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Onder het Bouwstogenbeslu&t was grond een van de verschillende bouwstolfen. Onder het Bbk hebben we grond uitgezonderd van het begnp bouwstof. De be&e&dsachtergrond daarvan &s dat we
voor grond mogelukhe&d wilden scheppen om d&e als bodem toe te passen &n plaats van alleen &n werken, onder de noemer actief bodembeheer. Dit &s destuds &n gang gezet met de beleldsbnef
bodem u&t 2003 waar bet Bbk een rechtstreeks gevolg was. Ik heb met Hans het verschil &n be&e&dsachtergrond tussen toepass&ngskader bouwstof gn werk en terugneembaar) en grond (als bodem
gebru ken) &n een artikel voor vastgoedrecht 0&gt bl redacbe) opgenomen, z e tekstpassage &n de mail d&e &k asn Frans st urde eerder.

Goed om de teksten over het begnp grond en bouwstof u&t het Bbk goed op le te laten inwerken jk laat hieronder eerst de def&mt&es zien u&t Bbk en daarna de toelichting

Rouwe&of matenaal waart de totaalgchalten aan edeann, cakium ofaluminium tezamen meer den 10 gewichtspmceut van dat materiaal bedragen, wtgemndcrd vlakghs, metalbscb atwwwunz grond of
baggerspece, dat is bestemd om te worden toegepast;

Opm Michiel grond en bagger voldoen dus aan het begrip bouwstof (meer dan 10 % s&T&cium) maar zijn daarvan bewust uitgezonderd net als vtakglas.

Grond: vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximab korre lgrootte van 2 miBmeter en organische stof in een verhouding en net een structuur zoals deze in de bodem van natura worden
aangetrotten, slaande van natura in de bodem voorkonende schelpen en gnnd rret een korrelgrootte van 2 tot 63 miganeter, niet zijnde baggerspecie;

Opm Michiel dit is dus net als bet begrip bouwstofeen samenstetb&gpbcgrtp: niet de herkomst ofde toepassmg zijn bepalerd offer gmnd js, maar de swnenstegiog bepaalt de aard van ha&materiaal

Tochchtwg op defi&akte grond (e geel relevante passages gearceerd)

4.3.5 Definities gmnd en baggerspecie

De defiw&es van grond en baggerspecie hebben betrekkwg op het fijne bodemmatenaal (maxsnale korre lgrootte van 2 nzlhmcter) alsmede op van natura w de bodem voorkomende schelpen en gnod (2—63

mm). Ook natuurlijke mengsels van fijn bodemmateriaal ca schelpen en gnnd vafion onder de noemer grond en b egge w pace. Het fijne b o d emma te naai bestaat doorgaans wt nuuerala delen met een rusxsnala

korre lgmotte van 2 nulhmeter en organische stof In uitmnderwgsy vaflen komt ook grond voor met vrijwel geen erfeniscte stof (b ijvoorbeekt dekzauien) ofrijwel geen minerale delen (bijvoorbeeld
mineraalarm veen). Schelpen en grind zijn in de de6nities opgenomen omdat zij regelmatig in de bodem voorkomen, en toepassing ervan als bodem geen bezwaren uit m&T&euoogpunt kent. Ukst&ging van dam
materialen zou het toepassen van gmnd en baggerspecie nodeloos beperken. Natuurlijke bodemmatenalen groter dan 63 mm worden in de bodemkunde beschouwd als stenen en worden niet gerekend tot de
grordmatrix. Ovengens konen stenen van natura slechts sporadnch voor inde Nederlandse bodem Stenen worden gekwahliceerd als een bouwstofvan natuurlijke oorspmng. Voor situabes waarin stenen
voorkomen in grond ofbaggerspece wordt verwemn naar de passage tuema over vermenging van gmnd en baggerspece met ander materiaal

De de&u&jos hebben een lange voorgaschiederus. Tgdens ecn Algcmeen Overteg net de Tweede Kamer op 27 juni 2002 heefi de toewnalige minister van VROM aangekordigd dat opnieuw mu worden
gekeken naar de defsdtie van «grond». Hij doelde daarbij op het begrip «gmnd» mals dat voorkomt in een aantal m&T&euregelingen, waaronder — toentertijd — het Bouwstoflenbesluk. Ter uitvoering hiervan zijn
in de ambtehjka notze «Naar een wulorme defi&dte van grond in de bodem. en afvalstoilenregelgeving & van mei 2004 voorstegen gedaan voor een nieuwe dekutte. Nader overhg, onder meer in het kader
van de Stuurgroep Bodem, heelt gele&d tot aanpassing van de voorgestekle defi&utje. In hetzelfde kader is tevens een defiuke van abaggerspecie» ontwikkeld. De aldus totstandgekomen de6nities zijn thans
opgenomen w het onderhavige beslua. Eerder is de nieuwe defi&fkie van «grond» reeds opgenomen inde aBehysregels verontreinigde grond Beshut stortplaatsen en stortverboden afvalstoifew&.

