bestek: gewenste kwaliteit opnemen (geen IBC)
• Kwaliteit: laten bepalen (erkend bedrijf)p ( j )
• Afvoeren: afvalstof
• Toepassen: melden Wie moet melden?• Toepassen: melden. Wie moet melden?
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BestekBestek



BestekBestek

• Wat minimaal moet er in het bestek staan?
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Bestek: voorbeeldBestek: voorbeeld
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Bestek: voorbeeldBestek: voorbeeld
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ChecklistjeChecklistjejj

( f f)• Kwaliteit (keuze: in algemeen deel of per bouwstof): 
– Afvoer: wat, hoe, wie, wanneer

A t h i– Aanvoer: wat, hoe, wie, wanneer
• Samenvoegen en splitsen: wat is toegestaan
• Transport centrale vraag: is het een afvalstof?• Transport, centrale vraag: is het een afvalstof?

– Aanvoer: wat, hoe, wie, wanneer
– Afvoer: wat hoe wie wanneerAfvoer: wat, hoe, wie, wanneer

• Melden: wat, hoe, wie, wanneer
• Tijdelijke opslag: wat, hoe, wie, wanneerj j p g , , ,
• Toezicht: wat, hoe, wie, wanneer
• Veiligheid: wat, hoe, wie, wanneer
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SamenvattendSamenvattend

• Schone grond: vrij toepasbaar, melden
• Gebruik bodemkwaliteitskaart!
• Wonen/industrie: melden
• Kwaliteit bepalen: 1/2/3/4 erkende intermediars• Kwaliteit bepalen: 1/2/3/4, erkende intermediars
• Opslag: tabel gebruiken (max. 6 maanden)
• Melden: via website
• Bouwstoffen: onderzoek, melden, bestek
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MisverstandenMisverstanden

1. Toepassing van eigen grond op eigen perceel hoef ik niet 
te melden

2 Bi éé j t h f ik ldi it t2. Binnen één project hoef ik geen meldingen uit te voeren
3. Als ik van de gemeente één groot project maak, hoef ik 

de kwaliteit nooit meer te controlerende kwaliteit nooit meer te controleren
4. De aannemer is aansprakelijk voor de kwaliteit
5 De aannemer (of de adviseur) moet de melding regelen5. De aannemer (of de adviseur) moet de melding regelen
6. Als de gemeente niet reageert op de melding mogen ze 

daar niet meer op terugkomen (dus vrij spel!)daar niet meer op terugkomen (dus vrij spel!)
7. Tijdelijke uitname lukt altijd, kwestie van ruim denken
8 Mengen mag altijd net als splitsen8. Mengen mag altijd, net als splitsen
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www.omgevingsatelier.netwww.omgevingsatelier.net//mad.htmlmad.htmlg gg g
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Volgende keerVolgende keergg

• Korte herhaling
• Splitsen en samenvoegenp g
• Transport
• Bestek• Bestek
• Handhaven en de keten
• Grijze gebieden!
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Aan de slag!Aan de slag!



OefeningenOefeningengg

1. Schuiven met grond
2. Bermen: verlagen en aanvulleng
3. Schuiven met bagger
4 Opzetten van een bestek4. Opzetten van een bestek
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Oefening 1: Schuiven met grondOefening 1: Schuiven met grondg gg g

• Het terrein ‘Zwartgrond’ wordt door de aannemer 
‘Graafgraag’ bouwrijp gemaakt. Civieltechnisch 
ongeschikte grond wordt in depot gezet en/of afgevoerdongeschikte grond wordt in depot gezet en/of afgevoerd. 
Er wordt zo nodig geel zand aangevoerd. Verontreinigde 
grond wordt afgevoerd en ook deels hergebruikt.g g g

Het volgende kaartje geeft aan wat er gebeurt. Bepaal:
• Welke meldingen gedaan moeten worden?e e e d ge gedaa oe e o de
• Voor elke activiteit: is dat toegestaan volgens het Besluit 

bodemkwaliteit?
• Indien dat niet zo is: zoek op wat de HUM hierover schrijft 

(optreden en ketentoezicht, wetgeving)
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Locatie B:Locatie B:
Ontgraven tot 8 mOntgraven tot 8 m MVMV

Locatie A:Locatie A:
Ontgraven tot 3 mOntgraven tot 3 m MVMV

Depot 1:Depot 1:
Maximaal 500 m3Maximaal 500 m3 Ontgraven tot 8 m Ontgraven tot 8 m –– MV.MV.

