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1 TECHNISCHE BEPALINGEN 

1.1 Algemeen 

Voordat hij zijn offerte indient, heeft de aannemer kennis genomen van alle 

documenten die hij nodig heeft voor de uitvoering van zijn opdracht en heeft hij zich 

op basis van een voorafgaand bezoek vergewist van de huidige toestand van de 

locatie. 

Algemeen gesteld worden de activiteiten met betrekking tot de grondwerken en de 

funderingen conform de voorschriften van het bestek uitgevoerd.  

Door het indienen van zijn offerte wordt de aannemer verondersteld kennis te hebben 

genomen van het terrein en van de aard van de bodem, zodat dit geen argument kan 

vormen om andere afrekeningen te vragen dan de toeslagen, extra werken en/of 

veronderstelde hoeveelheden die in het bijzonder bestek en/of de samenvattende 

meetstaat uitdrukkelijk worden toegekend. 

De verslagen van de boringen en de resultaten van de analyses zijn in bijlage terug te 

vinden. 

Wanneer tijdens de werken blijkt dat de bodem niet de veronderstelde kwaliteiten biedt 

die door het onderzoek naar voren waren gekomen, wordt een afrekening opgesteld 

voor de bijkomende werken die daaruit voortvloeien, conform de eenheidsprijzen die 

in de offerte worden vermeld. 

 

Volgende documenten dienen in het bezit te zijn van de Opdrachtgever en Sweco 

Belgium voor start der werken: 

• Ingevulde meetstaat; 

• Planning 

• Kopie aansluiting van de aannemer en de vervoerder bij een 

bodembeheerorganisatie (vb. Grondbank, Walterre, Grondwijzer); 

• Kopie erkenning saneringsaannemer  (Leefmilieu Brussel); 

• Werfinrichtingsplan; 

• Kopie erkenning als transporteur gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen 

(Leefmilieu Brussel); 

• Erkenning transporteur (Waals en Vlaams gewest) 

• Kopie aansluiting OVB of een bewijs van aanstelling van een certificatie 

instelling; 

• Alle documenten zoals gevraagd in het Veiligheids- en Gezondheidsplan van 

Veiligheidscoördinator; 

 
 

Voor plannen van de uit te voeren werken wordt verwezen naar figuur 2 in bijlage. 

 

De hierna vermelde documenten zijn contractueel van toepassing in zoverre er door 

deze werkomschrijving niet wordt van afgeweken: 



  

   

 
 

TECHNISCH BESTEK 

 

Versie Error! Reference source not found. 
 3 | 18 

 

 
- Standaardbestek wegenbouw 250 versie 4.1 ; 

 
- De ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van 

verontreinigde bodems trad op 1 januari 2010 in werking, gewijzigd door de 
ordonnantie van 23/06/2017 (BS. 13/07/2017) alsook de uitvoeringsbesluiten en 
de codes van goede praktijk van Leefmilieu  Brussel ; 
 

- Het besluit van 29/03/2018 tot vaststelling van de interventienormen en 
saneringsnormen (B.S. 02/05/2018) ; 
 

- Code van goede praktijk ‘Lozingsnormen in het kader van saneringswerken en 
risicobeheersmaatregelen’ ; 
 

- Code van goede praktijk ‘Typevoorwaarden voor de behandelingswerf van 
verontreinigde bodem’ ; 

 
- Code van goede praktijk ‘Gebruik van grond en granulaat in of op de bodem”. 

 

1.2 Milieukundige begeleiding 

De saneringswerken worden uitgevoerd onder milieukundige begeleiding van een 

erkend bodemsaneringsdeskundige, aangesteld door de opdrachtgever. De 

bodemsaneringsdeskundige bepaalt in samenspraak met de aannemer de goede 

werking van de grondwerken. 

 

De deskundige leidt de werken, controleert de bodemgesteldheid en verifieert de 

kwaliteit van de afgevoerde grond en van de aanvullingsgrond. 

Als tijdens de werken een andere bodemverontreiniging wordt vastgesteld, moet de 

aannemer de bouwheer en de bodemsaneringsdeskundige daarvan onmiddellijk op 

de hoogte brengen. Er wordt dan in overleg met de bouwheer beslist of de 

verontreinigde grond moet worden uitgegraven en afgevoerd. In geen geval mag de 

grond worden uitgegraven en afgevoerd zonder dat de verantwoordelijke voor de 

milieubewaking daarvoor zijn toestemming heeft verleend. 

