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Waar ging het ook al weer over?Waar ging het ook al weer over?g gg g

• Samenvoegen en splitsen
• Papieren voor vervoerp
• Toetsing van bagger
• Bestek en verantwoordelijkheden• Bestek en verantwoordelijkheden
• Veiligheid bij omgang met verontreinigde grond en 

baggerbagger
• Grijze gebieden!
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Wat gaan we doen?Wat gaan we doen?gg

• Vragen naar aanleiding vorige keer?
• Korte herhaling van het besluitg
• Verdiepen:

– Transport– Transport
– Samenvoegen en splitsen/BRL 9335
– Toetsing van bagger op de kant
– Bestek en verantwoordelijkheden

• Aan de slag met een oefening
• Afsluiting (12 30 u)• Afsluiting (12.30 u)
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ScheurgrasScheurgras



ScheurgrasScheurgras



Theorie in het kort(Theorie in het kort(stst))

7



Indeling qua verontreinigingIndeling qua verontreinigingg q g gg q g g

‘‘Ni tNi t’’ h b ikh b ik

K lit it klK lit it kl ‘‘I d t iI d t i ’’

‘‘NietNiet’ ’ hergebruikenhergebruiken = = sanerensaneren

ig
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g II--waarde (interventie)waarde (interventie)

K lit it kl ‘W ’K lit it kl ‘W ’

KwaliteitsklasseKwaliteitsklasse ‘‘IndustrieIndustrie’’
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categoriecategorie--11

S h dS h d

Kwaliteitsklasse ‘Wonen’Kwaliteitsklasse ‘Wonen’
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StreefwaardeStreefwaarde//
A h d dA h d dSchone grondSchone grond AchtergrondwaardeAchtergrondwaarde
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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: 

onderzoeksstrategieën voor in-situ partijkeu-
ringen, en NEN 5720)ringen, en NEN 5720)

• Manier 4: Bodemkwaliteitskaart!
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Grond/bagger in Grond/bagger in Grond/baggerGrond/bagger
een werkeen werkwordt bodemwordt bodem
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Grond/baggerGrond/bagger Grond/bagger in Grond/bagger in 
wordt bodemwordt bodem een werkeen werk

•• StandStand stillstill: niet verslechteren: niet verslechterenStand Stand stillstill: niet verslechteren: niet verslechteren
•• NIET terugneembaarNIET terugneembaar
•• Weten: Weten: 

•• Kwaliteit partij grondKwaliteit partij grond
•• Kwaliteit aanwezige bodemKwaliteit aanwezige bodem

DD bbbbeelleeDD bbbbeellee toetstoets•• DDuubbbbeelleeDDuubbbbeellee toets:toets:
•• BodemfunctiekaartBodemfunctiekaart
•• BodemkwaliteitskaartBodemkwaliteitskaartBodemkwaliteitskaartBodemkwaliteitskaart

(strengste van die twee)(strengste van die twee)
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van de grondvan de grond
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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



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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Interactief
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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 of verspreiden mag met msPAF:• Toets of verspreiden mag met msPAF: 

rekenkundige beoordeling op basis van:
Eigenschappen van de te verspreiden bagger– Eigenschappen van de te verspreiden bagger

– Specialistisch werk!
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Bermen in de nota BodembeheerBermen in de nota Bodembeheer

• Binnen bebouwde kom: Binnen de bebouwde kom 
hebben de wegbermen (trottoir, groenstrook) vaak een 
kwaliteit die vergelijkbaar is met het omliggende gebiedkwaliteit die vergelijkbaar is met het omliggende gebied. 
Grondverzet beperkt zich hier vaak tot reconstructies 
waarbij een ruimere omgeving betrokken is, bijvoorbeeld j g g , j
rioolrenovatie. Het heeft binnen de bebouwde kom geen 
zin om voor deze wegbermen gebiedsspecifiek beleid te 

ikk lontwikkelen.
• Buiten bebouwde kom: 

– Geen doorgaande wegen: zie bebouwde kom
– Doorgaande wegen: maximaal 10 m
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Bermen in de nota BodembeheerBermen in de nota Bodembeheer

• Maximaal 10 m
• Grond afkomstig uit bodembeheergebiedg g
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Bermen in de nota BodembeheerBermen in de nota Bodembeheer

• Uit de nota bodembeheer: Om bij de 
doorgaande wegen vast te stellen of de 
vrijkomende grond minimaal voldoet aan de 
kwaliteitsklasse industrie, kan volstaan worden 
met een verminderde onderzoeksinspanning 
volgens de NEN 5740, onderzoekstrategie VED 
HE verdacht met onbekende plaats van 
voorkomen.

• Dus indicatief onderzoek kán voldoende zijn 
(afhankelijk wat je met de grond gaat doen).
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Grond/baggerGrond/bagger Grond/bagger in Grond/bagger in 
wordt bodemwordt bodem een werkeen werk

•• StandStand stillstill: niet verslechteren: niet verslechteren
1.1. Tijdelijk van aard, Tijdelijk van aard, terugneembaarterugneembaar
22 Minimaal 5 000 m3Minimaal 5 000 m3Stand Stand stillstill: niet verslechteren: niet verslechteren

•• Kwaliteit partij grondKwaliteit partij grond
•• Kwaliteit aanwezige bodemKwaliteit aanwezige bodem

2.2. Minimaal 5.000 m3Minimaal 5.000 m3
3.3. Minimaal 2 m dikMinimaal 2 m dik
4.4. Leeglaag van gebiedseigen Leeglaag van gebiedseigen 

k li ik li i•• Dubbele toets:Dubbele toets:
•• BodemfunctiekaartBodemfunctiekaart

Bodemk aliteitskaartBodemk aliteitskaart

kwaliteitkwaliteit
5.5. Kwaliteit ondergrond: niet relevantKwaliteit ondergrond: niet relevant
6.6. Maximaal kwaliteit ‘industrie’Maximaal kwaliteit ‘industrie’

•• BodemkwaliteitskaartBodemkwaliteitskaart 7.7. Uitlooggedrag bepalenUitlooggedrag bepalen
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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?

27



BestekBestek
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Checklistje voor bestekChecklistje voor bestekjj

( 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

• Toepassen en melden: wat, hoe, wie, wanneer
• Tijdelijke opslag: wat, hoe, wie, wanneerj j p g , , ,
• Toezicht: wat, hoe, wie, wanneer
• Veiligheid: wat, hoe, wie, wanneer

29



VerantwoordelijkhedenVerantwoordelijkhedenjj

• Opdrachtgever: voor álles verantwoordelijk wat je 
niet hebt geregeld

• Aannemer: verantwoordelijk voor taken in bestek. 
Voldoen aan regelgeving en SIKB-protocolleng g g

• Adviseur: verantwoordelijk voor taken in 
opdracht. Voldoen aan regelgeving en SIKB-opdracht. Voldoen aan regelgeving en SIKB
protocollen

• Toezichthouder: verantwoordelijk voor taken in• Toezichthouder: verantwoordelijk voor taken in 
opdracht. Voldoen aan SIKB-protocollen. Voldoen 
aan regelgevingaan regelgeving
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ValkuilenValkuilen

• Informatie over milieuhygiënische kwaliteit van 
grond, bagger en bouwstoffen en ook ondergrond

• Wie moet onderzoek doen/betalen en hoe dan? 
• Wie doet meldingen bij bevoegd gezag? Wie zietWie doet meldingen bij bevoegd gezag? Wie ziet 

er op toe dat er is gemeld?
• Twijfel of er wel of niet gemeld moet worden• Twijfel of er wel of niet gemeld moet worden
• Papieren voor transport: wat is nodig en wie regelt 

dat? Te veel moeite en onduidelijk = niet doendat? Te veel moeite en onduidelijk = niet doen…
• Elkaar níet aanspreken op verantwoordelijkheden 

( )(aardig blijven )
31



MeldenMelden

Uit: Besluit bodemkwaliteitUit: Besluit bodemkwaliteitUit: Besluit bodemkwaliteitUit: Besluit bodemkwaliteit
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WanneerWanneer toepassingtoepassing
dd/b //b /b t fb t f ldld ??grondgrond/bagger//bagger/bouwstofbouwstof 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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Schriftelijk meldenSchriftelijk meldenjj
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Tijdelijke Tijdelijke uitnameuitnamej jj j

•• Niet meldenNiet melden
•• GéénGéén onderzoek kwaliteitonderzoek kwaliteitGéénGéén onderzoek kwaliteitonderzoek kwaliteit
•• Vermoeden van bodemverontreiniging: contact opnemen Vermoeden van bodemverontreiniging: contact opnemen 
met bevoegd gezag (art. 13 met bevoegd gezag (art. 13 WbbWbb, art. 27 , art. 27 WbbWbb))
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Tijdelijke Tijdelijke uitnameuitname in de notain de notaj jj j

H t h id t h d d b d d i i d• Het gescheiden ontgraven en houden van de boven- en ondergrond is in de 
praktijk bij werkzaamheden aan kabels en leidingen (inclusief riolering) echter 
moeilijk realiseerbaar. Om de werkbaarheid te vergroten, is door de 
deelnemende gemeenten besloten om bij de tijdelijke itname an gronddeelnemende gemeenten besloten om bij de tijdelijke uitname van grond, 
specifiek bij werkzaamheden aan kabels en leidingen, het niet gescheiden 
ontgraven en terugplaatsen van de boven- en ondergrond (onder 
voorwaarden) toe te staanvoorwaarden) toe te staan.