Vrijkomende 1.500 m3 Vrijkomende 1.500 m3 
naar locatie D.naar locatie D.
Kwaliteit is ‘wonen’Kwaliteit is ‘wonen’

Ontgraven tot 3 m Ontgraven tot 3 m –– MV.MV.
Vrijkomende 800 m3 Vrijkomende 800 m3 
naar locatie D.naar locatie D.
Kwaliteit is ‘industrie’Kwaliteit is ‘industrie’jaarjaar

Maximaal 500 m3. Maximaal 500 m3. 
Kwaliteit ‘industrie’. Kwaliteit ‘industrie’. 
TztTzt afvoeren. 3 afvoeren. 3 
jaarjaar

Depot 1Depot 1
Locatie ALocatie A Locatie BLocatie B

Locatie FLocatie F

Locatie E:Locatie E:
Gebouwen slopenGebouwen slopen

Grond ontgraven tot 2 Grond ontgraven tot 2 

Locatie CLocatie DLocatie D

mm-- MV en in depot 1MV en in depot 1
Kwaliteit: industrieKwaliteit: industrie

Locatie C:Locatie C:
Aanvullen met grondAanvullen met grond

Locatie D:Locatie D:
Aanvullen grond vanAanvullen grond van

Locatie F:Locatie F:
Overblijvende grondOverblijvende grond
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Aanvullen met grond Aanvullen met grond 
van elders. Kwaliteitvan elders. Kwaliteit
‘wonen’. 1.500 m3‘wonen’. 1.500 m3

Aanvullen grond van Aanvullen grond van 
locatie A en B. locatie A en B. 
Gemengde kwaliteitGemengde kwaliteit

Overblijvende grond Overblijvende grond 
diverse locaties mengen diverse locaties mengen 
en verwerken in locatie. en verwerken in locatie. 
Kwaliteit maximaal ‘wonen’Kwaliteit maximaal ‘wonen’



Oefening 2: BermenOefening 2: Bermengg

• In de gemeente ‘Terpdorp’ wordt gewerkt aan de wegbermen. 
De kaart geeft aan wat de bedoeling is van dit project

• Zet in volgorde:• Zet in volgorde:
– Teken de stromen grond op de kaart in

Welk milieuhygiënisch onderzoek gedaan moet worden?– Welk milieuhygiënisch onderzoek gedaan moet worden? 
Wie dat moet doen?

– Welke meldingen gedaan moeten worden? Aan wie moetWelke meldingen gedaan moeten worden? Aan wie moet 
gemeld worden?

– Houd de kosten zo laag mogelijk!g g j
– Zet e.e.a in een tijdsvolgorde, rekening houdend met 

meldingstermijnen
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Bermen verlagen. Er komt Bermen verlagen. Er komt 
1.250 m3 vrij.1.250 m3 vrij.
T lliT lliToepassen voor aanvulling Toepassen voor aanvulling 
in ‘Terpdorp’.in ‘Terpdorp’.
500 m500 m33 voorlopig in depot.voorlopig in depot.

Nieuw aan Nieuw aan 
te leggente leggen
geluidwalgeluidwal

Nieuw aan te leggenNieuw aan te leggen

geluidwalgeluidwal
(10.000 m(10.000 m33))

gggg
IndustrieterreinIndustrieterrein

Terrein in Terpdorp om aan te Terrein in Terpdorp om aan te 
vullen (2 500 mvullen (2 500 m33))vullen (2.500 mvullen (2.500 m33))

Bermen aanvullen (250 mBermen aanvullen (250 m33))

56



WonenWonen
IndInd..

Bodemkwaliteitskaart Bodemkwaliteitskaart 
Bodemfunctie is gelijk aan de bodemkwaliteit

Geen functiGeen functi
(= schoon)(= schoon)

Geen functieGeen functie
(= schoon)(= schoon)

WonenWonen
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Oefening 3: Baggeren watergang Oefening 3: Baggeren watergang g gg g gg gg g g

• Er moet op twee plekken gebaggerd worden. In een plas 
kan bijna de helft van de bagger worden toegepast. De 
plas is diep genoeg De kaart geeft de situatie weerplas is diep genoeg. De kaart geeft de situatie weer

• Kwaliteit bagger locatie A: klasse B
• Kwaliteit bagger locatie B: klasse B• Kwaliteit bagger locatie B: klasse B
• Ondergrond van de plas locatie C: schoon
• Functie van de plas: wonen (check!)• Functie van de plas: wonen (check!)
• Locatie D: hier mag van de eigenaar bagger verspreid 

worden Ondergrond is schoonworden. Ondergrond is schoon
• Geef de stromen bagger aan met pijlen op de kaart
• Locatie A B en C zijn van één eigenaar• Locatie A, B en C zijn van één eigenaar
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Oefening 3: De opgaveOefening 3: De opgaveg pgg pg

• Wat mag er uitgevoerd worden van de plannen 
conform het Besluit bodemkwaliteit?

