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In een civieltechnisch werk van de Gemeente Roermond zijn diverse bouwstoffen, maar ook zand en 
grond toegepast. Zo ook bomengrond.  
Bij de melding ingevolge het Bbk van 16 oktober jl. was een document bijgevoegd dat in feite alleen 
maar een korrelverdeling liet zien van het toe te passen product bomengrond. 
Er was geen verdere informatie beschikbaar en volgens de melder ook niet noodzakelijk.  Dit omdat de 
Meststoffenwet van toepassing zou zijn.  
 
Bij navraag bij het laboratorium dat de zeefanalyse had gemaakt, bleek deze geen chemische analyses 
voor dit product te hebben uitgevoerd.  
Op dat moment was een nader onderzoek nodig mbt regelgeving.  
Hieruit bleek het volgende.   
 
Regelgeving:  
De volgende info is terug te vinden op de site van SenterNovem.  
Zie  
http://www.senternovem.nl/bodemplus/bodembeheer/besluit_bodemkwaliteit/grond_en_bagger/faq_gen
b_algemeen_en_definities.asp 
 
 

11. Onder welke regelgeving vallen composten met minder dan 10% organisch stof?  

 

Composten die minder dan 10% d.s. organische stof bevatten kunnen niet als meststof worden 
verhandeld en toegepast. Dergelijke producten moeten als grond worden toegepast 
overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit. De (van nature) in deze producten aanwezige 
mineralen hoeven niet worden meegeteld in het gebruiksnormenstelsel. Composten met 10% d.s. 
organische stoffen of meer vallen onder de Meststoffenwet. 

 Naar boven

12. Welke regels gelden er tussen 1 juli 2008 en 1 oktober 2009 voor composten met minder dan 
10% d.s. organische stof? 

 

Composten met minder dan 10% d.s. organische stof (zogenaamde zwarte grond, teelaarde of 
bomengrond) vallen vanaf 1 januari 2008 niet meer onder de Besluit opslag overige organische 
meststoffen (BOOM), maar onder de toepassingsregels van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Dit 
betekent dat ook voor de toepassing van deze producten een op grond van het Bbk toegestaan 
milieuhygiënisch bewijsmiddel overlegd dient te worden. Omdat het bij inwerkingtreding van het 
Bbk nog geen beoordelingsrichtlijn (BRL) beschikbaar was, waarmee producenten van deze 
producten een erkende kwaliteitsverklaring kunnen behalen, heeft het ministerie van VROM 
aangegeven dat tot 1 oktober 2009 de werkwijze voor het aantonen van de milieuhygiënische 
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kwaliteit van zwarte grond die gold onder het BOOM gehanteerd mag blijven worden. De 
voorwaarden voor het toepassen van de oude werkwijze, staan vermeld in een brief van het 
ministerie van VROM. In aanvulling op deze brief heeft het ministerie van VROM laten weten dat 
de in de brief genoemde termijn van 1 juli 2009 verlengd wordt naar 1 oktober 2009.  
Inmiddels is onder de BRL 9335 het nieuwe protocol 9335-4 “Samengestelde grondproducten” 
vastgesteld (zie www.sikb.nl, kijk onder Richtlijnen), waarmee producenten van deze producten 
zich kunnen laten certificeren. Na het behalen van het certificaat kunnen zij bij Bodem+ 
een erkenning aanvragen. Producenten hebben tot 1 oktober 2009 de tijd om over een erkende 
kwaliteitsverklaring op grond van het Bbk te beschikken of moeten daarna een partijkeuring 
volgens het Bbk uitvoeren. 

  
 
Dus voor de toepassing voor het samengestelde producten zoals bomengrond is per 1 oktober 2009 
een kwaliteitsverklaring nodig ingevolge het Bbk, van dit product, mits het organische stofgehalte  
< 10 %.   
Voor samengestelde producten is een BRL 9335-4 opgesteld en door de minister is uitstel verleend tot 
1 oktober 2009 zodat alle producenten in staat kunnen zijn onder certificaat te leveren.   
Dus voor de toepassing in Roermond had eveneens moeten worden voldaan aan de regels van het 
Besluit bodemkwaliteit.  
 