• In het traject 0,0 - 3,0 m -maaiveld mag de boven- en ondergrond geroerd
worden teruggeplaatst. In figuur 5 is één en ander schematisch weergegeven.
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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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Splitsen samenvoegen enSplitsen samenvoegen enSplitsen, samenvoegen en Splitsen, samenvoegen en 
BRL protocol 9335BRL protocol 9335--11pp
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Toelichting Regeling Toelichting Regeling BbkBbkg g gg g g

• Wanneer partijen van verschillende bouwstoffen worden 
samengevoegd, kan het voorkomen dat chemische 
interacties ontstaan tussen de bouwstoffen bijvoorbeeldinteracties ontstaan tussen de bouwstoffen, bijvoorbeeld 
door verschillen in de zuurgraad. Dit kan de emissie-
eigenschappen van de nieuwe partij veranderen ten g pp p j
opzichte van de oorspronkelijke partijen. Daarom moet in 
dergelijke situaties een nieuwe partijkeuring worden 

d d h l i d ijgedaan over de gehele nieuwgevormde partij.
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Toelichting Regeling Toelichting Regeling BbkBbkg g gg g g

• Uit de definitie van partij blijkt dat het ook bij samenvoegen• Uit de definitie van partij blijkt dat het ook bij samenvoegen 
moet gaan om bouwstoffen van vergelijkbare kwaliteit (1). 
Anders is de resulterende partij ook niet vergelijkbare p j g j
kwaliteit. Dit houdt in dat het mogelijk is om partijen samen 
te voegen die beide aan de maximale waarden (2) 
voldoen, of ongekeurde partijen van vergelijkbare aard en 
oorsprong (3). Het is daarentegen niet mogelijk om 
bouwstoffen te mengen met IBC bouwstoffen bouwstoffenbouwstoffen te mengen met IBC-bouwstoffen, bouwstoffen 
die wel voldoen aan de maximale waarden met 
bouwstoffen die daaraan niet voldoen, of ongekeurde , g
bouwstoffen van verschillende, niet-vergelijkbare 
oorsprong. Dan zou sprake zijn van het wegmengen van 

i i i d i lijk h iliverontreinigingen en dat is onwenselijk voor het milieu.
41



Splitsen:Splitsen: Regeling Regeling BbkBbk artikel 3.7.3:artikel 3.7.3: SamenvoegenSamenvoegen: : Regeling Regeling BbkBbk: : 
artikel  3.7.4:artikel  3.7.4:

• Indien een partij wordt gesplitst in 
deelpartijen, voldoen de deelpartijen 
aan de maximale samenstellings- en 
emissiewaarden van bijlage A

• Indien partijen worden 
samengevoegd, kan gebruik worden 
gemaakt van de milieuhygiënische 
verklaringen voor de oorspronkelijkeemissiewaarden van bijlage A.

• Voor de deelpartijen kan gebruik 
worden gemaakt van de 
milieuhygiënische verklaring voor de 
oorspronkelijke partij mits de relatie

verklaringen voor de oorspronkelijke 
partijen, mits de relatie tussen 
samengevoegde partij en de 
oorspronkelijke partijen, alsmede 
wie de samenvoeging heeftoorspronkelijke partij, mits de relatie 

tussen deelpartij en 
oorspronkelijke partij of 
productieproces, alsmede wie de 
splitsing heeft uitgevoerd en

wie de samenvoeging heeft 
uitgevoerd en wanneer, wordt 
aangegeven op een 
afleveringsbon.

• Het eerste lid geldt niet voor hetsplitsing heeft uitgevoerd en 
wanneer, wordt aangegeven op 
een afleveringsbon.

• Degene die de splitsing laat 
uitvoeren is verantwoordelijk voor

Het eerste lid geldt niet voor het 
samenvoegen van verschillende 
soorten bouwstoffen.

• Het is niet toegestaan om 
bouwstoffen samen te voegen metuitvoeren, is verantwoordelijk voor 

het gestelde in het eerste en tweede 
lid.

bouwstoffen samen te voegen met 
materialen die geen bouwstoffen 
zijn, anders dan bij de productie van 
een bouwstof.

Splitsen en samenvoegen dus beperkt mogelijk. Zorg dat Splitsen en samenvoegen dus beperkt mogelijk. Zorg dat e.e.ae.e.a. transparant is voor handhavers. Regel  dit . transparant is voor handhavers. Regel  dit 
duidelijk in bestek  Voorkom vermenging van partijen!! duidelijk in bestek  Voorkom vermenging van partijen!! Bij twijfelBij twijfel: regelen via BRL 9335: regelen via BRL 9335
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Beoordelingsrichtlijn 9335Beoordelingsrichtlijn 9335Beoordelingsrichtlijn 9335Beoordelingsrichtlijn 9335g jg jg jg j

ProtocolProtocol
93359335 1:1:

ProtocolProtocol
93359335 2:2:93359335--1:1:

IndivIndiv. projecten. projecten
93359335--2:2:

ProjectenProjecten

ProtocolProtocol ProtocolProtocol
93359335--4:4:

GrondprodGrondprod..
93359335--9:9:

CivieltechnCivieltechn..



Protocol 9335Protocol 9335--11

• Maximaal 10.000 ton
• Gebruikt voor grondbanken
• Mogelijkheid om partijen samen te voegen
• Mogelijkheid om partijen te splitsen
• Voorkennis over partijen noodzakelijk
• Resultaat: partij grond met kwaliteitscertificaat
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Protocol 9335Protocol 9335--1: Samenvoegen1: Samenvoegengg

• Voorinformatie: 
• > 100 ton: moet voldoen aan VKB-protocol 1001
• < 100 ton: geen voorinformatie noodzakelijk
• Partijen > 10.000 ton: opdelen in kleinere partijen

• Acceptatie: 
• Visuele beoordeling
• Zeven is toegestaan
• Registratie gegevens (ontdoener, grootte, herkomst, …)
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Protocol 9335Protocol 9335--1: Samenvoegen1: Samenvoegengg

Geen getalsmatige voorinfo:
1. Kleiner dan 100 ton: zonder voorinfo samenvoegen 

t t tij i l 100 t Vi l i titot partij van maximaal 100 ton. Visuele inspectie
2. Per partij van 100 ton: 10 grepen, 1 mengmonster
3 D lfd k lit it? S t t 2 000 t3. Dezelfde kwaliteit?  Samenvoegen tot 2.000 ton
4. Partijkeuring

W l l i i fWel getalsmatige voorinfo:
1. Dus info van VKB-protocol 1001
2. Maximaal tot 2.000 ton samenvoegen
3. Partijkeuring
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Protocol 9335Protocol 9335--1: Splitsen1: Splitsenpp

• Mag worden gedaan door certificaathouder
• Partij mag niet kleiner zijn dan 100 ton
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Protocol 9335Protocol 9335--1: Andere zaken1: Andere zaken

• Partij op andere locatie: 1 op 10 daadwerkelijk controleren
• Verantwoordelijk voor de partij tot en met toepassing, dus 

i l i f t tinclusief transport
• Bestemmingsadvies

M ld A t h NL• Melden aan Agentschap NL
• Grondbewijs

D i i• Dossiervorming
• Gecertificeerd, bedrijfsmatige activiteit, verantwoordelijk, 

ivergunning
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Protocol 9335Protocol 9335--1: Gevalletjes1: Gevalletjesjj

• Aanleveren van een partij grond van 50 ton zonder info 
aan grondbank
A l b d k lit it l BKK• Aanleveren van bermgrond, kwaliteit wonen volgens BKK

• Afzet door grondbank van een partij grond van 20 ton met 
een kwaliteitscertificaateen kwaliteitscertificaat

• Toepassen van woongrond, melding bij Agentschap NL 
door loonbedrijfdoor loonbedrijf

• Gemeente lift mee met certificaat van Certificaathouder 
t.b.v. eigen projectent.b.v. eigen projecten

• Afnemer van 100 ton splitst in deelpartijen
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Transport en paperassenTransport en paperassen



Twee soortenTwee soorten

• Geen afvalstof: nieuw geproduceerd
• Wel afvalstof: komt ergens vrij

• Herbruikbaar
• Niet herbruikbaar
• Positieve waarde
• Negatieve waarde

• Afvalstof: als je je er van wilt ontdoen (economische 
waarde is niet relevant)

• Afvalstof: afvalstroomnummer





WWW.LMA.NLWWW.LMA.NL

• Moet ik voor ieder transport een begeleidingsbrief 
gebruiken? Ja, in zijn algemeenheid geldt dat er voor het 
transport van afvalstoffen een begeleidingsbrief wordttransport van afvalstoffen een begeleidingsbrief wordt 
gevoerd.

