Webinar van 20 november 2020: Bouwen aan gezonde Bodem –
Vraag en Antwoord
1. De bodem is een niet-hernieuwbar en we beheren deze op een niet-duurzame manier.
We blijven alleen de chemische kwaliteit analyseren en we vergeten de fysische en biologische
aspecten. Men saneert de bodemverontreiniging en dat is alles. Wat we zouden moeten doen is
een meer globale studie om de delen van een terrein te identificeren die van goede kwaliteit zijn
en die gereserveerd zouden moeten worden voor landbouw, natuur enz. en de delen van minder
goede kwaliteit voor constructies (goede kwaliteit op vlak van chemie, biologie en fysica). In
conclusie : the right soil for the right use. Momenteel beheren wij de bodem totaal op een
omgekeerde manier en het is jammer want het is helemaal niet duurzaam! Wat denken jullie
hieromtrent ?
Reactie Griet Goossens van VCB
Vanuit de bouwsector en vanuit het grondverzet zijn we er ons van bewust dat vandaag het volledige
potentieel van bodems niet gebruikt wordt en dat er te veel en enkel gefocust wordt op de
milieuhygiënische kwaliteit van bodems. De bovenste laag van de grond met veel bodemleven
gebruiken voor de latere groenvoorziening i.p.v. deze grond af te voeren en nadien minder
kwalitatieve grond aan te voeren wordt nog onvoldoende toegepast. Een multidisciplinaire aanpak
met samenwerking van de ganse keten in het bouwproces, van ontwerper, aannemer, grondwerker,
bemaler tot groenvoorziener, is daarvoor essentieel, met aandacht voor bodemvruchtbaarheid,
biodiversiteit, waterhuishouding, risico op invasieve planten, enz. Dit vraagt een steeds hogere graad
van professionalisering.
De bevindingen uit onder meer het project “Bouwen aan/op gezonde bodems” willen we daarom
zeker meenemen in het project “Natuurinclusief bouwen”, o.a. in het onderzoek van het
beoordelingskader maar ook naar een verdere sensibilisering van de sector.
Reactie Nele Bal van OVAM
Akkoord met de visie van Saïd. GROND+ZAKEN wil via het thema “Bodem=Land=Bodem” ook
bijdragen aan deze visie, vanuit de volgende uitgangspunten: Ruimtelijke planning maakt vandaag
abstractie van de kwaliteit van de bodem, terwijl de bodem en het gebruik ervan eeuwenlang de
diverse landschappen van onze delta hebben vormgegeven. De marktwaarde van het land primeert
over de kwaliteit van de bodem. Een bodemvriendelijker ruimtelijk beleid erkent de gebruikswaarde
van bodem en koppelt bodemeigenschappen aan landgebruik.
Reactie Martine Swerts van Departement Omgeving
Helemaal akkoord met de visie van Saïd. Ook binnen het departement Omgeving zoeken we naar een
aanpak om bodemkwaliteit mee te nemen in de ruimtelijke planning/besluitvorming. Vanuit het
principe van Land Degradation Neutrality kan gedacht worden aan een gedifferentieerde aanpak.
Enerzijds meer bescherming voor en zelfs opwaardering van gezonde bodems en het inzetten van
deze bodems voor toepassingen die beter functionerende bodems vereisen. Anderzijds het
preferentieel ‘verliezen’ van bodems die door hun huidige toestand nog slechts weinig
ecosysteemdiensten leveren. De vertaalslag van bodemkwaliteit naar bruikbare instrumenten voor
ruimtelijke planning is echter een hele uitdaging. Verder proberen we zoveel mogelijk informatie en
data aan te bieden aan een zo ruim mogelijk publiek. De organisatie van dit webinar vinden we bvb
een heel mooie initiatief (waarvoor dank aan de organisatoren) en we hopen in de toekomst nog
verder samen te werken.

