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1 ALGEMEEN 

De code van goede praktijk inzake het afbakenen van een zone voor het gebruik ter plaatse geeft invulling aan 
volgende artikels van het VLAREBO: 
 Artikel 158, 13°. Zone voor het gebruik ter plaatse: zone waarbinnen de bodemmaterialen op dezelfde 

plaats wordt teruggelegd; 
 Artikel 166. Een zone voor het gebruik ter plaatse wordt afgebakend volgens een code van goede praktijk. 

 
Als uitgangspunt geldt dat de zone voor het gebruik ter plaats afgebakend wordt zonder kennis van een 
analyseresultaat.  
 
De zone voor het gebruik ter plaatse kan afgebakend worden door een initiatiefnemer  van de werken of door 
een erkende bodemsaneringsdeskundige. 
 
De zone voor het gebruik ter plaatse wordt enkel afgebakend als het bodemmateriaal kan gebruikt worden 
volgens de code van goede praktijk voor het gebruik ter plaatse. Dit is in de gevallen dat het bodemmateriaal 
op of nabij dezelfde plaats en onder dezelfde condities in dezelfde toepassing wordt teruggebracht. 

2 CODE VAN GOEDE PRAKTIJK 

2.1 NUTSLEIDINGEN 

Het afbakenen van een zone voor het gebruik ter plaatse geldt voor volgende leidingwerken op genummerde 
of ongenummerde kadastrale percelen:  
 aanleg, heraanleg of herstel van nutsleidingen (gas, water, telecommunicatie, elektriciteit, pijpleidingen, 

rioleringen,…). 
 
De afbakening van een zone voor het gebruik ter plaatse voor leidingwerken gebeurt op zodanige wijze zodat 
aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan: 
 de zone voor het gebruik ter plaatse blijft binnen de perceel – en/of eigendomsgrenzen; 
 de horizontale verplaatsing van de uitgegraven bodem ten opzichte van haar oorspronkelijke plaats 

bedraagt niet meer dan:  
 in de lengterichting van het traject: werkblokken van 250 m; 
 in de breedterichting van het traject: 15 m. 
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2.2 HERSTEL VAN OEVERS EN DIJKPROFIELEN 

Het afbakenen van een zone voor het gebruik ter plaatse geldt voor het herstel van oevers en dijkprofielen 
voor zover de werken zich beperken tot het optrekken van de afgeschoven bodem. 
 
De afbakening van een zone voor het gebruik ter plaatse voor het herstel van oevers en dijkprofielen gebeurt 
op zodanige wijze zodat aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan: 
 de zone voor het gebruik ter plaatse blijft binnen de perceel – en/of eigendomsgrenzen; 
 de horizontale verplaatsing van de bodem ten opzichte van haar oorspronkelijke plaats bedraagt niet meer 

dan:  
 in de lengterichting van het traject: werkblokken van 250 m; 
 in de breedterichting van het traject: maximaal van de (laag)waterlijn tot aan de teen van landzijde 

van de dijk of, bij ontstentenis aan dijklichaam, tot 10 m landinwaarts; 

2.3 VERGUNDE ONTGINNINGEN 

Het afbakenen van een zone voor gebruik ter plaatse geldt voor het gebruik van uitgegraven teelaarde die in 
het kader van een vergunde ontginning binnen het vergunde ontginningsgebied wordt uitgegraven en die 
binnen hetzelfde ontginningsgebied gebruikt wordt voor de eindafwerking van de ontginning. 

2.4 HERSTEL VAN STRANDEN EN DUINEN NA STORMWEER 

Strand- en duinenzone langs de Belgische kust voor zover de werken binnen deze zone het herstel -in 
oorspronkelijke staat- beogen van stranden en duinen nadat het zand verplaatst is ten gevolge van stormweer, 
stromingen of andere natuurlijke elementen. 

2.5 ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 

Het afbakenen van een zone voor het gebruik ter plaatse geldt voor graafwerken in het kader van 
archeologisch vooronderzoek. De zone voor gebruik ter plaatse is beperkt tot het projectgebied zoals 
gedefinieerd in de archeologienota en geldt enkel voor het terugleggen van de uitgegraven bodem in de 
gegraven sleuven of gaten met respect voor de gelaagdheid. De gelaagdheid moet hier geïnterpreteerd 
worden vanuit het milieuhygiënisch aspect en niet louter vanuit archeologische context. Meer specifiek wordt 
verwezen naar paragraaf 2.2 uit de code van goede praktijk voor het gebruik van bodemmaterialen binnen een 
zone voor gebruik ter plaatse.  
 
Wanneer in overleg met de initiatiefnemer ervoor gekozen wordt om de uitgegraven bodem niet terug te 
leggen maar op te slaan op het terrein is voor de verdere opvolging van die bodemmaterialen wél een 
technisch verslag en bodembeheerrapport vereist. De taak hiervoor ligt bij de initiatiefnemer respectievelijk 
uitvoerder van de werken. 
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De afbakening van een zone voor het gebruik ter plaatse voor archeologisch onderzoek gebeurt op zodanige 
wijze zodat aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan: 
 de zone voor het gebruik ter plaatse blijft binnen de perceel – en/of eigendomsgrenzen; 
 de horizontale verplaatsing van de uitgegraven bodem ten opzichte van haar oorspronkelijke plaats bepekt 

zich tot dezelfde sleuf. 


	1 Algemeen
	2 Code van goede praktijk
	2.1 Nutsleidingen
	2.2 Herstel van oevers en dijkprofielen
	2.3 Vergunde Ontginningen
	2.4 Herstel van stranden en duinen na stormweer
	2.5 Archeologisch onderzoek