• Ik moet grond vervoeren welke begeleidingsbrief hebIk moet grond vervoeren, welke begeleidingsbrief heb 
ik nodig? Als grond naar een be-/verwerker (incl. 
op/overslag) wordt afgevoerd moet een standaard 
begeleidingsbrief worden gebruikt. Als grond wordt 
toegepast en er bovendien een formulier noodzakelijk is in 
h t k d h t B l it B d k lit it b ikhet kader van het Besluit Bodemkwaliteit, mag gebruik 
worden gemaakt van het gecombineerde formulier. Dit 
voorkomt het voeren van dubbele formulieren

53
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WWW.LMA.NLWWW.LMA.NL

W i h i di b l idi b i f b ik ?Wanneer is het niet nodig om een begeleidingsbrief te gebruiken?
• Bij de volgende transporten heeft u geen begeleidingsbrief nodig:

• een transport waarop de Verordening (EG) 1013/2006 betreffendeeen transport waarop de Verordening (EG) 1013/2006 betreffende 
de overbrenging van afvalstoffen (EVOA) van toepassing is 

• het vervoeren van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen in 
t ijt i t i Been motorrijtuig categorie B 

• het vervoeren van bedrijfsafval met een hoeveelheid minder dan 
500 kg in een motorrijtuig met een andere categorie dan B g j g g

• bij het niet beroepsmatig ingezameld papier en karton of textiel 
• bij het ingezameld afval uit het publieke domein ten behoeve van 

d t l (bi 48 )de eerste overslag (binnen 48 uur) 
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Veiligheid bij verontreinigingVeiligheid bij verontreiniging



Kader voor Kader voor 
ili h idili h idveiligheidveiligheid

CROW 132• CROW 132

• Veiligheidsklasse T: ToxischVeiligheidsklasse T: Toxisch
• Brandbaar (flammable): F

• T- en F-klasse bepalen welke 
maatregelen je moet treffen
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WerkwijzeWerkwijzejj

• Bepaal de T- en F-klasse
• Bepaal de maatregelenmixp g
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Bepalen vanBepalen van 
de T-klasse
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MaatregelenmixMaatregelenmixMaatregelenmixMaatregelenmix
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MaatregelenmixMaatregelenmixMaatregelenmixMaatregelenmix
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Handhaving en de ketenHandhaving en de keten



HUM HUM BbkBbk
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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
• Mini-checklist!!!
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www.omgevingsatelier.netwww.omgevingsatelier.net//mad.htmlmad.htmlg gg g
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TenslotteTenslotte

• Praktijk ≠ wetgeving
• Wetgeving ≠ praktijkg g p j

• Grijze gebieden vragen om overleg• Grijze gebieden vragen om overleg
• Open discussie op basis van feiten

• Dus niet zo!
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Vragen achteraf?Vragen achteraf?

Gewoon stellen. Liefst via e-mail: 
lex.stax@omgevingsatelier.nl



Aan de slag!Aan de slag!



OefeningenOefeningengg

1. Melding Bbk beoordelen en zelf opstellen
2. Handhaven met de HUM
3. Maak een plan/basis voor bestek voor 

grondverzet en bouwstoffen (liefst met 2grondverzet en bouwstoffen (liefst met 2 
groepen!)

4 Veiligheid bij de werkzaamheden (CROW 132)4. Veiligheid bij de werkzaamheden (CROW 132)
5. Splitsen en samenvoegen
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2 G lf2 G lf

3: Geluidwal:3: Geluidwal:
aanleggenaanleggenDe deelplannen:De deelplannen:

Plan “Groen en Duurzaam”Plan “Groen en Duurzaam” 1: Plas: 1: Plas: 
10.000m3 10.000m3 
baggerenbaggeren 2: Golf2: Golf--

baanbaan
realiserenrealiseren

ggggpp
1.1. Baggeren: Baggeren: 

•• 7.500 klasse A (net boven streefwaarde)7.500 klasse A (net boven streefwaarde)
•• 2.500 klasse B (net onder de grenswaarde Industrie)2.500 klasse B (net onder de grenswaarde Industrie)

2.2. Golfbaan:Golfbaan: ontwerp moet nog gemaakt wordenontwerp moet nog gemaakt worden

baggerenbaggeren

4: Woningen4: Woningen
met tuinmet tuin

lili

p g gp g g
3.3. Geluidwal Geluidwal i.v.m. woningen. Noodzakelijk: 7.000 m3. Profiel:i.v.m. woningen. Noodzakelijk: 7.000 m3. Profiel:

realiserenrealiseren

4.4. Woningen:Woningen: ruime duurzame vrijstaande woningen met tuinruime duurzame vrijstaande woningen met tuin
5.5. Industrieterrein: Industrieterrein: gericht op duurzaamheid. Lichte industriegericht op duurzaamheid. Lichte industrieg pg p
6.6. Industrieterrein wordt gerenoveerdIndustrieterrein wordt gerenoveerd. Riolering en bestrating. Riolering en bestrating

worden vernieuwd. Er komt 10.000 m3 grond vrij en worden vernieuwd. Er komt 10.000 m3 grond vrij en 
2.500 m3 asfalt en klinkers komen vrij2.500 m3 asfalt en klinkers komen vrij

7.7. Industrie wordt Industrie wordt geamoveerdgeamoveerd. Er moeten woningen komen. Er moeten woningen komengg gg
8.8. GeluidwalGeluidwal aanleggen. Noodzakelijk 10.000 m3aanleggen. Noodzakelijk 10.000 m3
9.9. Projecten uit de binnenstadProjecten uit de binnenstad: 10.000 m3 grond uit diverse projecten:: 10.000 m3 grond uit diverse projecten:

•• 6.000 m3 grond klasse wonen6.000 m3 grond klasse wonen
•• 4.000 m3 grond klasse industrie4.000 m3 grond klasse industrie

10.10. Over te nemen Over te nemen van buurgemeenten voor een van buurgemeenten voor een héélhéél goed bedrag:goed bedrag:
•• 8.000 m3 grond klasse wonen (diverse projecten)8.000 m3 grond klasse wonen (diverse projecten)
•• Partij Partij AVIAVI--bodemasbodemas ((IBCIBC--bouwstofbouwstof) met veel geld toe) met veel geld toe

Verder: Verder: 

8: Geluidwal:8: Geluidwal:
aanleggenaanleggen
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•• Kleuren geven bodemkwaliteit volgens BKK aanKleuren geven bodemkwaliteit volgens BKK aan
•• Er is nog Er is nog gééngéén Bodemfunctiekaart vastgesteldBodemfunctiekaart vastgesteld
•• Zone van 10 m langs de snelweg is wegberm met functie en kwaliteit ‘industrie’Zone van 10 m langs de snelweg is wegberm met functie en kwaliteit ‘industrie’



Parameter AW:Achter-
grondwaarden

Wonen Industrie Waterbodem
AW

Waterbodem
A

Waterbodem
B

Metalen Mg/kg d.s. Mg/kg d.s. Mg/kg d.s. Mg/kg d.s. Mg/kg d.s. Mg/kg d.s.
A ti (Sb) 4 0 15 22 4 0 15- Antimoon (Sb) 4,0 15 22 4,0 --- 15

- Arseen (As) 20 27 76 20 29 85
- Barium (Ba) 190 550 920 190 395 625
- Cadmium (Cd) 0,60 1,2 4,3 0,60 4 14
- Chroom (Cr) 55 62 180 55 120 380( )
- Kobalt (Co) 15 35 190 15 25 240
- Koper (Cu) 40 54 190 40 96 190
- Kwik (Hg) 0,15 0,83 4,8 0,15 1,2 10
- Lood (Pb) 50 210 530 50 138 580

