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procedure Grondverzet: 
Traceerbaarheid en kwaliteitscontrole 
 

Bodemonderzoek 
Voor elke geplande uitgraving van grond moet worden nagegaan wat de gebruiksmogelijkheden 
van de uit te graven bodem zijn. Hiervoor zal de bouwheer zo goed als altijd verplicht zijn een 
voorafgaand bodemonderzoek te laten uitvoeren. Het bodemonderzoek wordt uitgevoerd door 
een erkend bodemdeskundige die bepaalt dat de partij grond valt onder de kwaliteitseisen voor 
het (vrij) gebruik als bodem. De grond wordt hiervoor bemonsterd op een representatieve wijze, 
geanalyseerd en de bevindingen worden genoteerd in een uitgebreid technisch verslag.  

Het technisch verslag bundelt nauwkeurig alle gegevens gaande van identificatie, bemonstering 
en analyse en concludeert de bepaling van het gebruik van bodemmaterialen als bodem en voor 
de toepassing als bouwkundig bodemgebruik. Tevens wordt tijdens het onderzoek bekeken of 
de uitgegraven grond kan worden toegepast binnen de kadastrale werkzone of binnen de zone 
voor gebruik ter plaatse. De partij grond kan rechtstreeks aan de kwaliteitseisen voldoen, maar 
kan ook in aanmerking komen door bijvoorbeeld de bodemmaterialen vooraf te onderwerpen 
aan een reiniging. 

Het technisch verslag dient vervolgens gecontroleerd te worden door een erkende 
bodembeheersorganisatie, zoals Grondbank en Grondwijzer. Deze instantie buigt zich over de 
conformiteit van het technisch verslag en bezorgt het conformiteitsattest als blijkt dat het 
verslag is opgemaakt volgens de grondverzetsregelgeving. 
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Start der werken 
Na opmaak van het technisch verslag kan de bouwheer de start geven van de werken. De start 
der werken wordt gemeld aan de erkende bodembeheersorganisatie. 

 

Grondverzet 
Voordat de bodemmaterialen worden verplaatst, vraagt de uitvoerder van de werken een 
grondverzettoelating aan bij de erkende bodembeheersorganisatie. De uitvoerder geeft een 
beschrijving van het beoogde gebruik. Als de bodemmaterialen voldoen voor het beoogde 
gebruik, staat de organisatie toe dat de bodemmaterialen verplaatst worden naar de plaats van 
gebruik en reikt een grondverzettoelating uit.  

Elk transport van de partij grond wordt daaraanvolgend gemeld bij de organisatie. Tijdens het 
transport wordt een transportdocument bij de bodemmaterialen toegevoegd. 

 

Ontvanger 
De ontvanger bevestigt de geleverde hoeveelheden met een ontvangstverklaring. De uitvoerder 
van de werken bezorgt de ontvangstverklaring aan de erkende bodembeheerorganisatie. De 
ontvangstverklaring bevestigt dat de bodemmaterialen overeenkomstig de 
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grondverzettoelating zijn geleverd en gebruikt zullen worden overeenkomstig de 
grondverzettoelating. 

Op basis van de ontvangstverklaring levert de erkende bodembeheerorganisatie het 
bodembeheerrapport af aan de uitvoerder van de werken die het verder communiceert. Het 
bodembeheerrapport attesteert de levering van de bodemmaterialen op de plaats van het 
beoogde gebruik en bevestigt dat voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in de 
conformverklaring van het technisch verslag en in de grondverzettoelating. 

 

Voormalige kleigroeves als ontvangende DOP 
De grond die aankomt op de terreinen van De Winningen, zullen de strikte en transparante 
grondverzetsprocedure gevolgd hebben. Via een elektronisch geregelde weegbrug en 
sluiswerking van de slagbomen, bestaat er in geen geval twijfel over de kwaliteit en oorsprong 
van de aangeleverde gronden en is hierbij ook de laatste transparante melding van aankomst 
en hoeveelheid geregistreerd. Na bevestiging kan de partij grond gekiept worden. Een bulldozer 
zorgt voor de gelijkmatige verdeling en voorziet nog een laatste visuele controle op de geleverde 
gronden. 

PFAS 
Poly- en perfluoralkylstoffen, afgekort als PFAS, is een verzamelnaam voor meer dan 
zesduizend stoffen. Voorbeelden van deze stoffen zijn perfluoroctaanzuur (PFOA) en 
perfluoroctaansulfonaat (PFOS). Het zijn stoffen met een zeer stabiel karakter die gemakkelijk 
water, vet en vuil afstoten. Ze werden en worden daarom in alledaagse gebruiksvoorwerpen 
toegepast. 

Om een ongecontroleerde verspreiding van verontreiniging met PFAS door grondverzet en 
gebruik van bodemmaterialen te beperken, heeft de OVAM de “Richtlijn PFAS-onderzoek” 
opgesteld. De richtlijn integreert het PFAS-onderzoek in het technisch verslag. Zoals goede 
huisvaders horen te doen, handelen SVK en Aertssen conform deze richtlijn en hanteren de 
strengst mogelijke norm van 3 µg/kg DS, dit is de norm voor vrij hergebruik van grond. Via deze 
weg wordt verzekerd dat de aangevoerde grond geen PFAS-verontreinigingen bevatten. 


	Bodemonderzoek
	Start der werken
	Grondverzet
	Ontvanger
	Voormalige kleigroeves als ontvangende DOP
	PFAS