BRL 9335-4 
(daar waar hieronder een verwijzing plaatsheeft naar een paragraaf wordt bedoeld de paragraaf uit de BRL) 

Het werkingsgebied is beperkt tot grondproducten die voldoen aan de eisen voor grond die voldoet aan 
de achtergrondwaarden van de Regeling bodemkwaliteit. Het organisch stof gehalte bedraagt maximaal 
10 % (m/m). 
Grondproducten met een organische stofgehalte > 10 % (m/m) vallen niet onder de werking van het 
Bbk, maar onder het Meststoffenbesluit.  
Grondproducten worden samengesteld uit de deelstromen grond of zand en groenproducten, waarvan 
de milieuhygiënische kwaliteit vooraf bekend is. Voorbeelden van grondproducten zijn bomengrond, 
bomenzand, tuinaarde en teelaarde. 
 
Het toepassingsgebied van deze grondproducten is een toepassing als “grond” op of in landbodem, 
zoals gedefinieerd in het Besluit bodemkwaliteit. De producten dienen daarom te worden getoetst aan 
de eisen van het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit 
 
De certificaathouder dient ongeacht de grootte van de deelstroom te beschikken over voorinformatie 
van alle deelstromen die gebruikt worden voor het samenstellen van de grondproducten. Uit de 
voorinformatie moet kunnen worden afgeleid of de deelstroom grond of zand voldoet aan de eisen voor 
de achtergrondwaarden zoals vermeld in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit. 
 
Grond en zand dienen voorzien te zijn van een van de volgende kwaliteitsdocumenten:  
- een partijkeuring op basis van AP04-SG van een partij die is bemonsterd op basis van VKB-protocol 
1001  
- een grondbewijs afgegeven door een certificaathouder op basis van SIKB BRL 9335, protocol 9335-1 
of 9335-2  
- een afleverbon en NL BSB® productcertificaat afgegeven door een certificaathouder op basis van 
BRL 9321 of BRL 9313 (deelcertificaat a).  
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Groenproducten dienen te zijn getoetst aan de eisen van compost in het Meststoffenbesluit. Daarbij is 
een analysecertificaat op basis van het Meststoffenbesluit vereist. Ook wanneer de groenproducten zijn 
voorzien van een RHP certificaat of een Branche-eigen Certificaat Compost (BCC) kan worden 
verondersteld dat ze voldoen aan het Meststoffenbesluit.  
Toelichting: Het analysepakket van het Meststoffenbesluit omvat 8 zware metalen (As, Cd, Cr, Cu, Pb, 
Ni, Hg, Zn). 
Barium, kobalt, molybdeen, minerale olie, som-PAK en som-PCB worden in dat verband niet bepaald 
aan de groenproducten. Indien sprake is van kritische parameter dan worden aanvullende parameters 
onderzocht. 
 
De certificaathouder slaat de deelstromen afzonderlijk en identificeerbaar op. De wijze van opslag dient 
daarbij zodanig te zijn dat er geen sprake kan zijn van achteruitgang in kwaliteit. De certificaathouder 
dient de wijze van samenvoegen van de deelstromen vast te leggen in een procesbeschrijving in het 
kwaliteitshandboek.  
 
Na het samenvoegen van de deelstromen tot een grondproduct kan de certificaathouder er van uit gaan 
dat het grondproduct voldoet aan de Achtergrondwaarde van de Regeling bodemkwaliteit.  
Ter verificatie worden de grondproducten bovendien op basis van een vastgestelde keuringsfrequentie 
bemonsterd zoals beschreven in deze paragraaf en geanalyseerd zoals beschreven in paragraaf 6.6.1. 
Het bemonsteren van partijen grondproduct wordt uitgevoerd door de producent onder toezicht van de 
certificerende instelling of door een externe voor deze verrichting erkende monsternemer op basis van 
VKB protocol 1001.  
De producent dient voor de monsterneming te beschikken over een monsternemingsplan.  
 
6.7.1 Toelatingsonderzoek  
Op basis van voorinformatie van de deelstromen die leiden tot het grondproduct kan reeds met grote 
zekerheid worden afgeleid dat het grondproduct voldoet aan de Achtergrondwaarden van bijlage B van 
de Regeling bodemkwaliteit. Ter bevestiging van deze stelling dient elke producent een onderzoek 
conform paragrafen 6.5 en 6.6 uit te voeren en aan te tonen dat de kwaliteit werkelijk voldoet aan de 
Achtergrondwaarden. De producent toetst de resultaten op basis van paragraaf 6.8. Bij elke individuele 
producent worden vijf partijen grondproduct onderzocht. 
 