Molybdeen (Mo) 1 5 88 190 1 5 5 200- Molybdeen (Mo) 1,5 88 190 1,5 5 200

- Nikkel (Ni) 35 39 100 35 --- 210
- Zink (Zn) 140 200 720 140 563 2000
Organisch
- Som PCB’s 0,020 0,020 0,5 0,020 0,139 1
- Som PAK’s 1,5 6,8 40 1,5 9 40
- Minerale olie 190 190 500 190 1250 5000
- 1,1-Dichloorethaan 0,20* 0,20 0,20 0,20* --- 15

- Benzeen 0,20* 0,20 1 0,20* --- 1
- Tolueen 0,20* 0,20 1,25 0,20* --- 130
- Asbest --- --- 100* - 100 100
Overig
- Bromide --- --- --- --- --- ---
- Chloride --- --- --- --- --- ---
- Fluoride --- --- --- --- --- ---
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- Sulfaat --- --- --- --- --- ---
- Cyanide (vrij) 3,0 3,0 20 3,0 --- 20
- Cyanide (complex) 5,5 5,5 50 5,5 --- 50



OefeningenOefeningengg

1. Melding Bbk beoordelen en zelf opstellen
2. Handhaven met de HUM
3. Maak een plan/basis voor bestek voor 

grondverzet en bouwstoffen (liefst met 2grondverzet en bouwstoffen (liefst met 2 
groepen!)

4 Veiligheid bij de werkzaamheden (CROW 132)4. Veiligheid bij de werkzaamheden (CROW 132)
5. Splitsen en samenvoegen
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Oefening 1: MeldingOefening 1: Melding

Zelf melden en meldingen beoordeleng
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aanleggenaanleggenDe deelplannen:De deelplannen:

Plan “Groen en Duurzaam”Plan “Groen en Duurzaam” 1: Plas: 1: Plas: 
10.000m3 10.000m3 
baggerenbaggeren 2: Golf2: Golf--

baanbaan
realiserenrealiseren

ggggpp
1.1. Baggeren: Baggeren: 

•• 7.500 klasse A (net boven streefwaarde)7.500 klasse A (net boven streefwaarde)
•• 2.500 klasse B (net onder de grenswaarde Industrie)2.500 klasse B (net onder de grenswaarde Industrie)

2.2. Golfbaan:Golfbaan: ontwerp moet nog gemaakt wordenontwerp moet nog gemaakt worden

baggerenbaggeren

4: Woningen4: Woningen
met tuinmet tuin

lili

p g gp g g
3.3. Geluidwal Geluidwal i.v.m. woningen. Noodzakelijk: 7.000 m3. Profiel:i.v.m. woningen. Noodzakelijk: 7.000 m3. Profiel:

realiserenrealiseren

4.4. Woningen:Woningen: ruime duurzame vrijstaande woningen met tuinruime duurzame vrijstaande woningen met tuin
5.5. Industrieterrein: Industrieterrein: gericht op duurzaamheid. Lichte industriegericht op duurzaamheid. Lichte industrieg pg p
6.6. Industrieterrein wordt gerenoveerdIndustrieterrein wordt gerenoveerd. Riolering en bestrating. Riolering en bestrating

worden vernieuwd. Er komt 10.000 m3 grond vrij en worden vernieuwd. Er komt 10.000 m3 grond vrij en 
2.500 m3 asfalt en klinkers komen vrij2.500 m3 asfalt en klinkers komen vrij

7.7. Industrie wordt Industrie wordt geamoveerdgeamoveerd. Er moeten woningen komen. Er moeten woningen komengg gg
8.8. GeluidwalGeluidwal aanleggen. Noodzakelijk 10.000 m3aanleggen. Noodzakelijk 10.000 m3
9.9. Projecten uit de binnenstadProjecten uit de binnenstad: 10.000 m3 grond uit diverse projecten:: 10.000 m3 grond uit diverse projecten:

•• 6.000 m3 grond klasse wonen6.000 m3 grond klasse wonen
•• 4.000 m3 grond klasse industrie4.000 m3 grond klasse industrie

10.10. Over te nemen Over te nemen van buurgemeenten voor een van buurgemeenten voor een héélhéél goed bedrag:goed bedrag:
•• 8.000 m3 grond klasse wonen (diverse projecten)8.000 m3 grond klasse wonen (diverse projecten)
•• Partij Partij AVIAVI--bodemasbodemas ((IBCIBC--bouwstofbouwstof) met veel geld toe) met veel geld toe

Verder: Verder: 

8: Geluidwal:8: Geluidwal:
aanleggenaanleggen
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•• Kleuren geven bodemkwaliteit volgens BKK aanKleuren geven bodemkwaliteit volgens BKK aan
•• Er is nog Er is nog gééngéén Bodemfunctiekaart vastgesteldBodemfunctiekaart vastgesteld
•• Zone van 10 m langs de snelweg is wegberm met functie en kwaliteit ‘industrie’Zone van 10 m langs de snelweg is wegberm met functie en kwaliteit ‘industrie’



1: Melden of niet melden?1: Melden of niet melden?

O ldi d k b d l j f• Om een melding goed te kunnen beoordelen, moet je weten of een 
melding terecht is ingediend. Niets zo sullig als een melding afkeuren 
terwijl er niet gemeld had hoeven worden. Moet er in de onderstaande 
twee situaties gemeld worden?

1 Er wordt binnen de gemeente (met een bodemkwaliteitskaart)1. Er wordt binnen de gemeente (met een bodemkwaliteitskaart) 
bermgrond van de autosnelweg weggehaald (zone ‘industrie’ van 10 
m) weggehaald en ergens anders in de gemeente in een soortgelijke 

t t i d b ( k ‘i d t i ’) E i hiweg toegepast in de berm (ook weer zone ‘industrie’). Er is hiervoor 
een melding ingediend waarbij voor de kwaliteit van de grond wordt 
verwezen naar de bodemkwaliteitskaart

2. Er wordt gebaggerd in locatie 1. De bagger blijkt, als het wordt 
beoordeeld als grond, schoon te zijn. De bagger wordt verspreid op 
aangrenzende percelenaangrenzende percelen. 
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2: Melding beoordelen2: Melding beoordelengg

Bij d d d k lijk i di d ldi Di b f d• Bijgevoegd een daadwerkelijk ingediende melding. Dit betreft de 
melding voor het toepassen van een IBC-bouwstof (in dit geval AVI-
bodemas). Gegevens zijn zo nodig geanonimiseerd.

• Neem de melding door. Geef aan welke informatie in elk project altijd 
beschikbaar is, c.q. snel beschikbaar gemaakt kan worden. Voor 
welke informatie moet je extra werk (laten) doen?welke informatie moet je extra werk (laten) doen? 

• Waarom staat op pagina 3 niet de mogelijkheid om bij ‘7 
Milieuhygiënische verklaring’ de bodemkwaliteitskaart aan te 
i k ?vinken?

• Wanneer had deze melding uiterlijk ingediend moeten zijn?
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3: Melding opstellen3: Melding opstelleng pg p
• De bagger uit locatie 1, de waterplas, wordt voor het deel dat kwaliteit 

‘B’ h ft d l t t l k d l id l l ti 8 D‘B’ heeft, deels toegepast als kern van de geluidwal van locatie 8. De 
leeflaag van de geluidwal wordt gevormd door partijen grond die uit de 
binnenstad komen. Is er voldoende grond beschikbaar?

• De geluidwal komt níet op de 10 m zone langs de autosnelweg te 
liggen die als ‘industrie’ is aangegeven maar net ten westen daarvan. 

• Omdat de werkzaamheden lastig in de tijd kunnen worden afgestemd• Omdat de werkzaamheden lastig in de tijd kunnen worden afgestemd 
zijn twee tijdelijke depots noodzakelijk:
– Een depot voor de baggerspecie alvorens toe te passen
– Een depot voor de partijen grond uit de binnenstad (maak je in 

deze oefening niet druk over eventueel mengen van partijen!)
• Wat moet er gemeld worden? Welke formulieren gebruik je daar voor?• Wat moet er gemeld worden? Welke formulieren gebruik je daar voor? 

Welke gegevens heb je nodig? Heb je die gegevens? Zo nee, vraag 
concreet aan Lex welke gegevens je wilt hebben. Dan krijg je deze 
gegevens.
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4: Melding opstellen4: Melding opstelleng pg p

Bij l i 6 ‘I d i i ’ k ij• Bij locatie 6 ‘Industrieterrein renoveren’ komt een grote partij 
asfaltgranulaat en ook straatstenen vrij. De gemeente is eigenaar van 
deze bouwstoffen en blijft dat ook.
– Welk meldingsformulier moet je gebruiken voor het hergebruik van 

asfaltgranulaat?
Welk meldingsformulier moet je gebruiken voor het hergebruik van– Welk meldingsformulier moet je gebruiken voor het hergebruik van 
de straatstenen?