2. @Grond+Zaken: Op 18 november was er een inspiratiesessie inzake ondergronds ruimtegebruik,
waarbij men meer ondergrond wenst te gebruiken voor bouw. Staat dit niet lijnrecht tegenover
jullie acties? Meer infiltratie, meer waterberging?
Reactie Nele Bal van OVAM
Ruimtegebruik duurzaam en toekomstgericht invullen, is inderdaad een moeilijke
evenwichtsoefening: enerzijds is er nood aan groene ruimte met gezonde bodem en ruimte voor
water. Anderzijds is er ook nood aan ruimte voor infrastructuur en wordt er via ondergronds
ruimtegebruik ook gezocht naar een efficiënt ruimtegebruik. Deze verschillende noden goed op
elkaar afstemmen en zorgen dat ze elkaar niet tegenwerken, is één van de grote uitdagingen van de
toekomst. GROND+ZAKEN probeert hier aan te werken en bij te dragen door samenwerking tussen
de bevoegde beleidsinstanties, kennisinstellingen en praktijk te bevorderen.
3. Terminologie van 'op- en aanvulling' is ook belangrijk (bouwkundig bodemgebruik?)
Reactie Elisa Vermeulen van Grondbank
Ook in het kader van de grondverzetregeling is het belangrijk om aandacht te hebben voor de
gebruikte terminologie, en zeker wanneer het gaat over de omschrijving van het beoogde gebruik. Er
is wel geen éénduidig link tussen de terminologie ophoging/aanvulling en de toepassing bouwkundig
bodemgebruik. Hier is vooral de context van de werken bepalend: gaat het bvb. over werken aan de
openbare weg, over het bouwrijp maken van een terrein, over werken aan kaaimuren, …
We verwijzen hiervoor graag naar onze verduidelijkende nota bij het ministerieel besluit van de lijst
bouwkundige toepassingen.
4. Hoelang mag een tijdelijke opslag duren zijn daar regels over! Hoelang kan het bodemleven dit
aan?
Reactie Elisa Vermeulen van Grondbank
We hebben hierover geen duidelijke richtlijnen teruggevonden, de bodem zelf en de condities voor
opslag zijn daar ook bepalend in. Bodembiologie is erg belangrijk maar er is ook nog veel kennis te
vergaren. Daarom zijn we in ons project vertrokken van het principe dat wanneer we de structuur
van de bodem kunnen beschermen, deze de capaciteit zal hebben om zich te herstellen en verder te
ontwikkelen.
5. ik merk dat het afleveren van een bodembeheerrapport soms moeilijk wordt bekomen wanneer
de aannemer een foutje heeft gemaakt bij het melden van de melding van de transporten. Hoe
moeten wij als overheidsinstantie daar op reageren?
Reactie Elisa Vermeulen van Grondbank
De traceerbaarheidsprocedure benadrukt inderdaad dat transporten voorafgaandelijk gemeld
moeten zijn vooraleer ze plaatsvinden. Het transport en het beoogde gebruik dienen
voorafgaandelijk goedgekeurd worden. Indien een transport niet tijdig gemeld wordt mag de
bodembeheerorganisatie niet met terugwerkende kracht een bodembeheerrapport afleveren. Met
OVAM werd afgesproken dat dit eventueel wel nog mogelijk is wanneer staalname op de
bestemming alsnog aantoont dat de grond voldoet aan alle eisen. Maar dit is niet altijd evident:
soms is het terrein intussen verhard of zijn er gronden van verschillende herkomsten aangevoerd. De
meest eenvoudige en constructieve oplossing blijft dan ook om de grondverzettoelatingen op te
vragen vooraleer het transport aanvangt en dus niet te wachten tot de oplevering om de
bodembeheerrapporten op te vragen.