1.3 Werfdagboek 

Tijdens de werken houdt de aannemer een werfdagboek bij waarin hij de volgende 

gegevens invult telkens wanneer een persoon op de bouwplaats komt: 

 

▪ naam van de aanwezige persoon (of personen);  

▪ naam van de onderneming waarvoor de persoon werkt;  

▪ datum, tijdstip van aankomst en van vertrek; 

▪ meetwaarde van de bedrijfsurenteller, enz. ;  

▪ resultaten van de controlemetingen, de eventuele afwijkingen van de 

stabiliteitsmetingen;  

https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/osol.bo_050309.pdf
https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/osol.bo_050309.pdf
https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/osol2017.pdf
https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/user_files/osol2017.pdf
https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/legi_20180329_arrete_normes_1.pdf
https://leefmilieu.brussels/sites/default/files/legi_20180329_arrete_normes_1.pdf
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▪ herstellingen, acties, maatregelen, enz.  

 

Het werfdagboek kan te allen tijde op de bouwplaats worden geraadpleegd. 

 

1.4 Ketenzorgsysteem voor grondverzet 

 

De aannemer dient de minimale taken, plichten en eisen te respecteren die 

noodzakelijk zijn in het kader van het ketenzorgsysteem. Hij dient aangesloten te zijn 

bij een Bodembeheerorganisatie en een verantwoordelijke Grondverzet aan te duiden. 

De ontgraven, niet-verontreinigde grond zullen indien mogelijk maximaal herbruikt 

worden in de aanvullingen. Indien, omwille van civiel-technische redenen niet-

verontreinigde grond dient te worden afgevoerd, dient een Technisch Verslag 

opgemaakt. De aannemer zal dan optreden als ‘aanvrager’ van het 

Bodembeheerrapport, van de transportverklaring en/of gebruiksbrief.  

 

1.5 Uitvoeringswijze 

1) De aannemer moet de ondergrondse installaties met de vereiste 

nauwkeurigheid lokaliseren (op basis van de beschikbare 

uitvoeringsmiddelen). 

2) Afhankelijk van de aard van het terrein en van de noodzakelijkheden worden 

de grondwerken met de machine of manueel uitgevoerd. 

3) Behoudens concrete aanduidingen op de plannen en/of het bestek en op 

voorwaarde dat alle voorschriften van onderhavig bestek worden 

gerespecteerd, wordt de uitvoeringswijze aan de vrije keuze van de aannemer 

gelaten, die er de volle verantwoordelijkheid voor draagt. 

Wanneer de aard van de ondergrond of de toestand van de onmiddellijke omgeving 

specifieke uitvoeringsrisico's doet vermoeden, zoals verzakkingen, verhoging van het 

grondwaterpeil, enz. en om elke discussie te voorkomen dienen al in het 

aanbestedingsdossier een concrete planning en preventieve maatregelen te worden 

voorzien. 

 

 

2 BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGISCHE 
GEGEVENS 

Op de plaats van het terrein zijn boringen uitgevoerd  tot een diepte van maximaal 3,5 

m-mv. Op basis van de uitgevoerde bodemonderzoeken is ter hoogte van het terrein 

volgende bodemopbouw waargenomen: 
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• 0 tot tussen 0,5 en meer dan 2,0 m-mv : Aanvullingen bestaande uit fijne zand 

en puin;  

• Onder de aanvullaag (tussen 0 en 2m-mv) tot 3,5 m-mv : Zand tot lemig zand 

of leem. 

 

In de voorgaande bodemonderzoeken is geen grondwater aangetroffen. 

Volgens de informatie van de studies op buurpercelen bevindt het grondwater zich 

tussen circa 3 en 6 m-mv. De stromingsrichting van dit grondwater kon niet worden 

bepaald. 

 

 

3 VERONTREINIGINGSSITUATIE GROND 

 

De verslagen van de boringen en de resultaten van de analyses zijn in bijlage terug te 

vinden. 

4 INVASIEVE UITHEEME PLANTENSOORTEN 

Binnen het projectgebied zijn invasieve uitheemse plantensoorten (o.a. Japanse 
duizendknoop]) vastgesteld. Zie rode locaties aangeduid op onderstaande foto. 