• Er komt schone grond vrij. Die schone grond wordt hergebruikt als 
leeflaag op de geluidwal van locatie 3. Welk meldingsformulier moet je 
gebruiken?

• Als je over precies een week met het project wilt starten wanneerAls je over precies een week met het project wilt starten, wanneer 
moet je dan uiterlijk melden?
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5: Melding beoordelen5: Melding beoordelengg

E d d i h li b d i i• Er wordt grond ontgraven uit een grootschalige bodemtoepassing in 
een naburige gemeente. De grond van de leeflaag is schoon. De 
grond uit de kern van de bodemtoepassing heeft kwaliteit ‘industrie’. 
De projectontwikkelaar wil deze partijen grond hergebruiken binnen 
het project in een geluidwal. Voor de melding van de nieuwe 
toepassing worden de partijkeuringen gebruikt waarmee de grond p g p j g g g
destijds is toegepast in de naburige gemeente
– Welk meldingsformulier moet worden gebruikt een dergelijk 

project?project?
– Is dit toegestaan? Zo ja, onder welke omstandigheden/rand-

voorwaarden? Zo nee, op grond waarvan niet?
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6: Situatie beoordelen6: Situatie beoordelen

S l j i ldi G f h h tSoms loop je tegen meningen aan over meldingen. Geef aan hoe het 
volgens jullie qua regelgeving in elkaar zit.

1. Er wordt binnen een gemeente met een bodemkwaliteitskaart 
bermgrond van een provinciale weg (zone ‘industrie’ van 10 m) 

h ld d i d t i t lijkweggehaald en ergens anders in de gemeente in een soortgelijke weg 
toegepast. De adviseur vindt melden niet nodig. Het is immers één 
project en ook nog in dezelfde gemeente en dezelfde eigenaar

2. Binnen een landbouwbedrijf wordt grond die vrijkomt bij het graven 
van een kelder op een landbouwperceel toegepast als bodem. Er is 
geen melding ingediend De landbouwer zegt dat landbouwbedrijvengeen melding ingediend. De landbouwer zegt dat landbouwbedrijven 
zijn vrijgesteld van melden voor hergebruik op eigen percelen
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Oefening 2: handhaven metOefening 2: handhaven metOefening 2: handhaven met Oefening 2: handhaven met 
de HUM de HUM 

Werken met de HUM Bbk en de HUM 
Wbb
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2.500 m3 asfalt en klinkers komen vrij2.500 m3 asfalt en klinkers komen vrij
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Verder: Verder: 

8: Geluidwal:8: Geluidwal:
aanleggenaanleggen
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•• Kleuren geven bodemkwaliteit volgens BKK aanKleuren geven bodemkwaliteit volgens BKK aan
•• Er is nog Er is nog gééngéén Bodemfunctiekaart vastgesteldBodemfunctiekaart vastgesteld
•• Zone van 10 m langs de snelweg is wegberm met functie en kwaliteit ‘industrie’Zone van 10 m langs de snelweg is wegberm met functie en kwaliteit ‘industrie’



Handhaven met de HUMHandhaven met de HUM

D HUM i h l idd l d h dh M di d i• De HUM is een hulpmiddel voor de handhaver. Met dit document is 
snel te vinden welke overtreding is begaan. Ook geeft de HUM hoe bij 
een overtreding de keten in elkaar zit en wie handhavingspartners 
(kunnen) zijn

• Geef voor de volgende gevallen aan:
Of er sprake is van een overtreding– Of er sprake is van een overtreding

– Welke overtreding dat dan is
– Hoe de keten in elkaar zit
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1: In het veld: te hoog1: In het veld: te hooggg

D l id l 3 ( ijd ) ld i h fi l D l• De geluidwal nummer  3 (oostzijde) voldoet niet aan het profiel. De wal 
is over de gehele lengte 1,5 m te hoog. Dit wijkt af van de melding. De 
opdrachtgever zegt dat dit komt omdat er grond over was. De grond 
voldoet aan alle eisen

• Is hier sprake van een overtreding? Zo ja, welke overtreding? Wat is je 
bevoegdheid?

98



2: In het veld: grond vervangen 2: In het veld: grond vervangen g gg g

L i 6 d d H d i l d ijd d• Locatie 6 wordt gerenoveerd. Het oude riool wordt verwijderd en 
civieltechnisch slechte grond wordt afgevoerd. Er wordt civieltechnisch 
betere grond aangevoerd.

• Grond wordt aangevoerd naar locatie 6. Er is tijdig een melding 
gedaan door de opdrachtgever. De strekking van de melding is:

Grond wordt bodem– Grond wordt bodem
– Grond is afkomstig uit de binnenstad
– Grond heeft kwaliteit ‘wonen’
– Kwaliteit is bepaald op basis van de bodemkwaliteitskaart
– De aangevoerde grond ziet er niet schoon uit en ruikt vreemd

• De grond die op locatie 6 wordt ontgraven wordt op locatie 5 in depot 
gezet (kortdurende opslag volgens de melding)

• Worden er overtredingen begaan? Zo ja welke overtredingen?Worden er overtredingen begaan? Zo ja, welke overtredingen?
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3: In het veld: geen papieren 3: In het veld: geen papieren g p pg p p

Bij h d d l i 6 k ll l i• Bij het vervangen van de grond op locatie 6, komen er allerlei 
vrachtauto’s met grond. De grond is volgens de melding afkomstig uit 
diverse andere projecten uit de binnenstad
– Bij controle van een vrachtauto, heeft de chauffeur geen papieren 

van de grond bij zich
Bij een andere vrachtauto zijn wel alle papieren aanwezig Echter– Bij een andere vrachtauto zijn wel alle papieren aanwezig. Echter, 
de grond lijkt qua samenstelling totaal niet op de grond die volgens 
de melding aangevoerd zou moeten worden (sterk kleiïg zand i.p.v. 

d db d)zand voor zandbed)
• Welke overtredingen vinden er plaats? Hoe moet je handelen?
• Let in deze gevallen op je bevoegdheden!Let in deze gevallen op je bevoegdheden!
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4: Kantoor: melding4: Kantoor: meldinggg

J di i l ldi h l l id l 8• Je ontvangt een digitale melding voor het aanleggen van geluidwal 8. 
Strekking van de melding:
– Beginnen over 3 dageng g
– Grond, kwaliteit industrie, wordt zonder keuring toegepast. Is 

afkomstig van aangrenzende gemeente. Deze gemeente hoort niet 
bij het bodembeheergebied van je eigen gemeentebij het bodembeheergebied van je eigen gemeente

• De locatie van de geluidwal wordt tijdens het project gebruikt als depot  
voor delen van deze partij grond (kortdurende opslag). Deze grond 
wordt namelijk ook elders in het grote project verwerkt over een jaar

• Worden er overtredingen begaan? Zo ja, welke overtredingen?
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5: Kantoor: erkende intermediair5: Kantoor: erkende intermediair

E i i ijd l d di i l ldi bi k H• Er is enige tijd geleden een digitale melding binnen gekomen. Het 
betreft het toepassen van baggerspecie van locatie 1 als bodem ter 
van de golfbaan. Hiermee wordt een soort terp gemaakt voor de 19e

hole.
• De partijkeuring is niet uitgevoerd door een erkende 

bodemintermediair De bagger is echter wel overtuigend schoonbodemintermediair. De bagger is echter wel overtuigend schoon
• Worden er overtredingen begaan? Zo ja, welke overtredingen?
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6: Kantoor: bermen6: Kantoor: bermen

E d d di ijk bij l i 6 i d b d• Er wordt grond die vrijkomt bij locatie 6 toegepast in de bermen van de 
autosnelweg. Langs de autosnelweg is een zone van 10 m 
gedefinieerd die als ‘industrie’ is aangewezen. 

• De bermen worden aangevuld. Volgens de projectleider van de 
gemeente komt dit prima uit want hij moet van de grond af. Navraag bij 
Rijkswaterstaat leert dat ze hier niets van af wetenRijkswaterstaat leert dat ze hier niets van af weten

• Worden er overtredingen begaan? Zo ja, welke overtredingen?
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Oefening 3: Maak een plan!Oefening 3: Maak een plan!