6. In hoeverre worden de fysische, chemische en biologische eigenschappen geanalyseerd bij het
uitgraven van teelaarde op een bouwwerf? Zitten dit vervat in die code 211 waarvan sprake?
Reactie Elisa Vermeulen van Grondbank
Neen, in het kader van een technisch verslag wordt op de aanwezigheid van verontreinigende
parameters onderzocht. Dit zijn zware metalen, PAK’s, minerale olie. Bijkomend worden ook pH,
lutumgehalte en organische stofgehalte worden bepaald aangezien de normen herrekend worden in
functie van deze structuurparameters.
De driedelige code doet enkel een uitspraak over de wettelijke randvoorwaarden voor hergebruik:
komt de grond nog in aanmerking voor hergebruik als bodem binnen of buiten de werfzone, als
bouwkundig bodemgebruik of vormvast product? Maar de driedelige code geeft geen informatie
over de geschiktheid van de grond voor teelaarde, funderingsmateriaal, … noch over het gehalte aan
stenen.
7. @VLACO: aan welke eisen moeten bodembverbeterings middelen voldoen. Kortom wat zijn de
minimum eisen gesteld aan bodemverbeteringsmiddelen?
Reactie Wim Vanden Auweele van VLACO
Vlaco controleert en certificeert in Vlaanderen de bodemverbeterende middelen die worden
geproduceerd uit organisch-biologische afvalstoffen, die via biologische processen worden omgezet
naar eindproducten / bodemverbeterende middelen. Dit gebeurt voornamelijk via compostering
(eindproduct = compost), maar ook anaerobe vergisting. Dit laatste proces kan een
bodemverbeterend middel opleveren, maar is in de meeste gevallen omwille van de samenstelling
meestal toch een organische meststof (meer aanbreng nutriënten aan de bodem, minder alleen voor
de organische stofaanbreng).
De wettelijke vereisten voor compost- en digestaatproducten zijn opgenomen in het Algemeen
Reglement van de Certificering. Dit vindt u via deze link:
https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/Algemeen%20Reglement%20van%20de%20Ce
rtificering%20versie%202019.pdf
We lichten er even de voorwaarden uit voor compost (onderscheid tussen groencompost en gftcompost): het verschil tussen beide vindt u terug op de website van Vlaco:
https://www.vlaco.be/compost-gebruiken

Gft-compost en gft-compost van vergisting met nacompostering
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Productnormen – ter plaatse te beoordelen: Uitzicht: product moet los en rul zijn (geen te natte of gecompacteerde
massa) en te noteren op monsternemingsformulier.

[1] KDS

= Kwaliteitsdoelstelling

[2] Voor

compost met een gemiddeld gehalte aan organische stof op droge stof van meer dan 38 % en voor zover
het uitzicht van het product ok blijft (los, rul, geen compacte massa) wordt de KDS > 50% en de norm > 40%.
[3] Opm.:
[4]

als P-90 voor kiemkrachtige zaden = 1, dan voldoet het resultaat NIET aan de KDS

In de eerste plaats moet voldaan worden aan de eisen voor rijpheidsgraad, indien dit niet het geval is gebeurt
de beoordeling op basis van Oxitop®
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8. @VLACO: hoe stabiel is het groencompost naar macro- en micronutriëten, bacteriën en pH?
Reactie Wim Vanden Auweele van VLACO
In mijn presentatie heb ik groencompost en gft-compost een “standaard” product genoemd, en dit is
zeker het geval in vergelijking met bijvoorbeeld digestaat (dat veel kan verschillen van producent tot
producent), en dat geldt ook voor de samenstelling wanneer je de mestwetgeving bekijkt.
Groencompost heeft een forfaitaire samenstelling toegekend gekregen van 7 kg N/ton en 3 kg
P2O5/ton. Dit is van belang voor landbouwers die groencompost gebruiken op hun percelen. Zij
kunnen werken met de forfaitaire gehalten, er hoeft niet elke 3 maanden een nieuwe analyse zijn,
zoals met dierlijke mest wel het geval is. Voor gebruik in tuinen en parken zijn de nutriënten (en de
eventuele schommeling) iets minder belangrijk: de groencompost wordt vooral gebruikt als
bodemverbeterend middel (niet als meststof op zich), maar het is wel belangrijk om de juiste
hoeveelheden in rekening te brengen. Voor stikstof bijvoorbeeld moet je enkel de werkzame
hoeveelheid tellen, dit is maximaal 5-10% van de totale N die wordt toegevoegd. De macronutriënten
kunnen wel wat verschillen van producent tot producent, dus het is best om wel een analyseverslag
te vragen aan de producent, als je wil zeker zijn wat er in de compost zit. De gemiddelde
samenstelling van groencompost vindt u op onze website: https://www.vlaco.be/compost-gebruiken