 
Invasie plantensoorten zullen – conform het Soortenbesluit – voorafgaandelijk aan de 

start van de werken in de betrokken zone bestreden worden[2]. De ‘Richtlijnen met 

werken rond invasie plantensoorten’ in bijlage 4 is van toepassing. 

 
[2] Een soort zoals Reuzenberenklauw is – in vergelijking met de beschreven werkwijze voor Japanse/Boheemse/Sachalinse 
duizendknoop – relatief gemakkelijk te bestrijden. De verspreiding gebeurt bij deze soort uitsluitend d.m.v. zaden en deze 
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De kosten voor toepassen van de richtlijnen met werken rond invasie soorten zijn 

opgenomen in de éénheidsprijzen van de overige posten. [BG1] 

 

5 DOELSTELLINGEN 

De volgende randvoorwaarden dienen in acht te worden genomen: 

 

• De grondwerken worden uitgevoerd in functie van een heraanleg de 

verharding en groenzone (tuin) ; 

• Afhankelijk van de milieuhygiënische kwaliteit zullen de ontgraven gronden 

maximaal worden hergebruikt. 

• De aannemer of onderaannemer die de grondwerken zal uitvoeren dient bij 

Leefmilieu Brussel geregistreerd te zijn als bodemsaneringsaannemer. 

• De transporteur van de verontreinigde grond dient bij het BIM geregistreerd 

vervoerder van afvalstoffen; 

• Tijdens de grondwerken dient alle hinder tot een minimum beperkt te worden. 

• De geohydrologische gegevens, de bodemopbouw en de aard en de omvang 

van de grondverontreiniging zoals samengevat zijn weergegeven in hoofdstuk 

1.5. 

• Randvoorwaarden Technisch Verslag, projectnummer 7526610010, d.d 

15/06/2021 en conformverklaring Technisch Verslag (zie bijlage STV01A-

7526610010);  

• Randvoorwaarden algemeen bestek en veiligheids- en gezondheidsplan van 

…. Veiligheidscoördinator…. 

• ‘Nieuwe’ bodemverontreiniging veroorzaakt tijdens de werken ten gevolge van 

het onzorgvuldig te werk gaan van de aannemer met betrekking tot 

morsverliezen van product, bemalingsverliezen, lekkende pompen, 

onzorgvuldige stockage (cross-contaminatie), … worden te allen tijde 

onmiddellijk gesaneerd door ontgraving en off-site verwerking op kosten van 

de aannemer; 

• De totale hoeveelheid te ontgraven grond wordt geschat op: 

o Circa 3190 m³ 

• De gemiddelde ontgravingsdiepte bedraagt circa 0,4 m-mv. 

• Binnen het projectgebied zijn invasieve uitheemse plantensoorten (o.a. 

Japanse duizendknoop]) vastgesteld. De in bijlage 4 weergegeven Richtlijnen 

met werken rond invasie plantensoorten zijn van toepassing. De kosten voor 

toepassen van de richtlijnen met werken rond invasie soorten zijn opgenomen 

in de éénheidsprijzen van de overige posten.  

 
zaden zijn kortlevend (slechts 1% is nog kiemkrachtig na 3 jaar). Bestrijding kan daarom gebeuren d.m.v. begrazing of 
maaien van de planten voor ze in bloei komen (wat evenwel jaarrond geschied). 
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• De bodemsaneringsdeskundige dient minstens 72 uur op voorhand op de 

hoogte gesteld van alle gebeurlijke graafwerken in het kader van de 

saneringswerken. 

 

 

Doelstellingen van de uit te voeren werken kunnen als volgt omschreven worden:  

 

Doel der grondwerken is heraanleg van de verharding en groenzone onder 

milieukundige begeleiding van een erkende bodemsaneringsdeskundige. Hierbij 

zullen ontgraven gronden indien mogelijk maximaal hergebruikt worden op de site.  

Grondoverschotten die geschikt zijn voor hergebruik als bodem of bouwkundig 

bodemgebruik zullen worden afgevoerd naar een andere bestemming (Brussels, 

Vlaams en/of Waals Gewest).  

Ontgraven verontreinigde gronden die niet geschikt zijn voor hergebruik als bodem of 

bouwkundig bodemgebruik zullen naar een erkend verwerkingscentrum worden 

afgevoerd.  
 

6 GRONDWERKEN  

De post 'grondwerken’ betreft alle ontgravingswerken die nodig zijn voor de heraanleg 

van de verharding en groenzone (tuin). 

