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Nieuw Besluit bodemkwaliteit
Informatie voor agrarische ondernemers

worden eisen gesteld aan de kwaliteit en integriteit van 

uitvoerders van bodemwerkzaamheden. 

Alleen gecertificeerde en erkende bedrijven mogen deze 

werkzaamheden uitvoeren. Op www.bodemplus.nl kunt u 

zien om welke werkzaamheden het gaat en welke 

bedrijven voor deze werkzaamheden erkend zijn. 

Meldpunt Bodemkwaliteit

Volgens het Besluit moet u het toepassen van alle grond en 

baggerspecie en van sommige bouwstoffen melden. Voor 

agrarische ondernemers geldt hierop één uitzondering. U 

mag, zonder het te melden, grond of baggerspecie van een 

perceel dat bij uw bedrijf hoort, gebruiken op een perceel 

waarop een vergelijkbaar gewas staat. Op de site van het 

meldpunt bodemkwaliteit www.bodemplus.nl staat meer 

informatie over wat u wel en niet moet melden en hoe u 

dit precies moet doen.

Activiteiten

De regels uit het Besluit bodemkwaliteit gelden onder 

meer voor de volgende activiteiten: 

• ophogen van land; 

• (deels) dempen van sloten; 

• aanleggen, verwijderen of verplaatsen van dammen; 

• tijdelijke opslag van grond; 

• baggeren van sloten; 

• verspreiden van de bagger op het land; 

• opslag van bagger in een tijdelijk depot en 

• toepassen van grond bij agrarisch natuurbeheer. 

Vragen

De organisatie Bodem+ ondersteunt, in opdracht van het 

Rijk, decentrale overheden en bedrijven bij de uitvoering 

van het bodembeleid. Kijk voor meer informatie en 

veelgestelde vragen over het Besluit bodemkwaliteit op de 

site van Bodem+: http://www.bodemplus.nl of neem 

contact op met de helpdesk, telefoon 070-373 51 23. 

Hier kunt u ook met uw vragen terecht.



• De grond of baggerspecie moet afkomstig zijn van een 

perceel dat bij uw bedrijf hoort. Op het perceel, waarop 

u de grond of baggerspecie opbrengt, moet een 

vergelijkbaar gewas staan als op het perceel waar de 

grond of bagger vandaan komt. 

Verder geldt het volgende:

• In een aantal gevallen kunt u beter wel de kwaliteit van 

een partij grond of bagger laten bepalen. Bijvoorbeeld 

wanneer u vermoedt of aanwijzingen hebt dat die partij 

niet aan de normen voldoet. 

• Diverse gemeenten hebben de bodemkwaliteit vastgelegd 

op een bodemkwaliteitskaart. U mag deze kaart als 

bewijsmiddel voor de milieuhygiënische kwaliteit gebrui-

ken, als deze kaart volgens de regels van het Besluit is 

gemaakt. U hoeft dan geen extra onderzoek te laten doen.

• U mag de baggerspecie uit watergangen die grenzen aan 

uw perceel, over het hele perceel uitspreiden. De 

ontvangstplicht die geregeld is in de Keur der water-

schappen, verandert niet!

• Bij tarragrond kunt u kiezen: u maakt gebruik óf van het 

nieuwe Besluit óf van de ‘Vrijstellingsregeling plantenresten 

en tarragrond’. Deze regeling blijft nog twee jaar van kracht. 

Bouwstoffen

In het Besluit staan voorwaarden voor het gebruik van 

steenachtige bouwstoffen. Deze mogen de bodem en het 

oppervlaktewater niet vervuilen. U mag alleen bouwstoffen 

gebruiken die voldoen aan de normen van het Besluit 

bodemkwaliteit. Dit kunt u aantonen met een milieu-

hygiënische verklaring. De producent of leverancier levert 

deze veelal mee. Gebruikt u materialen die al eerder zijn 

toegepast, dan is in de meeste gevallen geen milieuhygiëni-

sche verklaring nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor baksteen, 

beton, betonmortel, keramiek en natuursteen.