[5] KDS

= Kwaliteitsdoelstelling

[6] Voor

compost met een gemiddeld gehalte aan organische stof op droge stof van meer dan 38 % en voor zover
het uitzicht van het product ok blijft (los, rul, geen compacte massa) wordt de KDS > 50% en de norm > 40%.
[7] Opm.:
[8]

als P-90 voor kiemkrachtige zaden = 1, dan voldoet het resultaat NIET aan de KDS

In de eerste plaats moet voldaan worden aan de eisen voor rijpheidsgraad, indien dit niet het geval is gebeurt
de beoordeling op basis van Oxitop®

PARAMETER

GFTCOMPOST

GROENCOMPOST WERKINGSCOËFFICIENT

Droge stof (kg/ton)

700

600

Organische stof (kg/ton) 250

200

Geleidbaarheid (EC)

2500

1000

pH

8

8

Totale stikstof (kg
N/ton)

12

7

10-15 %

Totale fosfor (kg
P2O5/ton)

6

2,8

50 %

Totale kalium (kg
K2O/ton)

10

6

80 %

Totale calcium (kg
CaO/ton)

23

16

30 %

Totale magnesium (kg
MgO/ton)

5

3

10-20 %

C/N verhouding

12

17

Kiemkrachige zaden

afwezig

afwezig

Pathogenen

afwezig

afwezig

Ook micronutriënten zijn aanwezig in compost. Zo worden bij een analyse ook zwavel, magnesium
bepaald. Andere micronutriënten zoals Boor, Molybdeen, Selenium, … worden niet standaard mee
bepaald, maar zijn wel aanwezig.
Elke batch compost die wordt geproduceerd, dient een hygiënisatietraject te doorlopen. Dit wordt
gecontroleerd door Vlaco op de bedrijven zelf. Compost moet immers vrij zijn van onkruidzaden en
plantentziekten, en mag ook geen andere mens/dier pathogenen bevatten. Door analyses op het
eindproduct (oa kiemkrachtige zaden, Salmonella, E coli) wordt nagekeken of dit het geval is.
Compost moet voldoende uitgerijpt zijn, eer het mag afgezet worden. Compost die rijp is, zal een pH
hebben van ongeveer 8. Wanneer compost nog niet rijp is, ligt de pH waarde doorgaans lager (meer
zuur). Een analyse van de pH gebeurt ook standaard per compoststaal. Dat kan u ook opvragen.
Compost dat voldoende is uitgerijpt, wordt ook gekenmerkt door een ‘bosgeur’. Dit betekent ook dat
er nuttige schimmels aanwezig zijn en dat het materiaal geschikt is voor gebruik.
Conclusie: er zijn schommelingen in samenstelling. U kan steeds een recente analyse opvragen bij de
producent om een meer correct beeld te krijgen van de samenstelling van een specifieke
compostbatch. De gemiddelde samenstelling vindt u op de website van Vlaco.