In de eenheidsprijzen zijn begrepen o.a.: 

• De graafwerken zelf machinaal en manueel ; 

• Doorbreken en afvoeren van de hindernissen of massieven tijdens de 

graafwerken;  

• Het droogbehoud van de bouwputten en bescherming zowel tegen het 

grondwater als tegen de afvloeiing water. 

De aannemer neemt vooraf contact op met de plaatselijke overheden en de 

veiligheidscoördinator en voert zijn werken helemaal volgens hun richtlijnen uit. 

De aannemer besteedt de nodige aandacht aan alle elementen die behouden blijven, 

zoals signalisatieborden, werkende installaties, het materieel dat ter plaatse is 

geïnstalleerd, de constructies, de klemmen, enz. 

De aannemer is verantwoordelijk voor de onmiddellijk afvoer van alle 

afbraakmaterialen van de site. Geen enkel materiaal mag worden opgeslagen zonder 

dat de bouwheer daarvoor vooraf toestemming heeft verleend. De materialen moeten 

selectief worden afgevoerd. 

Als de aannemer tijdens de grondwerken op massieven of hindernissen stoot 

(ongeacht of het bestaan ervan al dan niet had kunnen worden voorzien vóór de 

aanvang van de werken), worden die elementen verwijderd zonder dat daarvoor een 

prijstoeslag wordt aangerekend. 
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Als de aannemer tijdens zijn werken hindernissen of ernstige fouten in de bodem 

aantreft die dreigen de stabiliteit en/of het gebruik van de constructie in gevaar te 

brengen (bv. oude tanks, lagen met een zwak draagvermogen of welke vorm dan ook 

van verontreiniging), brengt hij de bouwheer en/of het studiebureau daarvan 

onmiddellijk op de hoogte, zodat zij de nodige instructies kunnen geven met betrekking 

tot de verwijdering van die hindernissen, de oplossing van het probleem of de sanering. 

De werken die naar aanleiding van die instructies moeten worden uitgevoerd, worden 

verrekend volgens de overeen te komen prijs. 

 

De wegen moeten schoon blijven. Als dat niet het geval is, moeten ze onmiddellijk op 

kosten van de aannemer worden schoongemaakt (borstelvoertuig of gelijkwaardige 

technische oplossing). 

6.1 Selectieve uitgravingen 

De inlichtingen betreffende de bodem / aanvulling en de  verschillende 

milieuhygiënische kwaliteiten van de ondergrond worden hierboven vermeld en in de 

uitgevoerde onderzoeken dat bij de aanbestedingsdocumenten wordt gevoegd.[BG2] 

 

Deze onderzoeken tonen aan dat de concentraties van voornamelijk zware metalen 

en PAK’s de geldende normen overschrijden. [BG3]Die verontreiniging is toe te 

schrijven aan de slechte kwaliteit van het aanvulmateriaal op de site. Overeenkomstig 

het hulpmiddel voor het bepalen van het gevaarlijk karakter van een verontreinigde 

afgegraven grond, is het mogelijk dat bepaalde gronden als gevaarlijke afvalstoffen 

zullen worden beschouwd. Bijkomend zijn binnen het projectgebied invasieve 

uitheemse plantensoorten (o.a. Japanse duizendknoop]) vastgesteld. De cartografie 

van die zones is opgenomen als bijlage 2) bij onderhavig bestek.  

 

Aangezien bepaalde gronden ter plaatse kunnen worden hergebruikt of als 

bouwmateriaal kunnen worden gevaloriseerd, worden de uitgravingen op een 

selectieve manier uitgevoerd onder toezicht van de milieudeskundige.  

 

De ontgravingszones worden volgens de aanduidingen op het plan uitgevoerd (zie 

bijlage 3). De uitgegraven hoeveelheden kunnen in de diepte en in de breedte worden 

herzien. 

 

De aannemer is verantwoordelijk voor de organisatie van de toegangen tot de bodem 

van de ontgravingszones. Deze moeten op een gemakkelijke manier worden ingericht 

en tijdens de volledige duur van de werken in een goede toestand worden gehouden. 

Ze bieden alle veiligheidsgaranties. 

Meetcode: VH, per m³ grondverzet 
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6.2 Selectieve uitgravingen in verontreinigde zones buiten 

aanvulmateriaal (optioneel) 

De opgegraven grond wordt van elke verdachte zone die op het terrein wordt gemarkeerd, 

naar de geschikte verwerkingscentrum afgevoerd.  