De nieuwe definities hebben betrekking op grond en baggcrspace de ruct n vermengd met ander materiaal Zg worden daarom ook aaugedwd als de «basudefiwt&es» van grond en baggewpace. In grond en
baggerspece wordt doorgaans ook ander matenaal aangctrofleu, mals nsnerale bestanddelen (pwn, vbegas, shkken), en rust-meereis, rust-natuurlijke bestawldelen (ghs, plast&c, behandeld en onbehandeld
hout). Daamm moet ook worden geregekl in hoeverre dergehjk gemengd materiaal wordt aangemerkt als grond ofbaggerspecie. Hiertoe wordt een maximaal gewichtspercentage ander materiaal gehanteerd.
Dz percentage kan per regeling verschgen, aangezen het athankehjk is van de strekking van de rage ling4. Het percentage maakt daarom geen deel uit van de basisdefirutie. In dg beslwt is het percentage
gestekl op 20%. Dit percentage heelt betrekking op het gewicht. Inden grord is vermengd met meer dan 20% ander materiaal kan deze voor de toepasseg van dit besluit niet worden aangemerkt als grond.
Evenmw kan het materiaal worden gekwahliceerd als een bouwstof (ze artikel 26, vierde bd van dz basluz) Door middel van zeven of scleiden kan voor dergehjke partijen het percentage ander matenaal in

de grond worden teruggebracht tot onder de 20 gewicbtspmcenten, mdat de partij kan worden aangenerkt als grond in het kader van dit besluit

Voor bouwstotten geldt een aanvugende en dat deze maximaal uit 20 gewichtsp roeanten grond en hegge repcc ie mogen bestaan (ze artikel 26, vierde bd), tenzij deze grond een functeneel onderdeel urbnaakt

van de bouwstof (ze artikelsgewijze toelichting bij artikel 26). DZ betekent dat er producten zijn die geen grond en tevens geen bouwstofbetreflen Deze producten denen bewerkt te worden met als doel een
hoogwaardig gebruik als grond ofbouwstofnegehjk te maken.

Het begnp baggerspece is nevengeschikt aan het beyip grond. Baggcrspecie n dus niet opgevat als een categone gmnd maar als een zcttktant&ge categorie. Baggcrspece is bodemmatenaal dat vrgkomt uit

het oppervhkteweter of de voor dat water bestemde rusnte. Ze hiemmtrent nader pamgraaf 1.6.

Een gevolg van bet Gg dat er een koppefwg wordt geleyl tussen oppervlaktewater en het begnp baggerspecie is dat het zand dat wordt gewonnen wt zandwwputten die zgn gelegen io het oppervlaktewater in

juridische zw wordt beschouwd als baggewpecie. Du laat onverlet dat de produceuen van du zeel let materiaal onveranderd als mnd op de rmrkt kunnen brengen De juridnche benanmg van dh zand als

baggerspece doet verder ook tue te afofbij aan de status van het materiaal als primaire gmnd stof of afvalstof Dat wordt bepaald door de feitelijke handelingen met het materiaal

De basisdefinzies zijn gebaseerd op de sarrensteging van het materiaal De directe herkomst van het materiaal is daarmee niet bepalend voor de vraag ofer sprake is van grond ofbaggerspecie. Ook materiaal

dat aan de samenstegingskenmerken voldoet, maar dat niet rechtstreeks vrijkomt uit de bodem, b&jvoorbeekl omdat het eerder is toegepast, kan derhalve onder de delinites vallen. Wel zal het steeds gaan om
matenaal dat oorspmnkehjk a&komstg is uit de bodem Het moet immers gaan om materiaal &an een verhoudeg en net een structuur mals dam w de bodem van natura worden aangebotthw&. Met «van natura
worden aanga trotthw& wordt wet zomer gedoeld op de directe berkonut van de gronddeektes, maar op de samens taling van let materiaal Het gaat emm dat het toe te passen product gmrddeegjes bevat
(een samenstegiog heeft) welke overeenkomt met gronddeekjes de van natura inde bodem voorkomen en daarmee dat het toe te passen pmduct dus ook geschikt is omsla bodem te kunnen worden
toegepast Het neteriaalhoefi dus rust rechtstreeks wt de bodem te komen, maar moet wel vergehjkbaar zijn met materiaal dat recbtsweks ux de bodem komt.

