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Uitvoeringslocatie 

Zie bladzijde 2 van dit certificaat 

Afbeelding van het NL BSB®-merk 
 

VERKLARING VAN KIWA 

Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 9335 "Grond" d.d. 2014-09-12, conform het 

Kiwa-Reglement voor Productcertificatie. 

 

Dit certificaat heeft betrekking het volgende protocol van BRL 9335: 

 

 9335-1: Milieuhygiënische keuring van individuele partijen grond in het kader van 

het Besluit bodemkwaliteit 

 9335-4: Milieuhygiënische keuring van samengestelde grondproducten  in het 

kader van het Besluit bodemkwaliteit 

 

Kiwa verklaart dat 

 het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder geleverde 

producten aan de in dit productcertificaat vastgelegde milieuhygiënische specificaties 

voldoen, mits zij zijn voorzien van het NL-BSB
®
-merk op de wijze zoals aangegeven in dit 

productcertificaat. 

 voor dit productcertificaat geen controle plaatsvindt op het gebruik in werken en op de 

melding- en/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag met uitzondering 

van de melding aan RWS Leefomgeving/Bodem+. 

 met in achtneming van het bovenstaande, grond in zijn toepassing voldoet aan de relevante 

eisen van het  Besluit bodemkwaliteit. 

 

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Minister van Infrastructuur & Milieu erkend 

certificaat, indien het certificaat is opgenomen in het “Overzicht van erkende 

kwaliteitsverklaringen in de bouw” op de website van SBK: www.bouwkwaliteit.nl en van 

Bodem+: www.bodemplus.nl. 

 
Bouke Meekma 

Kiwa 

Kiwa Nederland B.V. 

Sir Winston Churchilllaan 273 
Postbus 70 
2280 AB  RIJSWIJK  
 
Tel. 070 414 44 00 
Fax 070 414 44 20 
info@kiwa.nl 
www.kiwa.nl 

 

 

 

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is. 

Grond 

® is een collectief merk van 

Stichting Bouwkwaliteit. 
 

 

Besluit bodemkwaliteit 
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http://www.bodemplus.nl/
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UITVOERINGSLOCATIES 

 
Locatie 
 

9335-1 9335-2* 9335-4 

Tweede Bloksweg 54b, 2742 KK  WADDINXVEEN X  X 

*Kiwa heeft aan de certificaathouder een projectenoverzicht verstrekt van de beoordeelde 9335-2 
 
PRODUCTSPECIFICATIE 

 

Milieuhygiënische specificatie 

De partij grond voldoet aan de milieuhygiënische specificaties zoals deze gesteld zijn in het Besluit bodemkwaliteit en heeft hierbij een 

kwalificatie als: 

Voor de toepassingen in of op de bodem: 

 grond
*
 die voldoet aan de achtergrondwaarden met in achtneming van art 4.2.2 lid 4 en lid 5 van de Regeling bodemkwaliteit of; 

 grond
*
 die voldoet aan de maximale waarden bodemkwaliteitsklasse wonen of; 

 grond
*
 die voldoet aan de maximale waarden bodemkwaliteitsklasse industrie. 

 

Voor de toepassingen onder oppervlaktewateren: 

 grond
*
 die voldoet aan de maximale waarde kwaliteitsklasse A; 

 grond
*
 die voldoet aan de maximale waarde kwaliteitsklasse B; 

 baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden voor het verspreiden in zoet oppervlaktewater; 

 baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden voor het verspreiden in zout oppervlaktewater. 

 baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden voor het verspreiden over het aangrenzende perceel. 

 

Voor de toepassing in een grootschalige toepassing: 

 grond
*
 die voldoet aan de maximale waarden voor grootschalige bodemtoepassingen. 

 

Voor de toepassing in een gebied waarvoor gebiedsspecifiek beleid is vastgesteld: 

 grond
*
 die voldoet aan de maximale waarden van een nader te bepalen gebiedsspecifiek toetsingskader. 

* 
of baggerspecie 

 

De milieuhygiënische kwaliteit van de geleverde partij staat apart aangegeven op het grondbewijs dat bij de partij behoort (zie onder 

MERKEN). De geleverde partij is onderzocht op het pakket aan parameters zoals vermeld in de beoordelingsrichtlijn en vermeld op het 

grondbewijs. Extra parameters worden alleen dan onderzocht indien gegevens over de partij zijn aangeleverd op basis waarvan dit 

noodzakelijk is of indien tijdens de monsterneming waarnemingen worden gedaan op basis waarvan dit noodzakelijk is.  