2 G lf2 G lf

3: Geluidwal:3: Geluidwal:
aanleggenaanleggenDe deelplannen:De deelplannen:

Plan “Groen en Duurzaam”Plan “Groen en Duurzaam” 1: Plas: 1: Plas: 
10.000m3 10.000m3 
baggerenbaggeren 2: Golf2: Golf--

baanbaan
realiserenrealiseren

ggggpp
1.1. Baggeren: Baggeren: 

•• 7.500 klasse A (net boven streefwaarde)7.500 klasse A (net boven streefwaarde)
•• 2.500 klasse B (net onder de grenswaarde Industrie)2.500 klasse B (net onder de grenswaarde Industrie)

2.2. Golfbaan:Golfbaan: ontwerp moet nog gemaakt wordenontwerp moet nog gemaakt worden

baggerenbaggeren

4: Woningen4: Woningen
met tuinmet tuin

lili

p g gp g g
3.3. Geluidwal Geluidwal i.v.m. woningen. Noodzakelijk: 7.000 m3. Profiel:i.v.m. woningen. Noodzakelijk: 7.000 m3. Profiel:

realiserenrealiseren

4.4. Woningen:Woningen: ruime duurzame vrijstaande woningen met tuinruime duurzame vrijstaande woningen met tuin
5.5. Industrieterrein: Industrieterrein: gericht op duurzaamheid. Lichte industriegericht op duurzaamheid. Lichte industrieg pg p
6.6. Industrieterrein wordt gerenoveerdIndustrieterrein wordt gerenoveerd. Riolering en bestrating. Riolering en bestrating

worden vernieuwd. Er komt 10.000 m3 grond vrij en worden vernieuwd. Er komt 10.000 m3 grond vrij en 
2.500 m3 asfalt en klinkers komen vrij2.500 m3 asfalt en klinkers komen vrij

7.7. Industrie wordt Industrie wordt geamoveerdgeamoveerd. Er moeten woningen komen. Er moeten woningen komengg gg
8.8. GeluidwalGeluidwal aanleggen. Noodzakelijk 10.000 m3aanleggen. Noodzakelijk 10.000 m3
9.9. Projecten uit de binnenstadProjecten uit de binnenstad: 10.000 m3 grond uit diverse projecten:: 10.000 m3 grond uit diverse projecten:

•• 6.000 m3 grond klasse wonen6.000 m3 grond klasse wonen
•• 4.000 m3 grond klasse industrie4.000 m3 grond klasse industrie

10.10. Over te nemen Over te nemen van buurgemeenten voor een van buurgemeenten voor een héélhéél goed bedrag:goed bedrag:
•• 8.000 m3 grond klasse wonen (diverse projecten)8.000 m3 grond klasse wonen (diverse projecten)
•• Partij Partij AVIAVI--bodemasbodemas ((IBCIBC--bouwstofbouwstof) met veel geld toe) met veel geld toe

Verder: Verder: 

8: Geluidwal:8: Geluidwal:
aanleggenaanleggen

105

•• Kleuren geven bodemkwaliteit volgens BKK aanKleuren geven bodemkwaliteit volgens BKK aan
•• Er is nog Er is nog gééngéén Bodemfunctiekaart vastgesteldBodemfunctiekaart vastgesteld
•• Zone van 10 m langs de snelweg is wegberm met functie en kwaliteit ‘industrie’Zone van 10 m langs de snelweg is wegberm met functie en kwaliteit ‘industrie’



Maak een planMaak een planpp
• De kaart geeft de verschillende onderdelen van het project weer. g p j

Uiteindelijk moeten alle onderdelen worden uitgevoerd. 
• Maak een zo slim mogelijk plan waarbij:

Z l lijk d bi h t j t dt h b ikt– Zoveel mogelijk grond binnen het project wordt hergebruikt
– Je voldoet aan alle regelgeving
– Maak een stappenplan in de tijd met daarinMaak een stappenplan in de tijd met daarin

• de drie T’s (toepassen, transport, tijdelijke opslag) met een 
voorstel voor wie wat doet

• Zo nodig: welk milieuhygiënisch onderzoek gedaan moet 
worden. Geef aan wanneer je de BKK gebruikt

• Wanneer welk onderdeel van het project wordt aangepakt (dusWanneer welk onderdeel van het project wordt aangepakt (dus 
volgorde in de tijd bepalen)

• Hoe en wanneer je het eventueel (tijdelijk) teveel of te weinig 
d l t ( d t b l )grond oplost (grondstromenbalans)
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Verdere informatieVerdere informatie

L ti 1 b i i i di ti f d ht E d l d b t lijk 2 j i d t• Locatie 1: baggerspecie is indicatief onderzocht. Een deel van de bagger moet mogelijk voor 2 jaar in depot 
worden geplaatst omdat het baggeren zeer snel moet gebeuren

• Locatie 2: er is nog geen ontwerp gemaakt voor de golfbaan. 
• Locatie 3: volgens de geluidsberekeningen is het profiel precies goed. Je zou een hogere geluidwal willen 

d ‘k ijt t k ’om meer grond ‘kwijt te kunnen’
• Locatie 4: de projectontwikkelaar wil woningen op schone grond
• Locatie 5: op het industrieterrein komt schone high tech industrie en kantoren, niet grondgebonden
• Locatie 6: door rioolrenovatie komt veel civieltechnisch slechte grond vrij. Die grond wil je niet hergebruiken 

op deze plek. Het is noodzakelijk om vrijkomende partijen met regelmaat in depot te plaatsen
• Locatie 7: de aanwezige bodem heeft over een diepte van 2,5 m volgens de BKK kwaliteit ‘wonen’. De 

projectontwikkelaar wil schone grond onder de huizen. Anders krijgt men de huizen niet verkocht
• Locatie 8: De geluidwal moet voldoen aan het profiel i.v.m de autosnelweg. De projectontwikkelaar wil een g p g p j

natuurlijke aansluiting met de woningen realiseren
• 9: Er zijn nog flinke partijen grond die de gemeente wil hergebruiken in dit plan. Ze zijn niet gekeurd. De 

kwaliteit van de partijen is bepaald op basis van de BKK
• 10: de projectontwikkelaar wil wel partijen van buurgemeenten over nemen. De grond is niet gekeurd. p j p j g g g

Kwaliteit vastgesteld op basis van de BKK. De buurgemeente is een ander bodembeheergebied. De AVI-
bodemas is een IBC-bouwstof. Toepassing zou de projectontwikkelaar veel geld opleveren

• 11: langs de snelweg loopt een zone van 10 m. Deze wegberm is in de nota bodembeheer aangewezen als 
zone met bodemfunctie en bodemkwaliteit ‘industrie’

• N.b.: De gemeente heeft, hoe vreemd het ook is, nog geen bodemfunctiekaart vastgesteld
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Oefening 4: Veiligheid bij deOefening 4: Veiligheid bij deOefening 4: Veiligheid bij de Oefening 4: Veiligheid bij de 
werkzaamheden werkzaamheden 
Werken met CROW 132
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aanleggenaanleggenDe deelplannen:De deelplannen:

Plan “Groen en Duurzaam”Plan “Groen en Duurzaam” 1: Plas: 1: Plas: 
10.000m3 10.000m3 
baggerenbaggeren 2: Golf2: Golf--

baanbaan
realiserenrealiseren

ggggpp
1.1. Baggeren: Baggeren: 

•• 7.500 klasse A (net boven streefwaarde)7.500 klasse A (net boven streefwaarde)
•• 2.500 klasse B (net onder de grenswaarde Industrie)2.500 klasse B (net onder de grenswaarde Industrie)

2.2. Golfbaan:Golfbaan: ontwerp moet nog gemaakt wordenontwerp moet nog gemaakt worden

baggerenbaggeren

4: Woningen4: Woningen
met tuinmet tuin

lili
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3.3. Geluidwal Geluidwal i.v.m. woningen. Noodzakelijk: 7.000 m3. Profiel:i.v.m. woningen. Noodzakelijk: 7.000 m3. Profiel:

realiserenrealiseren

4.4. Woningen:Woningen: ruime duurzame vrijstaande woningen met tuinruime duurzame vrijstaande woningen met tuin
5.5. Industrieterrein: Industrieterrein: gericht op duurzaamheid. Lichte industriegericht op duurzaamheid. Lichte industrieg pg p
6.6. Industrieterrein wordt gerenoveerdIndustrieterrein wordt gerenoveerd. Riolering en bestrating. Riolering en bestrating

worden vernieuwd. Er komt 10.000 m3 grond vrij en worden vernieuwd. Er komt 10.000 m3 grond vrij en 
2.500 m3 asfalt en klinkers komen vrij2.500 m3 asfalt en klinkers komen vrij