De nieuwe definities stuken goed aan bij de rueuwe regels voor het toepassen van grond en baggerspecie. Onder de nieuwe regels geldt dat het toe te passen materiaal duurzaam een bodemfiuictie moet
kunnen vervullen. Bij dit criterium is de herkomst irrehvant. Het gaat er om dat de toe te passen partij een samenstelhng en smetuur heelt zoals die ook eklere iu de bodem worden aangetro tien. Verder kan
ook maternal met een zeker aandeel ander fysisch maternal duurzaam een bodemfimcte vervullen.

De nieuwe definities wgken afvan de defi&akte van egrond» mals deze was opgenomen w het Bouwstoflenbeskut. De defiwbe m het Bouwstoflenbeskut luidde als volgt: &cuet vormgegeven bouwstofroet een
vaste structuur, die van natuurlijke oorsprong is, niet door de mens is geproduceerd en onderdeel van de Nederhndse bodem kan uumaken». Het Bouwstoilenbesluit kende geen afionderlijke defnitie van
baggerspecie. Baggerspecie werd voor de toepassr 6 van het Bouwstottbnbesluit beschouwd als grond. De voornaamste versctugen met de definitie uit het Bouwstottbnbestuit zijn als velg.

Inde eerste plaats n de rehte met het begnp 1&bouwstofi&1 verbroken In de tweede plaats heelt hct begrip «baggerspece» een afinnderbjke defirube gekregen. Daarmee wordt egespeeld op hct fea dat
bepaakle toepassegcn spec&T&ek betrekkeg hebben op baggcrspw e. In de derde plaats kende de defi&utje uit het Bouwstoflcnbeskut herkomstelemeuten. Met name was bepaald dat het materiaal net door de
mens omebt zgn gepmduccard. Bovendien gold dat het neteriaal ouderdeel van de Nederlandse bodem moest kunnen wtmaken De rueuwe defiwtes kermen dem elementen net meer. In de &se&de plaats n
nu een regeling opgenomen voor de aanwezgheid van anderfysu cb materiaal in grond.

Drverse neterialen die onder het Bouwstoflcnbesk&k geen grond waren, zgn dat onder dem regebng wel Vaazelfsprekend moet ook bij deze materialen worden gekeken naar het gewichtspercentage awler
matenaat Voorts bkjfi altijd geklcn dat hct moet gaan om matenaal &en een verhouding en met een structuur mals dem w de bodem van natura worden aangctmflen». In de espraakreacbes is voor
onderstaande matenaalstmmen gevraagd duidehjkbed te scheppen over de status van bet materiaal m relatie tot de defiwte van grond.

Voor de onderstaande materiaalstronen gekit dat deze in ieder geval mldoen aan het eerste y deelte van de de6nitie van grond, het betrefi namelijk vast materiaal dat bestaat uit minerale dehn en organische
stof Het gaat bij de beoordelwg van de status van ouderstaaode neteriaalstromen om de vraag of voldaan wordt aan de zesaede &aa een verhoudiag en net een structuur mals dem in de bodem van natura



— Zand wt de remiging van RKGV

— Zee&end
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— Immobilisaten en stabilisaten

RKGV

RKGV betreli het materiaal dat vis verwaaiing en oppervlakkige a&poeling m onze rio&n terecht komt. Het betref bodemmatenaal dat alhankehlk van de seizoensinvloeden in nwer ofmindere rmte is

vermengd met bijvoorbeeld bladeren en ander straatafval Het materiaal is te beschouwen als grond, voormver de 20% grens qua bijmengmgen niet wordt overschreden. Evemeer geldt dit voorbat gereinigde
zand uit RKGV waarbij uiteraard geldt dat daarbij vanwege de toegepaste scheidiqptecbrueken geen sprake is van bijmengmgen.

(Sorteer- en breker) Zeefzand

Zeeland is een verzanuloaam voor een product dat vrjkomt bij lwt proces va soit u, b kenen a&uven van t bouw sloopafval enlwefl als mdarug geen relatw nut bodemmatenaal

Het kan afkomstig zijn van bouw- en sloopafval maar ook van overig a&al Vanuit de oorsprong kan het materiaal belast zijn met allerhande niet bodem gerelateerde bestanddelen mals o a. gips, piepschuim,

glas, keramiek en metaakleeltjes, etc. Zeeland is derhalve in het algemeen een volledig bodemvreemd product.