9. Wordt de piste van biochar ook onderzocht?
Reactie Wim Vanden Auweele van VLACO
Biochar wordt inderdaad onderzocht in Vlaanderen (website: http://biochar.solutions/ ), maar
momenteel is er hiervoor geen wettelijk kader binnen VLAREMA, het Vlaamse Afval- en
Materialenbeleid. Bijgevolg is er geen certificatieschema beschikbaar over hoe de kwaliteit van
biochar moet gecontroleerd worden, en welke eigenschappen dit heeft. Vlaco beschikt niet over
analyses van biochar.
Enkel informatie uit literatuur is bij Vlaco beschikbaar. Biochar is veeleer een vorm van minerale
koolstof, geen biologische koolstof. Biochar is hierdoor eerder een fysisch bodemverbeterend middel
 compost is een organisch bodemverbeterend middel. Compost is ook voedsel voor
bodemorganismen, terwijl biochar dit niet is. De CEC (kation uitwisselingscapaciteit, of de
mogelijkheid om nutriënten vast te houden) van biochar is lager dan die van compost (CEC van
biochar is eerder vergelijkbaar met een zandgrond).
10. @ Ulrich (Gro-Ter/Aertssen), is het in de realiteit vaak niet zo dat we te maken hebben met
kleine projecten waar het - op heden - economisch niet haalbaar is om de gronden te scheiden of
extra te onderzoeken? Of er toch voor de opdrachtgever geen incentive is met huidige
prijszettingen?
Het klopt inderdaad dat het selectief gaan ontgraven minder of niet van toepassing is op kleinere
projecten.
Hier is vaak de tijd noch de plek niet om zulke zaken te organiseren en weegt het economisch
voordeel ook niet op.
11. @Sweco mbt Japanse Duizendknoop
- Wordt die app ook gebruikt voor andere invasieve soorten zoals vogelkers?
We zijn momenteel bezig een exotenmonitor op te stellen voor de provincie Utrecht
- Bestaat deze applicatie voorlopig alleen in Nederland?
De applicatie is uit te breiden naar Belgie,
- Op de slides stond 'verbranden' als maatregel?
De Japanse Duizendknoop kent vele bestrijdingsmogelijkheden, verbranden als maatregel kwam naar
voren in een van de artikelen. Per locatie van Japanse Duizendknoop is een locatie specifieke aanpak
noodzakelijk.
- Kan er een link gedeeld worden waar we de monitor en collector app kunnen terugvinden
of hoe we deze kunnen downloaden?
De applicatie kan per web-inlog geraadpleegd worden, voor meer praktische informatie:
thijs.klomp@sweco.nl
- Wie wordt eigenaar van de data die verzameld wordt via de app?
Afhankelijk van afspraken welke gemaakt worden tijdens afname van de monitor wordt de eigenaar
van de data bepaald, het doel van deze monitor is een landdekkende kaart te creeeren, waarbij elke
gebruiker de punten "van elkaar" ziet, om zo risco's, grondverzet, toepassingen en monitoring goed
in beeld te krijgen. Klanten die reeds deze monitor in Nederland gebruiken varrieren van provincies,
vastoed eigenaren, investeringsmaatschapijen, groenbeheerders en aannemers.
12. Bentoniet als bodemverbeteraar: voorlopig enkel van toepassing op akkers?
Onze bodemverbeteraar kan zeker met succes toegepast worden in de groenaanleg en de
landschapsinrichting.
Hierbij kan er op verschillende manieren te werk gegaan worden.






Bij de aanleg van een nieuw gazon is het aangeraden de bodemverbeteraar in te werken in
de bovenste laag van 15 – 20 cm, en dit over de volledige oppervlakte van het nieuw aan te
leggen gazon. Hierbij is het belangrijk dat de bodemverbeteraar in de toplaag van de bodem
verwerkt wordt om op die manier een goede bereikbaarheid te hebben na het inzaaien.
Bij de aanleg van een talud kan onze bodemverbeteraar op dezelfde wijze toegepast worden.
Bij aparte aanplantingen (bomen, sierstruiken,…) is het tevens mogelijk om bij de aanplanting
in het plantgat een bepaalde hoeveelheid bodemverbeteraar te verwerken. Hier zien we dat
dit de ontwikkeling van het wortelgestel in hoge mate stimuleert.