7.7. Industrie wordt Industrie wordt geamoveerdgeamoveerd. Er moeten woningen komen. Er moeten woningen komengg gg
8.8. GeluidwalGeluidwal aanleggen. Noodzakelijk 10.000 m3aanleggen. Noodzakelijk 10.000 m3
9.9. Projecten uit de binnenstadProjecten uit de binnenstad: 10.000 m3 grond uit diverse projecten:: 10.000 m3 grond uit diverse projecten:

•• 6.000 m3 grond klasse wonen6.000 m3 grond klasse wonen
•• 4.000 m3 grond klasse industrie4.000 m3 grond klasse industrie

10.10. Over te nemen Over te nemen van buurgemeenten voor een van buurgemeenten voor een héélhéél goed bedrag:goed bedrag:
•• 8.000 m3 grond klasse wonen (diverse projecten)8.000 m3 grond klasse wonen (diverse projecten)
•• Partij Partij AVIAVI--bodemasbodemas ((IBCIBC--bouwstofbouwstof) met veel geld toe) met veel geld toe

Verder: Verder: 

8: Geluidwal:8: Geluidwal:
aanleggenaanleggen
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•• Kleuren geven bodemkwaliteit volgens BKK aanKleuren geven bodemkwaliteit volgens BKK aan
•• Er is nog Er is nog gééngéén Bodemfunctiekaart vastgesteldBodemfunctiekaart vastgesteld
•• Zone van 10 m langs de snelweg is wegberm met functie en kwaliteit ‘industrie’Zone van 10 m langs de snelweg is wegberm met functie en kwaliteit ‘industrie’



Oefening 4: TOefening 4: T-- en en FF--klasseklassegg

E ij i i i T h bb b kki d d b d• Er zijn vier situaties. Twee hebben betrekking op de droge bodem en 
de andere twee hebben betrekking op de natte bodem

• Bepaal voor alle vier de gevallen de T- en F-klasse. Het betreft p g
standaard bodem

• Alle gevallen spelen in de buitenlucht. De buitentemperatuur is 15 
graden C Er wordt niet gewerkt met open vuurgraden C. Er wordt niet gewerkt met open vuur.

• Bepaal met CROW 132 voor alle vier de gevallen welke PBM’s je moet 
gebruiken



Oefening 4: TOefening 4: T-- en en FF--klasseklassegg

Si i 1 E d d k li i ‘ ’ l i 6• Situatie 1: Er wordt grond met kwaliteit ‘wonen’ ontgraven op locatie 6. 
De grond wordt toegepast nabij een kinderspeelplaats in een 
woonwijk. In de grond (standaard bodem) bedraagt de gewogen 
asbestconcentratie 85 mg/kg. 
– Bepaal de T- en F-klasse. 

Mag de grond worden toegepast als bodem?– Mag de grond worden toegepast als bodem?

• Situatie 2: Er wordt grond met kwaliteit ‘industrie’ ontgraven. Kort g g
nadat de werkzaamheden zijn begonnen blijkt uit extra onderzoek dat 
de concentratie asbest 345 mg/kg is en de concentratie benzeen 9.885 
mg/kgmg/kg. 
– Bepaal de T- en F-klasse. 
– Mag de grond worden toegepast in een werk?
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Oefening 4: TOefening 4: T-- en en FF--klasseklassegg

Si i 3 J k ij d l l• Situatie 3: Je krijgt de analyseresultaten van een 
waterbodemonderzoek te zien (zie tabel in kolom ‘situatie 3’). Deze 
bagger wil men als grond toepassen in een werk. De getallen geven 
de gemiddelde kwaliteit van de bagger. Welke T- en F-klasse zijn hier 
van toepassing? Mag je deze bagger eigenlijk wel toepassen in een 
werk? Zo nee, wat moet je dan doen met deze bagger? Wie is daar , j gg
verantwoordelijk voor?

Sit ti 4 E i b d d k d bi h t j t bi d• Situatie 4: Er is bodemonderzoek gedaan binnen het projectgebied op 
bodemsaneringslocaties. De gemiddelde concentraties van drie 
gebieden zijn bepaald (zie tabel). Bepaal voor elk gebied wat de T- en 
F-klasse is. Bepaal voor het gebied met de hoogste F-klasse wat de 
maatregelenmix is. Wat moet je hierover in een bestek zetten?
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Stof AW:Achter-
grond-waarden

Wonen Industrie Situatie 3 Situatie 4, 
gebied 1

Situatie 4,
gebied 2

Situatie 4,
gebied 3

Metalen Mg/kg d.s. Mg/kg d.s. Mg/kg d.s. Mg/kg d.s. Mg/kg d.s. Mg/kg d.s. Mg/kg d.s.
A ti (Sb) 4 0 15 22 15 23 13 23- Antimoon (Sb) 4,0 15 22 15 23 13 23

- Arseen (As) 20 27 76 81 100 23 77
- Barium (Ba) 190 550 920 1953 2001 453 919
- Cadmium (Cd) 0,60 1,2 4,3 430 112 1,0 3,0
- Chroom (Cr) 55 62 180 86 54 43 76( )
- Kobalt (Co) 15 35 190 53 25 5 23
- Koper (Cu) 40 54 190 256 486 47 76
- Kwik (Hg) 0,15 0,83 4,8 19 23 0,92 0,43
- Lood (Pb) 50 210 530 1875 1344 190 450

Molybdeen (Mo) 1 5 88 190 110 134 76 99- Molybdeen (Mo) 1,5 88 190 110 134 76 99

- Nikkel (Ni) 35 39 100 54 45 23 78
- Zink (Zn) 140 200 720 2389 785 188 600
Organisch
- Som PCB’s 0,020 0,020 0,5 19 678 0,013 21
- Som PAK’s 1,5 6,8 40 1734 1445 4,3 66
- Minerale olie 190 190 500 4325 453 87 668
- 1,1-Dichloorethaan 0,20* 0,20 0,20 14 143 0,20 0,20

- Benzeen 0,20* 0,20 1 24 14.567 1 1
- Tolueen 0,20* 0,20 1,25 89 13295 1,10 1,15
- Asbest --- --- 100* 99 432 110 14.654
Overig
- Bromide --- --- --- --- --- --- ---
- Chloride --- --- --- --- --- --- ---
- Fluoride --- --- --- --- --- --- ---
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- Sulfaat --- --- --- --- --- --- ---
- Cyanide (vrij) 3,0 3,0 20 20 14 22 45
- Cyanide (complex) 5,5 5,5 50 50 48 36 42



Bepalen Bepalen 
TT--klasseklasse (1)(1)
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BepalenBepalenBepalen Bepalen 
TT--klasseklasse (2)(2)
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Oefening 5: Splitsen enOefening 5: Splitsen enOefening 5: Splitsen en Oefening 5: Splitsen en 
samenvoegen samenvoegen gg
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3: Geluidwal:3: Geluidwal:
aanleggenaanleggenDe deelplannen:De deelplannen:

Plan “Groen en Duurzaam”Plan “Groen en Duurzaam” 1: Plas: 1: Plas: 
10.000m3 10.000m3 
baggerenbaggeren 2: Golf2: Golf--

baanbaan
realiserenrealiseren

ggggpp
1.1. Baggeren: Baggeren: 

•• 7.500 klasse A (net boven streefwaarde)7.500 klasse A (net boven streefwaarde)
•• 2.500 klasse B (net onder de grenswaarde Industrie)2.500 klasse B (net onder de grenswaarde Industrie)

2.2. Golfbaan:Golfbaan: ontwerp moet nog gemaakt wordenontwerp moet nog gemaakt worden

baggerenbaggeren

4: Woningen4: Woningen
met tuinmet tuin

lili
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3.3. Geluidwal Geluidwal i.v.m. woningen. Noodzakelijk: 7.000 m3. Profiel:i.v.m. woningen. Noodzakelijk: 7.000 m3. Profiel:

realiserenrealiseren

4.4. Woningen:Woningen: ruime duurzame vrijstaande woningen met tuinruime duurzame vrijstaande woningen met tuin
5.5. Industrieterrein: Industrieterrein: gericht op duurzaamheid. Lichte industriegericht op duurzaamheid. Lichte industrieg pg p
6.6. Industrieterrein wordt gerenoveerdIndustrieterrein wordt gerenoveerd. Riolering en bestrating. Riolering en bestrating

worden vernieuwd. Er komt 10.000 m3 grond vrij en worden vernieuwd. Er komt 10.000 m3 grond vrij en 
2.500 m3 asfalt en klinkers komen vrij2.500 m3 asfalt en klinkers komen vrij