Wanneer de uitgraafwerken worden uitgevoerd in zichtbaar verontreinigde zones, leidt de 

milieudeskundige de afvoer van die grond naar het geschikte verwerkingscentrum of het 

stortplaats. 

Na het bekomen van de ontgravingsput worden door de bodemsaneringsdeskundige 

stalen genomen van bodem en wanden van de ontgravingsputten einde de verontreiniging 

situatie te evalueren. 

Om de hoeveelheden materiaal te bepalen die door een erkend transportbedrijf worden 

vervoerd, gebruiken we transportborderellen en weegbons. 

De dienstverlener moet een wekelijks overzicht bezorgen aan de afgevaardigde van de 

bouwheer, die verantwoordelijk is voor de milieubewaking van de werken. 

6.3 Tijdelijke opslag (optioneel) 

Een tijdelijke opslag op plaats zal overwogen worden teneinde de hopen te analyseren 

en de kwaliteit en de valorisatie van de gronden te bepalen.  

 

De ondernemer ziet erop toe dat de voorlopige opslag van de materialen en de 

uitgegraafde gronden zich op de minst hinderlijke wijze, teneinde ze opnieuw te 

gebruiken op het bouwterrein als de gezondheids- en geotechnische voorwaarden het 

toelaten. 

 

De opslag zal op een oppervlakte met beton of een HDPE-folie gebeuren. 

De afvoering van de materialen en de gronden moet volgens de regels van de kunst 

uitgevoerd worden. 

 

Meetcode: VH, per m³ grondverzet 

6.4 Laden en transport 

De ontgraven gronden, welke door de milieukundige begeleider niet geschikt worden 

geacht voor hergebruik binnen het project worden in vrachtwagencombinaties 

afgevoerd door een transporteur die over de nodige erkenningen beschikt voor de 

gewesten die tijdens het vervoer worden doorkruist. De laadbakken van de 

vrachtwagens moeten ondoordringbaar zijn en moeten met een zeil worden bedekt. Er 

moet worden over gewaakt dat geen grond aan de banden of aan het chassis van de 

vrachtwagen blijft hangen wanneer deze de bouwplaats verlaat. Indien nodig wordt 

een reiniging van de vrachtwagens georganiseerd. 

Het betreft afvoer naar een geschikte bestemming incl. overname gronden en transport 

van ontgraven grond die voldoet aan de regelgeving van het betreffende gewest.   
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De overname / acceptatie van de grond is in begrepen in deze post (inclusief alle taxen, 

accijnzen, …). 

Ontgraven en af te voeren gronden welke niet kunnen worden hergebruikt in geen van 

de drie Gewesten zullen word afgevoerd naar een grondverwekingscentrum. Hiervoor 

wordt verwezen naar paragraaf 6.8. 

 

Meetcode: VH, per ton grond 

6.5  Leveren en plaatsing van aanvulgrond 

Alle aanvullingen (grond of granulaat) dienen de voorwaarden van de Brusselse 

wetgeving de Code van goede praktijk ‘Gebruik van grond en granulaat in of op de 

bodem” te respecteren. De aanvullingsgrond wordt zorgvuldig geselecteerd en moet 

beantwoorden aan de saneringsnormen die worden vermeld in het Besluit van de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de interventienormen en 

saneringsnormen van 8 oktober 2015 (BS van 9 februari 2016). 

 

De gronden moeten eveneens de volgende voorwaarden respecteren: 

• Ze mogen geen afvalstoffen bevatten; 

• De aangevoerde gronden mogen geen invasieve dier en plantensoorten 

bevatten die opgenomen zijn in bijlage IV van de ordonnantie van 1 maart 2002 

betreffende het natuurbehoud; 

• Om aan voormelde voorwaarde te voldoen, mogen ze in geen geval met 

gronden van een betere kwaliteit vermengd zijn. 

• Indien de gronden afkomstig zijn uit het Vlaams of Waals Gewest dient een 

geldend het Technisch Verslag (Vlaanderen) of Rapport de Qualité des Terres 

(Wallonië) en bijhorende conform verklaring te worden voorgelegd. 

De aanvulgronden worden door de bodemsaneringsdeskundige worden 

gecontroleerd. De aanvulling wordt pas uitgevoerd na toestemming van de 

bodemsanerings-deskundige. Indien de aanvulling werd uitgevoerd zonder 

voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de bodemsaneringsdeskundige zal de 

aanvulling volledig ten laste van de aannemer ontgraven en afgevoerd worden. 