 

Vraag indien gewenst nadere specificaties over de partij bij de certificaathouder op. Beslis tijdig of u een eigen onderzoek op de partij wilt 

uitvoeren en laat dit aan de certificaathouder weten. De onder protocol 9335-2 gecertificeerde projecten worden geregistreerd op een 

overzichtslijst, welke door de certificatie-instelling wordt beheerd. Vraag indien gewenst een actueel overzicht van deze projecten op bij Kiwa 

Nederland B.V. 

Voor de toepassingsmogelijkheden wordt verwezen naar het grondbewijs en naar de Regeling bodemkwaliteit. Deze regeling geeft nadere te 

volgen aanwijzingen voor de verwerking. Grond voor grootschalige toepassing mag alleen worden toegepast onder de 

toepassingsvoorwaarden zoals vermeld in de Regeling bodemkwaliteit. 

 

MERKEN  
Elke partij grond wordt voorzien van een grondbewijs. Op dit grondbewijs staan de volgende gegevens vermeld: 

- de datum waarop het grondbewijs is afgegeven; 

- een unieke code voor het betreffende grondbewijs; 

- NAW van de afnemer; 

- NAW van de plaats van herkomst; 

- NAW van de plaats van bestemming; 

- NAW van de certificaathouder; 

- partijgrootte (in m
3
 / kg / ton); 

- de milieuhygiënische kwalificatie; 

- het toegepaste protocol behorende bij deze BRL; 

- de datum van levering; 

- geldigheid van het grondbewijs; 

- geschiktheid voor toepassing; 

- indien vereist een PMV kenmerk (niet bij achtergrondwaarde grond); 

- het NL-BSB beeldmerk (zie hieronder) onder vermelding van het certificaatnummer. 
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TOEPASSINGSVOORWAARDEN EN VERWERKING 

Voor grond of baggerspecie gelden de volgende toepassingsvoorwaarden: 
- de grond/baggerspecie dient te worden toegepast conform de markering op het grondbewijs, waarin het 

toepassingsgebied/kwaliteitsklasse staat aangegeven waarvoor het product is gekwalificeerd; 

- voor grootschalige toepassingen geldt een minimale omvang van 5.000 m
3
; 

- de grond/baggerspecie dient te worden toegepast in overeenstemming met artikel 5, 6, 7, 37 en 42 van het Besluit bodemkwaliteit 

(functionaliteit, zorgplicht, algemene voorschriften en melding). 

 

Toepassingen in hoeveelheden van minder dan 50 m
3
 van grond die de achtergrondwaarden niet overschrijdt hoeven niet te worden gemeld.  

 
 
WENKEN VOOR DE TOEPASSER 
1. Bij aflevering inspecteren of: 

- geleverd is wat is overeengekomen; 

- het merk en de wijze van merken juist zijn; 

- de afleveringsbon/het grondbewijs alle gegevens bevat; 

- de producten geen zichtbare tekortkomingen vertonen. 

2. Indien op grond van het onder 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met: 

- Grondbank Midden-Nederland B.V. 

 en zo nodig met 

- Kiwa Nederland B.V. 

3. Controleren of voldaan wordt aan de voorwaarden voor toepassing in de betreffende klasse. 

4. Nagaan of en door wie melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag. 

5. Het bewijsmiddel (grondbewijs en certificaat) dient aan de opdrachtgever te worden overhandigd. Dat geldt niet bij levering aan 

natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf. 

6. De opdrachtgever moet het bewijsmiddel (grondbewijs en certificaat) tenminste 5 jaar ter beschikking houden voor inzage door het 

bevoegd gezag. Dat geldt niet voor natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf. 
 
 
LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN* 
AP04    Accreditatieprogramma Bouwstoffenbesluit AP04, versie 3, SIKB, Gouda. 

Besluit bodemkwaliteit Besluit bodemkwaliteit, Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 2007, nr. 469. 

Regeling bodemkwaliteit Regeling bodemkwaliteit, Staatscourant 2007, nr. 247 

 
*Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL9335 
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