
Hoe kan dit in de praktijk 
gefaciliteerd worden?

Klei in zand: de regels



• 5 demovelden

• Opgave LIFE CO2SAND: opschalen in Nederland en 
kennis verspreiden binnen de EU ‘sand belt’ 

• Regelgeving van toepassing: 

– Oogmerk: beschermen van het milieu 

• Milieuhygiënisch onderzoek naar kwaliteit klei en 
ontvangende bodem

Huidige situatie



Gewenste situatie

• Bij het verbeteren van de landbouwbodem niet alleen 
naar milieuhygiënische aspecten kijken

• Bescherming van het milieu afwegen ten opzichte van 
criteria zoals:
– Circulariteit: hoogwaardig hergebruik vrijkomend klei
– Klimaatmitigatie (CO2-opslag) en klimaatadaptatie (vocht 

vasthouden, structuurverbetering) 
– Verbeteren biodiversiteit 
– Duurzame bedrijfsvoering 

• Binnen duurzaamheid CO2-uitstoot transport en 
hoogwaardig hergebruik tegen elkaar afwegen



Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) 
geconsolideerde versie, paragraaf 4.124

• Bodemverbetering door toepassen grond of slib in de landbouw 
is een functionele toepassing

• Activiteit melden en onderzoek kwaliteit grond, slib en 
ontvangende bodem vrijwel altijd vereist

• Gedetailleerde regels, maatwerk mogelijk als grond of sediment 
niet voldoet aan de milieuhygiënische kwaliteitseisen



Maatwerk cf BAL



Maatwerk via Omgevingsplan
• Staalkaart met voorbeeldregels over het toepassen van grond en 

baggerspecie 
– Opgesteld door Bodembeheer van de Toekomst, module A9, 

conceptversie 0.13, dec 2021



Ook voor diffuus sterke verontreinigingen



• Er kan iets aanvullends geregeld worden als grond en slib 
niet aan de kwaliteitseisen voldoet

• Er moet dan ook iets aanvullends geregeld worden als die 
grond of slib niet uit hun beheergebied komt

• Gebiedsgrenzen ter discussie stellen (landelijk), 
bijvoorbeeld van gemeentelijk naar regionaal of 
provinciaal? 

• Of uitzonderingen benoemen omdat je bepaalde arme 
bodems moet/wilt kunnen verbeteren met voor dat doel 
beschikbare kleigrond 

• Wel zal bodemonderzoek nodig blijven van iig de 
toegepaste grond

• Duurzaam inkopen: klimaatneutraal èn circulair 

• Welke ideeën heeft u?

Conclusies / discussie
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