 

 

Meetcode : VH per ton grond 

6.6 Hergebruik van de gestockeerde grond 

De gestockeerde bodem kan hergebruikt worden als aanvulgrond en dit enkel en 

alleen onder geotechnische voorwaarden en die voldoet aan voorwaarden van de 

Code van goede praktijk ‘Gebruik van grond en granulaat in of op de bodem” te 

respecteren.  

In het geval dat deze gestockeerde grond niet aan de eisen inzake gebruik van 

aanvulgronden in Brussels Hoofdstedelijk Gewest voldoen, zullen deze grond 

afgevoerd worden. 
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De aanvulling wordt pas uitgevoerd na toestemming van de bodemsanerings-

deskundige. Indien de aanvulling werd uitgevoerd zonder voorafgaandelijk schriftelijk 

akkoord van de bodemsaneringsdeskundige zal de aanvulling volledig ten laste van 

de aannemer ontgraven en afgevoerd worden. 

Meetcode: VH, per m³ grond 

6.7 Laden, afvoer en verwerking van de verontreinigde grond  

Er wordt verwacht dat zou ongeveer 2000 m3 (3600 ton) verontreinigde grond zal 

worden afgevoerd naar een erkend grondwerkingscentrum/centrum. De aannemer 

vermeldt in zijn offerte de contactgegevens van dit centrum en de bijhorende 

acceptatiecriteria van de verwerking. 

Geen enkele verontreinigde grond mag worden afgevoerd zonder het voorafgaande 

akkoord van de verantwoordelijke van de milieukundige begeleider. Bij elke rit wordt 

ter plaatse door de milieukundige begeleider  (Erkend Bodemsaneringsdeskundige) 

een ondertekende vrachtbon voor afvoer van de grond naar het stort of naar het 

verwerkingscentrum overhandigd; dat document is afhankelijk van het type 

verontreiniging. In het verwerkingscentrum of op het stortterrein wordt geen enkele 

verontreinigde grond aanvaard zonder dat die bon kan worden voorgelegd. De 

transporteur bezorgt voor elk vervoer van verontreinigde grond naar het gekozen 

verwerkingscentrum een CMR-vrachtbrief. Dit document moet door de milieukundige 

begeleider  (Erkend Bodemsaneringsdeskundige) worden ondertekend voordat een 

vrachtwagen mag vertrekken. Van elke CMR-vrachtbrief wordt een kopie aan de 

verantwoordelijke van de milieubewaking bezorgd. 

De inschrijver moet een prijs indienen voor meerdere verwerkingsmethoden en moet 

de acceptatiecriteria duidelijk vermelden. Tijdens de uitgravingen moet een splitsing 

worden gemaakt tussen de gronden afhankelijk van de behandelingsmethode die erop 

moet worden toegepast. 

Binnen de twee weken na afloop van de grondwerken en het graven van de 

bouwputten bezorgt de aannemer aan de milieukundig begeleider de certificaten in 

verband met de verwerking van de verontreinigde grond en de attesten van 

aanvaarding van de grond door het verwerkingscentrum.  

In de af te voeren grond kunnen inerte bodemvreemde materialen aanwezig zijn. Het 

betreft voornamelijk:  

• betonpuin;  

• metselwerk; bakstenen;  

• rots, grind, steengruis, ... ; 

• invasieve plantensoorten. 

In deze geval kan geen meerkost aangerekend worden. 

 

Meetcode: VH, per ton grond 
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BIJLAGE RICHTLIJNEN MET WERKEN ROND 
INVASIE PLANTENSOORTEN 

Indien zou blijken dat binnen het projectgebied invasieve uitheemse plantensoorten (bv. 
Japanse duizendknoop, Figuur 2[1]) voorkomen, zullen deze – conform het 
Soortenbesluit – voorafgaandelijk aan de start van de werken in de betrokken zone 
bestreden worden[2]. Volgend stappenplan dient steeds gecontroleerd te worden bij de 
aanvang van de werken: 

• Bij aanvang van de werken op het terrein dient nagegaan te worden of er invasieve exoten of 

uitheemse probleemsoorten aanwezig zijn. 

• Indien ja, is het een lokaal probleem? 

• Indien ja, dient op deze locatie gewerkt te worden? 

