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Verklaring 3-delig nummer (vanaf 1 juni 2008)
Vzw Grondbank hanteert een 3-delig nummer om de milieuhygiënische mogelijkheden van een partij bodem aan te geven.
Het eerste cijfer (X) verwijst naar de mogelijkheden van de uitgegraven bodem, wanneer men hem wenst te gebruiken als bodem BUITEN de kadastrale werkzone.
Het tweede cijfer (Y) verwijst naar de mogelijkheden van de uitgegraven bodem, wanneer men hem wenst te gebruiken als bodem, bouwkundig bodemgebruik of
vormvast product BINNEN de kadastrale werkzone.
Het derde cijfer (Z) verwijst naar de mogelijkheden van de uitgegraven bodem, wanneer men hem wenst te gebruiken voor BOUWKUNDIG BODEMGEBRUIK of in
een VORMVAST PRODUCT.
De betekenis van de verschillende cijfers staan in onderstaande tabel:
Cijfer
0
1

onbekend

Bodem, bouwkundig bodemgebruik* of in
een vormvast product binnen KWZ (Y)
onbekend

(vrij gebruik)

vrij gebruik

Bodem buiten KWZ (X)

2
vrij gebruik
mits toepassing Codes van Goede Praktijk
3
gebruik I tem V mits studie ontvangende grond
4
gebruik III tem V mits studie ontvangende grond
5
gebruik IV tem V mits studie ontvangende grond
6
7
gebruik V mits studie ontvangende grond
8
9
geen gebruik mogelijk
geen gebruik mogelijk
I,II,III,IV en V: de overeenkomstige bestemmingstypes zoals bepaald in Vlarebo, bijlage 4, artikel 2 t.e.m. 7

Bouwkundig bodemgebruik/vormvast product*
onbekend
vrij gebruik in een bouwkundige of vormvaste
toepassing

geen gebruik mogelijk

* attesteert enkel de milieuhygiënische kwaliteit voor bouwkundig bodemgebruik of gebruik in een vormvast product, en doet geen uitspraak over de bouwtechnische
kwaliteit.
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Gebruiksmogelijkheden Vlarebo Hoofdstuk XIII
Gebruik als bodem buiten de KWZ (stenen < 5 % en < 50 mm, bodemvreemde materialen < 1%)
Voorwaarde
Gebruiksmogelijkheid
x ≤ WVG
vrij gebruik
WVG < x ≤ BSN III
gebruik als bodem mits SOG
WVG < x ≤ 80% BSN I/II
gebruik als bodem in I tem V mits SOG
80% BSN I/II < x ≤ 80% BSN III
gebruik als bodem in III tem V mits SOG
80% BSN III < x ≤ 80% BSN IV
gebruik als bodem in IV tem V mits SOG
80% BSN IV < x ≤ 80% BSN V
gebruik als bodem in V mits SOG
x > BSN III
Geen gebruik mogelijk
Gebruik als bodem binnen de KWZ (bodemvreemde materialen, andere dan stenen of steenachtig materiaal < 1%)
Voorwaarde
Gebruiksmogelijkheid
x ≤ 80% BSNi
vrij gebruik
x > 80% BSNi
gebruik mits toepassing CvGP op voorwaarde dat
- geen bijkomende verontreiniging van het grondwater wordt veroorzaakt
- mogelijke blootstelling aan verontreinigende stoffen geen bijkomend risico oplevert
Uitgegraven bodem die voldoet aan de voorwaarden voor gebruik als bodem binnen de KWZ, kan voor bouwkundig bodemgebruik of in een vormvast product
gebruikt worden binnen de kadastrale werkzone
Bouwkundig bodemgebruik of in een vormvast product (bodemvreemde materialen, andere dan stenen of steenachtig materiaal < 1%)
Voorwaarde
Gebruiksmogelijkheid
x ≤ WVG
vrij gebruik binnen een bouwkundige of vormvaste toepassing
WVG < x ≤ bijlage 6 Vlarebo gebruik binnen een bouwkundige of vormvaste toepassing mits uitloogproef
y ≤ bijlage 7
gebruik binnen een bouwkundige of vormvaste toepassing
y > bijlage 7
gebruik mits aanvullend onderzoek
x > bijlage 6
gebruik niet mogelijk

x = gemeten concentratie
y = gemeten concentratie van uitloogproef
WVG = waarde vrij gebruik cfr. Vlarebo bijlage 5

BSNi = bodemsaneringsnorm cfr. bijlage 4 van
Vlarebo
KWZ = kadastrale werkzone
SOG = studie ontvangende grond

CvGP = code van goede praktijk voor het gebruik
van uitgegraven bodem binnen een KWZ
bijlage 6, 7 = bijlage 6 resp. 7 van Vlarebo
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