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1 Inleiding 

1.1 Onderwerp 

 
Deze richtlijn heeft betrekking op de traceerbaarheid van uitgegraven bodem in het kader van 
Vlarebo (Hoofdstuk XIII) en het - in milieuhygiënisch opzicht - verantwoord omgaan met de 
uitgegraven bodem en de tussentijdse opslag ervan. De in deze richtlijn opgenomen eisen dienen 
door de betrokken werfgebonden tussentijdse opslagplaats te worden gehanteerd om het afleveren 
van een grondverzettoelating en bodembeheerrapport door Grondwijzer vzw mogelijk te maken. De 
nodige garanties dienen namelijk te kunnen worden gegeven met betrekking tot de traceerbaarheid 
en milieuhygiënische kwaliteit van de grond. 

 
In deze richtlijn worden de geldende minimale eisen voor de exploitatie van een werfgebonden 
tussentijdse opslagplaats nader gespecificeerd.  
 
 

1.2 Toepassingsgebied 

 
Uitgegraven bodem die tijdelijk op de werf moet gestockeerd worden omdat deze op de werf 
hergebruikt zal worden of omdat er nog geen afzet gevonden is, vormt vaak een probleem als er 
onvoldoende ruimte is. Tussentijds grond opslaan buiten de werf op een werfgebonden 
tussentijdse opslagplaats is echter mogelijk.  
 
Er kunnen 2 types werfgebonden opslag worden onderscheiden: 

- stockage van gronden afkomstig van één werf 
- stockage van gronden die zullen worden gebruikt binnen één werf 

 

1.3 Wettelijke bepalingen 

Volgende wettelijke bepalingen zijn relevant voor het exploiteren van een werfgebonden 
tussentijdse opslagplaats 
 

- VLAREBO hoofdstuk XIII en bijhorende Codes van Goede Praktijk 
- VLAREM: 

o Rubriek 2 (afvalstoffen) 
o Rubriek 30 (minerale industrie) 
o Rubriek 61 (tussentijdse opslag van uitgegraven bodem) 

Rubriek 61 is van toepassing bij een opslagcapaciteit die 1000 m³ overschrijdt en  
een exploitatie die langer dan 1 jaar zal duren)  

- Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening  
 
Indien  onderdelen van voorliggende richtlijn strijdig zijn met hetgeen in vergunningen van een 
bevoegde overheid is voorgeschreven, dan zijn de vergunningvoorwaarden en/of voorschriften uit 
de vergunning bepalend. 
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2 Inrichting van de werfgebonden tussentijdse opslagplaats 

 
Om eventuele bodemverontreiniging te vermijden, dienen desgevallend adequate 
bodembeschermende maatregelen te worden genomen. De opslag moet zodanig zijn dat: 

- de gestockeerde partijen de onderliggende bodem niet kunnen verontreinigen 
- de onderliggende bodem de gestockeerde partijen niet kan beïnvloeden. 

 
 Het terrein dient ontoegankelijk te zijn voor onbevoegden. 
 
Het terrein dient zo te worden ingericht dat separate opslag van partijen met verschillende 
milieuhygiënische kwaliteiten kan worden gegarandeerd. Dit om te vermijden dat partijen met 
verschillende milieuhygiënische kwaliteiten vermengd geraken. 
 
Iedere partij dient te worden geïdentificeerd met een weersbestendig identificatieplaatje met 
aanduiding van herkomst en milieuhygiënische kwaliteit. 
 
Bij opslag van meerdere partijen, dient een situatieplan te worden bijgehouden met aanduiding van 
de verschillende hopen en vermelding van de herkomst en milieuhygiënische kwaliteit. 
 
Bij het beeïndigen van de werf, dient ook de werfgebonden tussentijdse opslag te worden 
beëindigd. 
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3 Procedures m.b.t. de exploitatie van een werfgebonden tussentijdse 
opslagplaats  

 

3.1 Melding werfgebonden tussentijdse opslagplaats 

Indien beslist wordt om een werfgebonden tussentijdse opslagplaats in te richten, dan dient dit 24 
uur op voorhand gemeld te worden aan Grondwijzer vzw. 
 

3.2 Aanvoer 

 
Voor het transport naar de werfgebonden tussentijdse opslagplaats over de openbare weg kan een 
vrachtbon of een CMR gebruikt worden.  
 

3.3 Opslag en identificatie 

 
Partijen dienen duidelijk geïdentificeerd worden gestockeerd. Vermenging van partijen met 
verschillende milieuhygiënische kwaliteiten dient te worden vermeden. Contaminatie van of door de 
onderliggende bodem dient tevens te worden vermeden. 
 
Indien een situatieplan wordt bijgehouden, dient dit te te worden aangepast bij aanvoer van nieuwe 
partijen. 

 

3.4 Afvoer 

 

Afvoer van de werfgebonden tussentijds opslagplaats kan enkel gebeuren mits een 
grondtransportmelding of het bekomen van een grondverzettoelating. 