Kwalibo

Kwalibo betekent kwaliteitsborging in het bodembeheer. Er 

Op weg naar duurzaam 
bodembeheer

Ik wil een sloot dempen. Mag ik elke grond of bagger 

daarvoor gebruiken? Mag ik bagger opslaan op mijn 

perceel? En waar moet ik op letten als ik een kavelpad 

verplaats? De antwoorden op deze en nog veel meer 

vragen die met grond, baggerspecie en bouwstoffen te 

maken hebben, staan in het nieuwe Besluit bodemkwali-

teit. Dit Besluit helpt bij een duurzaam bodembeheer én 

houdt rekening met uw bedrijfsvoering. Het uitgangspunt 

is dat u zelf verantwoordelijk bent voor de bodemkwaliteit 

op uw bedrijf. Een gezonde bodem is tenslotte ook uw 

eigen belang. In deze folder leest u wat het Besluit 

bodemkwaliteit voor u als agrarisch ondernemer betekent. 

Het Besluit bevat regels voor het gebruik van grond, baggerspe-

cie en steenachtige bouwstoffen in Nederland. Deze regels 

gelden voor alle grondgebruikers. Op 1 januari 2008 zijn de 

regels voor het gebruik van grond en baggerspecie in oppervlak-

tewater van kracht geworden. Per 1 juli 2008 gelden de regels 

ook voor het toepassen van grond en baggerspecie op het land. 

Vanaf die datum zijn ze eveneens van kracht voor het toepassen 

van bouwstoffen op of in de bodem en in het oppervlaktewater. 

Het Rijk speelt met het Besluit in op de 

wens van de lokale overheden 

om de bodemkwaliteit 

beter te laten 

aansluiten op het 

lokale bodemgebruik. Voor agrariërs gelden er vrijstellingen van 

een aantal verplichtingen die het Besluit stelt.

Bodembeheer in uw gebied

Een van de belangrijkste veranderingen is dat gemeenten 

en waterschappen voor een bepaald gebied normen 

mogen stellen. Deze kunnen afwijken van de algemeen 

geldende normen. Zo kunnen deze overheden het 

bodembeheer afstemmen op de specifieke gebieds situatie. 

U kunt bij uw gemeente terecht voor informatie over de 

bodem  kwaliteit en over de eisen die aan grond en bagger 

in uw gebied worden gesteld. 

Zelf verantwoordelijk

U bent zelf, en met u alle partijen (producenten, tussenhan-

delaren en leveranciers), verantwoordelijk voor de kwaliteit 

van de toe te passen grond, baggerspecie en bouwstoffen 

die in het milieu terechtkomen. U hebt een zorgplicht. Dit 

betekent het volgende: wanneer de kwaliteit onbekend is 

of u vermoedt dat er sprake is van een verontreiniging, dan 

moet u de kwaliteit van de grond en/of baggerspecie laten 

vaststellen. Zo kunt u bepalen of de grond of baggerspecie 

voldoet aan de normen van het Besluit. Op die manier 

voorkomt u nieuwe verontreinigingen van de bodem of het 

water. Het Besluit stelt ook eisen aan de uitvoering van 

bodemwerkzaamheden. 

Het Besluit bodemkwaliteit kent drie onderdelen: Grond en 

bagger specie, Bouwstoffen en Kwalibo.

Grond en baggerspecie

Gemeenten en waterschappen kunnen, zoals gezegd, 

gebiedsspecifieke normen vaststellen voor het gebruik van 

grond en baggerspecie. U moet zelf informeren welke 

normen er in uw gebied gelden. U bent verplicht de 

kwaliteit van de grond, bagger of bouwstoffen die u 

gebruikt, te bepalen: de zogenoemde milieuhygiënische 

verklaring. Als agrarisch ondernemer bent u, onder de 

volgende voorwaarde, vrijgesteld van deze verplichting: 


