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BOUWEN AAN GEZONDE BODEM BIJ 

BOUW- EN INFRASTRUCTUURWERKEN
WAAROM IS DIT 

BELANGRIJK?
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▪ Biodiversiteit 

▪ Voedselvoorziening 

▪ Waterhuishouding en 

watervoorziening

▪ Buffer voor effecten 

klimaatverandering (hittestress, 

periodes van droogte en 

intensieve neerslag) 

PLANET



BOUWEN AAN GEZONDE BODEM BIJ 

BOUW- EN INFRASTRUCTUURWERKEN
WAAROM IS DIT 

BELANGRIJK?

PEOPLE
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▪ Groenvoorzieningen 

▪ Kwaliteitsvolle leef- en 

woonomgeving



BOUWEN AAN GEZONDE BODEM BIJ 

BOUW- EN INFRASTRUCTUURWERKEN
WAAROM IS DIT 

BELANGRIJK?

PROFIT
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▪ Zuinig omspringen met 

schaarse grondstoffen 

▪ Maatschappelijke 

uitdagingen: bouwshift, 

circulair bouwen, natuur-

inclusief bouwen, 

klimaatbestendig bouwen 
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BOUWEN AAN GEZONDE BODEM BIJ 

BOUW- EN INFRASTRUCTUURWERKEN
WAAROM IS DIT 

BELANGRIJK?



66

Milieuhygiënisch (Vlarebo) 
- Geen blootstellingsrisico’s voor 

mens en milieu 

- Geen verdere verspreiding van 

verontreiniging

(Bouw)technisch
- technische eisen 

- potentieel van uitgegraven bodem 

ter vervanging van primaire 

delfstoffen

Biologisch en Fysisch 
Ecosysteemdiensten 

Bodemzorg

Bodemzorg bij bouw- en 

infrastructuurwerken: wat betekent dat?





1. Bodemverdichting tegengaan
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Waarom? 



Werforganisatie en werfinrichting 

(uitgraving, opslag én toepassing)

▪ Werken in droge omstandigheden 

▪ Vaste rijroutes  - werfpistes 

▪ Gefaseerd werken (vegetatie)

▪ Methodes voor opslag (niet te hoog, niet te nat, …)

▪ Niet rijden op vers aangevulde grond (achterwaarts werken) 

▪ …
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FACTSHEET



Terreinen voor grondverbetering 
kwalitatieve teruggave aan landbouw 

➔ Voorbeeldcontract tussen aannemer en landbouwer 
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2. Aandacht voor biologische en fysische kenmerken
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Behoud van bodemfuncties?        Of bodemherstel? 
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Terminologie blijft een uitdaging …. 
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BOUWEN AAN GEZONDE BODEM BIJ 

BOUW- EN INFRASTRUCTUURWERKEN

▪ Visualiseren van waardevolle lagen 

op herkomst (TV) 

3. Omgaan met grondoverschotten en reststromen 

▪ Duidelijke criteria voor bodemopbouw op 

bestemming (“beoordelingskader”)

▪ Als trigger voor selectieve 

uitgraving 

▪ Studie ontvangende grond

▪ Lokaal hergebruik van (kleine) overschotten teelaarde

▪ Bentonietsiib

▪ Groutspecie

▪ Tijdelijke werfpistes 



0 species

0 species

0 species

0 species 0 species

0 species
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4. Japanse Duizendknoop 
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Japanse Duizendknoop WAAROM?

• Sterk woekerende plant  

• Schade aan infrastructuur 

• Hoge beheerskosten (onderhoud) 

• Bedreiging biodiversiteit 

• Uitgraven, transporteren en gebruik van grond met resten van 

Japanse Duizendknoop is belangrijk oorzaak van verspreiding 
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Japanse Duizendknoop FACTSHEET

• Hoe herkennen ? 

• Hoe verspreiding door grondverzet tegengaan 

• Signaalfunctie TV/CV 

• Bioveiligheidsmaatregelen in het bestek 

• Opvolging tijdens de uitvoering van de werken 

• Werkplan en instructies (bioveiligheidsmaatregelen)

• Traceerbaarheidsprocedure: werkplan op de bestemming 

• Tips en vuistregels

• Monitoring en nazorg 