6.7.2 Periodieke keuringen  
Ter verificatie van de kwaliteit van het grondproduct wordt jaarlijks bij elke individuele producent met 
een jaarproductie ≤10.000 ton grondproduct minimaal één partij grondproduct bemonsterd volgens 
paragraaf 6.5. en geanalyseerd volgens paragraaf 6.6. Bij producenten met een jaarproductie > 10.000 
ton grondproduct worden jaarlijks twee partijen grondproduct onderzocht. De kwaliteit van de 
onderzochte partij dient minimaal te voldoen aan de maximale eisen voor de Achtergrondwaarden in 
bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit. Indien de producent beschikt over meer dan een 
productielocatie, vindt de verificatie plaats bij elk van deze productielocaties. Indien de producent is 
georganiseerd in een overkoepelende organisatie kan worden volstaan met een steekproef van partijen 
grondproduct uit partijen van de bij de organisatie aangesloten producenten. Bij deze overkoepelende 
organisatie is een clusterbeheerder aangesteld die de bij de organisatie aangesloten producenten naar 
de certificerende instelling vertegenwoordigt. Bij 10 of meer deelnemende productie-eenheden in de 
organisatie vinden de bemonstering en analyses bij tenminste een derde van alle productie-eenheden 
plaats, zodat na een periode van 3 jaar bij alle deelnemende productie-eenheden ten minste een 
analyseresultaat van het grondproduct bekend is. Een productielocatie en een productiehoeveelheid 
van 10.000 ton worden beide beschouwd als een productie-eenheid.  



 - 4 - 

 
Onderzoeksopzet:   
Een partij grondproduct omvat maximaal een hoeveelheid grondproduct die gelijk is aan een tiende 
deel van de jaarproductie van één certificaathouder met een maximum van 2.000 ton; Er kan worden 
volstaan met 1 analysemonster per te onderzoeken partij grondproduct. De producent neemt daarbij 
aselect 2 x 6 grepen uit een partij grondproduct zoals gedefinieerd in paragraaf 2.1. Elke greep is ten 
minste 1,5 kg. Elk mengmonster van 6 grepen bedraagt dan minimaal 9 kg. Beide mengmonsters 
worden aangeleverd aan het laboratorium. De analyse wordt uitgevoerd op een van de beide 
mengmonsters van 6 grepen. Het andere mengmonster dient als contramonster. 
Opmerking. Door het nemen van 2 x 6 grepen wordt afgeweken van de voorgeschreven 2 x 50 grepen 
voor monsterneming van grond op basis van protocol 1001 bij SIKB BRL 1000. De argumenten 
hiervoor zijn dat 1) de partijen grondproducten veelal kleiner zijn dan 100 ton, waardoor monsterneming 
middels 2 x 50 grepen te intensief is en er kan worden volstaan met een kleiner aantal grepen en 2) er 
sprake is van producten met een vooraf bekende en gecontroleerde samenstellingswaarde die voldoet 
aan de achtergrondwaarde, waardoor het risico op het overschrijden van de eisen gering is. 
 
Grondbewijs: 
Het grondproduct wordt bij overdracht voorzien van een grondbewijs zoals voorgeschreven is in BRL 
9335. Dit grondbewijs wordt afgegeven aan de afnemer. Indien het bevoegd gezag om een kopie van 
het grondbewijs verzoekt, zal dit worden verstrekt door de certificaathouder. 
 
Conclusies voor het project in Roermond:  
Omdat de afzonderlijke halffabricaten al gecertificeerd waren was geen spoedeisend onderzoek 
noodzakelijk. Wel diende corrigerende maatregelen te worden getroffen in de vorm van een in situ 
AP04-onderzoek. Hieruit bleek dat de toegepaste bomengrond voldoet aan AW2000 (‘schoon’)  
Dit onderzoek kon door de leverancier worden gebruikt voor het doorlopen van zijn certificeringstraject.  
Inmiddels is het bedrijf gecertificeerd.   
 
Conclusies: 

- Regelgeving voor bomengrond is recent gewijzigd. Per 1 oktober 2009 valt een toepassing van 
samengestelde producten onder het Bbk, mits OS < 10% 

- Leveranciers zijn blijkbaar nog niet allemaal hierop ingericht 
 