7.7. Industrie wordt Industrie wordt geamoveerdgeamoveerd. Er moeten woningen komen. Er moeten woningen komengg gg
8.8. GeluidwalGeluidwal aanleggen. Noodzakelijk 10.000 m3aanleggen. Noodzakelijk 10.000 m3
9.9. Projecten uit de binnenstadProjecten uit de binnenstad: 10.000 m3 grond uit diverse projecten:: 10.000 m3 grond uit diverse projecten:

•• 6.000 m3 grond klasse wonen6.000 m3 grond klasse wonen
•• 4.000 m3 grond klasse industrie4.000 m3 grond klasse industrie

10.10. Over te nemen Over te nemen van buurgemeenten voor een van buurgemeenten voor een héélhéél goed bedrag:goed bedrag:
•• 8.000 m3 grond klasse wonen (diverse projecten)8.000 m3 grond klasse wonen (diverse projecten)
•• Partij Partij AVIAVI--bodemasbodemas ((IBCIBC--bouwstofbouwstof) met veel geld toe) met veel geld toe

Verder: Verder: 

8: Geluidwal:8: Geluidwal:
aanleggenaanleggen
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•• Kleuren geven bodemkwaliteit volgens BKK aanKleuren geven bodemkwaliteit volgens BKK aan
•• Er is nog Er is nog gééngéén Bodemfunctiekaart vastgesteldBodemfunctiekaart vastgesteld
•• Zone van 10 m langs de snelweg is wegberm met functie en kwaliteit ‘industrie’Zone van 10 m langs de snelweg is wegberm met functie en kwaliteit ‘industrie’



Situatie 1: uit de binnenstadSituatie 1: uit de binnenstad

Ui d bi d k ij d ij bij j V l d• Uit de binnenstad komen partijen grond vrij bij projecten. Volgens de 
BKK is de kwaliteit ‘wonen’ en ‘industrie’. De partijen grond zien er 
nogal verschillend uit en komen uit zowel parken, rioolrenovaties, 
bouwputten et cetera. De volgende plannen zijn er:
– De projectontwikkelaar wil alle partijen ‘wonen’ die uit de 

binnenstad vrij komen toepassen op locatie 6binnenstad vrij komen toepassen op locatie 6
– De projectontwikkelaar wil een deel van de vrijkomende partijen 

‘industrie’ uit de binnenstad, toepassen als grootschalige 
b d t i i d l id lbodemtoepassing in de geluidwal

– De projectontwikkelaar wil een deel van de vrijkomende partijen 
‘industrie’ uit de binnenstad, toepassen als aanvulling van de , p g
bermen van de autosnelweg

• Geef aan wat is toegestaan en waarom en wat niet is toegestaan en 
waarom nietwaarom niet
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Situatie 2: Bagger wordt bodem Situatie 2: Bagger wordt bodem gggg

O d lfb k li i l d di D• Om de golfbaan te kunnen realiseren is er veel grond nodig. De 
baggerspecie van locatie 1 is indicatief onderzocht. Klasse A wil de 
projectontwikkelaar toepassen op locatie 2. Hier worden ook andere 
partijen grond (schone grond!) toegepast. De bagger wordt zo 
gemengd met andere grond. Mag dit?

• Om de terp voor de 19e hole te realiseren wil de project ontwikkelaarOm de terp voor de 19 hole te realiseren wil de project ontwikkelaar 
de klasse B bagger gebruiken in een grootschalige bodemtoepassing. 
De bagger wordt gemengd met grond van kwaliteit ‘industrie’ die van 
wegbermen afkomstig is Het wordt zo één partij Mag dit?wegbermen afkomstig is. Het wordt zo één partij. Mag dit?

• Om de terp voor de 19e hole te realiseren wil de project ontwikkelaar 
de klasse B bagger gebruiken in een grootschalige bodemtoepassing. 
De bagger wordt gemengd met grond van kwaliteit ‘wonen’ die van 
wegbermen afkomstig is. Het wordt zo één partij. Mag dit? Wat is de 
kwaliteit van de partij (zowel technisch als juridisch)?p j ( j )

120



Situatie 3: SplitsenSituatie 3: Splitsenpp

D ij b i i d h b h l ijk i• De partij baggerspecie is onderzocht met behulp van een partijkeuring. 
De kwaliteit is ‘A’. Als de bagger als grond zou zijn beoordeeld, dan 
was het kwaliteit ‘wonen’. De projectontwikkelaar wil de onderzochte 
partij splitsen:
– Het zandige deel wordt bodem op locatie 6

Het minder zandige deel wordt toegepast in een geluidwal als– Het minder zandige deel wordt toegepast in een geluidwal als 
grootschalige bodemtoepassing

Mag dit zo gedaan worden?
• Tijdens het project is de baggerspecie toegepast op locatie 6. Een 

deel van de daar toegepaste baggerspecie wordt echter na enige tijd 
weer ontgraven en elders toegepast als zijnde een partij grond metweer ontgraven en elders toegepast als zijnde een partij grond met 
kwaliteit ‘wonen’. 
Mag deze partij zonder verder onderzoek worden toegepast?
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Situatie 4: BermenSituatie 4: Bermen

O l d l d b d k ij i h• Om langs de autosnelweg de bermen goed te krijgen is het 
noodzakelijk om grond aan te vullen. Van allerlei projecten uit de 
gemeente komen kleine partijtjes grond vrij. De kwaliteit is volgens de 
BKK maximaal ‘industrie’. 
– Mag je elke partij grond toepassen als bodem in de berm?

Wanneer is er zeker geen probleem?– Wanneer is er zeker geen probleem?
– Wanneer is er waarschijnlijk wel een probleem?
– Hoe los je dat probleem op?j p p

• Je hebt wat grond nodig. Uit de bermen van de autosnelweg komt 
d ij I di ti f i d k lit it ‘ ’ Di tij d il jgrond vrij. Indicatief is de kwaliteit ‘wonen’. Die partij grond wil je 

toepassen als bodem, gemengd met een andere partij met kwaliteit 
‘wonen’. De toepassing vindt plaats op locatie 6. Mag dit? 
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3.3. Geluidwal Geluidwal i.v.m. woningen. Noodzakelijk: 7.000 m3. Profiel:i.v.m. woningen. Noodzakelijk: 7.000 m3. Profiel:

realiserenrealiseren

4.4. Woningen:Woningen: ruime duurzame vrijstaande woningen met tuinruime duurzame vrijstaande woningen met tuin
5.5. Industrieterrein: Industrieterrein: gericht op duurzaamheid. Lichte industriegericht op duurzaamheid. Lichte industrieg pg p
6.6. Industrieterrein wordt gerenoveerdIndustrieterrein wordt gerenoveerd. Riolering en bestrating. Riolering en bestrating

worden vernieuwd. Er komt 10.000 m3 grond vrij en worden vernieuwd. Er komt 10.000 m3 grond vrij en 
2.500 m3 asfalt en klinkers komen vrij2.500 m3 asfalt en klinkers komen vrij

7.7. Industrie wordt Industrie wordt geamoveerdgeamoveerd. Er moeten woningen komen. Er moeten woningen komengg gg
8.8. GeluidwalGeluidwal aanleggen. Noodzakelijk 10.000 m3aanleggen. Noodzakelijk 10.000 m3
9.9. Projecten uit de binnenstadProjecten uit de binnenstad: 10.000 m3 grond uit diverse projecten:: 10.000 m3 grond uit diverse projecten:

•• 6.000 m3 grond klasse wonen6.000 m3 grond klasse wonen
•• 4.000 m3 grond klasse industrie4.000 m3 grond klasse industrie

10.10. Over te nemen Over te nemen van buurgemeenten voor een van buurgemeenten voor een héélhéél goed bedrag:goed bedrag:
•• 8.000 m3 grond klasse wonen (diverse projecten)8.000 m3 grond klasse wonen (diverse projecten)
•• Partij Partij AVIAVI--bodemasbodemas ((IBCIBC--bouwstofbouwstof) met veel geld toe) met veel geld toe

Verder: Verder: 

8: Geluidwal:8: Geluidwal:
aanleggenaanleggen
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•• Kleuren geven bodemkwaliteit volgens BKK aanKleuren geven bodemkwaliteit volgens BKK aan
•• Er is nog Er is nog gééngéén Bodemfunctiekaart vastgesteldBodemfunctiekaart vastgesteld
•• Zone van 10 m langs de snelweg is wegberm met functie en kwaliteit ‘industrie’Zone van 10 m langs de snelweg is wegberm met functie en kwaliteit ‘industrie’



Samenwerken!Samenwerken!
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Vragen achteraf?Vragen achteraf?

Gewoon stellen. Liefst via e-mail: 
lex.stax@omgevingsatelier.nl