• Hoe zou je de plannen zo kunnen maken dat er 
zoveel mogelijk bagger hergebruikt wordt?g j gg g

• Wat moet er gemeld worden?
• Bij wie moet er gemeld worden?• Bij wie moet er gemeld worden?
• Wanneer moet er gemeld worden?
• Wat zou je (minimaal) in het bestek zetten?
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Gebied A:Gebied A:
Baggeren 7.500 m3Baggeren 7.500 m3gggg

Gebied C:Gebied C:
Ruimte voorRuimte voor
7 500 m37 500 m3

Gebied B:Gebied B:

7.500 m37.500 m3

Baggeren 10.000 m3Baggeren 10.000 m3

Gebied D: Gebied D: 
i il hii il hieigenaar wil hier eigenaar wil hier 

bagger over bagger over 
perceel laten perceel laten 

idid
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Oefening 4: Voorbereiden bestekOefening 4: Voorbereiden bestekgg

• Er moet een bestek gemaakt worden voor de 
werkzaamheden op het plaatje

• Beschrijf in hoofdlijnen (= steekwoorden) wat er in 
het bestek moet komen zodat het project goed zal j g
lopen

• Geef aan wie welke taken moet uitvoeren (zowelGeef aan wie welke taken moet uitvoeren (zowel 
intern als extern). Maak een logische verdeling om 
grip op het project te houden én om de kostengrip op het project te houden én om de kosten 
laag te houden

• Gebruik de checklist voor het bestek• Gebruik de checklist voor het bestek
61



Locatie B:Locatie B:
Ontgraven tot 8 mOntgraven tot 8 m MVMV

Locatie A:Locatie A:
Ontgraven tot 3 mOntgraven tot 3 m MVMV

Depot 1:Depot 1:
Maximaal 500 m3Maximaal 500 m3 Ontgraven tot 8 m Ontgraven tot 8 m –– MV.MV.

Vrijkomende 1.500 m3 Vrijkomende 1.500 m3 
naar locatie D.naar locatie D.
Kwaliteit is ‘wonen’Kwaliteit is ‘wonen’

Ontgraven tot 3 m Ontgraven tot 3 m –– MV.MV.
Vrijkomende 800 m3 Vrijkomende 800 m3 
naar locatie D.naar locatie D.
Kwaliteit is ‘industrie’Kwaliteit is ‘industrie’jaarjaar

Maximaal 500 m3. Maximaal 500 m3. 
Kwaliteit ‘industrie’. Kwaliteit ‘industrie’. 
TztTzt afvoeren. 3 afvoeren. 3 
jaarjaar

Depot 1Depot 1
Locatie ALocatie A Locatie BLocatie B

Locatie FLocatie F

Locatie E:Locatie E:
Gebouwen slopenGebouwen slopen

Grond ontgraven tot 2 Grond ontgraven tot 2 

Locatie CLocatie DLocatie D

mm-- MV en in depot 1MV en in depot 1
Kwaliteit: industrieKwaliteit: industrie

Locatie C:Locatie C:
Aanvullen met grondAanvullen met grond

Locatie D:Locatie D:
Aanvullen grond vanAanvullen grond van

Locatie F:Locatie F:
Overblijvende grondOverblijvende grond
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Aanvullen met grond Aanvullen met grond 
van elders. Kwaliteitvan elders. Kwaliteit
‘wonen’. 1.500 m3‘wonen’. 1.500 m3

Aanvullen grond van Aanvullen grond van 
locatie A en B. locatie A en B. 
Gemengde kwaliteitGemengde kwaliteit

Overblijvende grond Overblijvende grond 
diverse locaties mengen diverse locaties mengen 
en verwerken in locatie. en verwerken in locatie. 
Kwaliteit maximaal ‘wonen’Kwaliteit maximaal ‘wonen’



Checklist bestekChecklist bestek

( f f)• Kwaliteit (keuze: in algemeen deel of per bouwstof): 
– Afvoer: wat, hoe, wie, wanneer

A t h i– Aanvoer: wat, hoe, wie, wanneer
• Samenvoegen en splitsen: wat is toegestaan
• Transport centrale vraag: is het een afvalstof?• Transport, centrale vraag: is het een afvalstof?

– Aanvoer: wat, hoe, wie, wanneer
– Afvoer: wat hoe wie wanneerAfvoer: wat, hoe, wie, wanneer

• Melden: wat, hoe, wie, wanneer
• Tijdelijke opslag: wat, hoe, wie, wanneerj j p g , , ,
• Toezicht: wat, hoe, wie, wanneer
• Veiligheid: wat, hoe, wie, wanneer
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