De emge overeenkomst tussen gmnd en meland is ge&gen ia de korrelgrootteverdebug, ds komt omdat het hooldaandeei van bouw en sloopafval aflrormng u van steenachtig materiaal welke dsact
(nanansteen) ofmlirect (klei voor baksteaeu, zand voor beton) alkomsng is mt de bodem

Op basis van het bovenstaande kan gesteld worden dat me&end geen grond betrefl Zee land zal m de regel een niet vormgegeven bouwstofbetreflen, tenzij het aandeel gmud m die niet vormgegeven
bouwstofgroter is dan 20%

Een uazondenng op het bovenstaande wordt gevormd door de situane dat m t het slaven is beoogd om bodemle alt)es af te zeven, bi)voorbeeld bf het uitzcven van een bodemhag waarin veel puin aamvezig
n. In dergelijke gemgen heek het zeeland wel een relatie rn:t bodemmateriaal en dient het als grond te worden beschouwd.

Zand «it zeefzand

De situatie is anders bl de beoordeling van het zard dat vn)komt bij de afscheding in een zandschetdatgs- of reinigmgsinstalhtw. Da zand voldoet aan de de&utn mn grond, het zarxl is immers gebruikt om
beton en bakstenen te maken, waarbg het zand dus in een pmduct u opgesloten en het zand komt na een bewerkmgspmces weer vrij Dit zaud kan norma)eer gewoon een bodemfuuc tic vervullen Aandacht
daarbij is wel noodndceIjk voor de voorgeschiedenis van bet zaud a&omstg uit de reiniging van me&end. Vanwege de vermeuyog met al&r&ende soorten materialen h het uoodzakehlk meer paranuters te

ondermeken dan de parameters die regulier worden ondarmebt, met name de uitlogmg van sulfaat is vaak een pmbleem bij gereinigd zand uit zee&end Dergelijke elementen moeten onderdeel zijn van een
beoordehngsnchthln of de procedure bj partijkeunngen, waarbg de voorgeschiederus van de partg ook aanlcding kan zgn voor hct aanpassen van het analtuepakket en voor het mnodtg apart bewerken van
de stroom zeelzand ten opzichte van andere materiaalstromen (ook grond en RKGV worden m dergehjke sutalhties gersaugd). Het apart reinigen van deze stroom kan noodzakehlk zgn inden de kwahtea van
het geresugde zeeland anders is dan de kwahtea van de overige gerenigde materialen.

TAG

TAG is een verzamekwam voor een product dat is ontstaan door opbreken ofat&emn van astalt en heefl als zodanig geen relatie met bodemmateriaal TAG I'aarom een bodemvreemd materiaal De eruge

overeenkomst tussen grond en TAG is geleyn in de korre lgrootteverdeling. Dit komt doordat een onderdeel van TAG atkomsng is van steenachtig materiaal dat direct of indirect afkomstig is uit de bodem
Op basu mn het bovenstaande wordt gesteld dat TAG geen grond betrefl.

Zand «it TAG

Het zand dat bij de reksyng van TAG vrijkomt u hetzelfde zand dat is gebruikt voor het maken van het as&lt. Dit zand voldoet aan de deflnkie van grond. Het zand is immers gebruikt om het zand te
vervaardigen en komt na een bewerkingspmces weer vrj. Da zand kan normahte gewoon een bodemflmctu vervullen. Daarbij is wel aandacht noodzakehlk voor de voorgesctuedenh van het zand alkomsng
ua de remiyog van TAG. Daarom is bet aoodzake lijk om meer paranuters te oudecmeken dan de parameters du reguher worden oudermcht. Dergehlke elementen moeten onderdeel uitmaken van een
beoordelmgsrichfliln ofde procedure bj partijkeunogen, waarbij de voorgescbiedenis van de partij ook aanlerdmg kan zijn voor aanpassing van het analtuepakket en voor het zonodrg apart bewerken van
TAG ten opzehte van andere matenaalatromen In de praktgk worden namelpk ook grond en RKGV m d erge hl ka inatelhties gereinigd. Het apart reaugcn van deze stmom kan no o d za keg)k zijn wd un de
kwalitea van het gcreaugde zand mt TAG anders u dan de kwahtea van de overige gereaugde materiakn.

Boorgruis & Bentoniet

Boorgnus is ructs anders dan grond dw is ontgraven door middel van een boortecimek. Ter voorkouuog van het autorten van het boorgat wordt boorspoeling gebruikt. Voor de ondiepe bormgen u dat vaak
bentoniet (natuurproduct) en voor de diepere boringen wordt vaak een oliehoudende boorspoeling gebruikt. De olie in het oliehoudende boorgruis wordt na het vrijkomen gelast)geard wasma dus &aehjk de
oorspmnkehjk ontgraven bodem resteert. Daar is de conclusie dus dat het materiaal grond betrett Het Bentoniethoudende boorgruis, dat tevens grootschalig vrijkomt bij het horizontaal boren van tunnels en
hidstgen wordt veelal teruggewonnen en opnieuw als bentoruet ingezet en de rastererde bentoniet(grondmengsels worden ontwaterd en bevatten dus gronddelen en bentoniet. Aangezien bentoniet een
natuurproduct u afkomstig us de bodem, betreft dez» materiaalstroom ook grond.

Gereinigde grond

Gereinigde grond betreft grond die wordt ontdaan van zijn verontreinigingen en& na dn behandehng uaeraard gewoon nog gmnd.

Term grond

Tarragroad u de aanhaugeade grond die vrijkomt bij het behandelen van gewassen na de oogst. Tarragroml kent ook andere beuanmigerv mals spoelyuad en zee lyund, en verso&lende versclujningsvomwn;
alhankehlk van de oogstorrutandigheden ende gehanteerde scheidngteclmieken korre tarragrond vrij als droge ofnatte stromen. Voor de toepassing van tarragrond, ende beoordelmg daarvan onder dit

beskut, maakt da geen versclul natte en dmge tarragrond zijn bede grond m de un van antkel I van da beshut.

Immobilisaten en stabilisaten

humobauaten en swb6saten betreilan produc ten waarm grond u vermengd mct onder andere cement om enerzgds de mtloging te beperken en anderzijds de cousnuctnve eigenschappen van het materiaal te
verbeteren Immobduaten en stebduaten betreflen geen pro duc ten met een same ns telhng m een verhoud mg en met een structuur mals deze in de bodem van natura worden aangctro flbn en n)n dus
vormgegeven ofniet-vormgegeven bouwstoffen.



En dan nu een antwoord op je vragen:

1. Gemn mformatie tuerboven: ah je voldoet asode de»mtu van grond, dan benje geen bouwstof Dus of iets u grond, ofhet betre» een bouwstof Er is geen keuze, er is wel interpretatwruunte b) hct
begrip grond en die zk m de passage 'verhoudmg en structuur zoals van naturab

2. Afhankehjk van wat uts n (bouuutofofgmnd) gelden er versctu»ende toepasssqpkadem (hooBstuk 3 bouwstoften ofhoofdstuk 4 grond). Er zitten forse versctu»en in»k toepassmgskaders m de
kwakteitseisen, bepalingsrruthoden (emissie ofconcentratie) en toepamingsvoorwaarden (werk, terugneembaarheid, ho»enz meldingen). De grootschahge toepassing van grond in een gehidwal lijkt

nog het meest m voorwaarden op de toepassr 5 van een bouwstofm een werk, maar als gezegd de wijm van toepassen heelt niks te maken met de status bouwstofof grond van een nuteriaal
3. Als een producent is gecerti»ceerd en erkend voorde werkzaamheid "produceren vnn bonus(effen, grond of bnggerspecie drs is bestemd voor ioepassmg in Nederland en woaivoor ssn

kwol»erisverklnrmg is nfgegeven dre erkend rs volgens de etsen vnn ds dssbeirsffsnds bjicategorie 1»in ~Bs lo e C nangewezen noricnala Bjff en de eraan in ket document HCB)2009200
vnn ds Harmonna»e Commrssie Bouw, det rs opgenomen in b~r/0 e D "dan wd dat zeggen dat luj bouwsto»en ofgrond ofbaggerspecie op de markt mag brengen die vokloen aan de eisen van
het Bbk en daarbij een beheerst pmees heelt waarbij hij met een mkere keuriqp»equemu de kwahteit van zijn product bhjlt monaoren. De normdocumenten du zijn aangewezen in bjlage C zijn
normdocmnent ofwel voor een bouwstofofwel voor grond/baggerspecu. Het betreft de nomxlocumenten du m categone 2 van bijlage C zgn opgenomen. Vrijwel alle nomxlocumenten m dte
categorie gaan over bouwsto»en, de BRLn 9313 (zand mt dynamhcbe wiogebuden), 9321 (industriezmd) en 9335 (groudbanken) gaan over gmrd. Ua bet certificaat bhjkt ofhet om een bouwstof
of gmnd gaaf

4. Furaanzand n een casus du over vergehjkbare vragen gaat als bj granuhet: is dg een verhoudmg en structuur mals je die van natura m de bodem aantrc».
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