• Indien neen: zone afbakenen (min. 10 m extra), vestiging binnen het projectgebied voorkomen 

(bv. d.m.v. RootBlock) en niet verstoren tot op een later tijdstip. Tenzij natuurlijk dit deel van 

de site op een later tijdstip niet meer toegankelijk is met het nodige materieel, zodat toch reeds 

bij aanvang ingegrepen moet worden (en de werken mogelijk een katalysator/opportuniteit 

kunnen zijn voor de aanpak van het probleem).  

• Indien wel op de geïnfecteerde locatie gewerkt moet worden (onder de vorm van proefsleuven, 

aanleg van leidingen/bestrating/…, plaatsen van tijdelijke installaties, e.d.) dient op voorhand 

ingegrepen te worden[3]. Dit kan bv. door het voldoende ruim uitgraven van de plant (>5 m 

extra rond zichtbare infectiehaarden en min. 3 m diep) en het zeven van de grond (zie verder) 

of bv. door het afdekken met een geschikte folie [4]. Uitgegraven biomassa dient steeds met 

zorg behandeld en afgevoerd te worden naar een gespecialiseerde verwerkingsinstallatie 

(verbranding/compostering/…).  

• Indien het geen lokaal probleem betreft, dient gekeken te worden naar de aard van de soort in 

kwestie en eventueel gevaar voor de volksgezondheid, het voortbestaan van inheemse planten 

of dieren en het welslagen van het project in kwestie (bv. slecht eindbeeld door herkolonisatie 

of breuken in verhardingen en rioleringen). Wanneer de betrokken probleemsoort door de 

 
[1] Hier wordt enkel nog maar gesproken over Japanse duizendknoop, maar ook andere probleemsoorten zoals bamboe, 

Reuzenberenklauw (fototoxisch), Late/Canadese guldenroede, Hemelboom, e.d. vragen een gerichte aanpak. Ook voor 
nieuwe beplantingen dient uitgekeken te worden dat geen nieuwe invasieve exoten worden ingebracht (bv. Cotoneaster, 

krentenboompje, Vlinderstruik, wingerd, diverse waterplanten, e.d.). Zie hiervoor ook op: www.alterias.be. 
[2] Een soort zoals Reuzenberenklauw is – in vergelijking met de beschreven werkwijze voor Japanse/Boheemse/Sachalinse 
duizendknoop – relatief gemakkelijk te bestrijden. De verspreiding gebeurt bij deze soort uitsluitend d.m.v. zaden en deze 

zaden zijn kortlevend (slechts 1% is nog kiemkrachtig na 3 jaar). Bestrijding kan daarom gebeuren d.m.v. begrazing of 

maaien van de planten voor ze in bloei komen (wat evenwel jaarrond geschied). 
[3] Let op: nooit maaien of kappen van de vegetatie bij aanwezigheid van exoten omdat dit voor een “groei-explosie” kan 

zorgen! 
[4] Voor de juiste werkwijze van de aanpak wordt best verwezen naar het technisch vademecum i.v.m. beheer 
van invasieve exoten van het ANB. Dit is te raadplegen op: 
www.natuurenbos.be/~/media/Files/Publications/2014/Technisch%20Vademecum%20Beheer%20van%20Invas
ieve%20Uitheemse%20Planten.pdf  
Specifiek m.b.t. mogelijke ingrepen, kan nog verwezen worden naar volgende websites: 
www.alterias.be/images/stories/downloads/Nederlands/fiche_beheer_%20fallopia_nl.pdf, 
orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/120978/1/traitement_terres_version_orbi.pdf, 
www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/296930/LIT_2695_df1209.pdf, 
www.natuurenbos.be/nl-be/natuurbeleid/soortenbeleid/door_uith_soorten/invex_aanpak/japanse_duizendknoop, 
www.natuurenbos.be/~/media/files/themas/soortenbescherming/overlast_schade/fichebestrijdingjdk2012.pdf en 
www.ecopedia.be/3082/planten/Japanse_%26_Sachalinse_duizendknoop_%2B_kruising 

http://www.alterias.be/
http://www.natuurenbos.be/~/media/Files/Publications/2014/Technisch%20Vademecum%20Beheer%20van%20Invasieve%20Uitheemse%20Planten.pdf
http://www.natuurenbos.be/~/media/Files/Publications/2014/Technisch%20Vademecum%20Beheer%20van%20Invasieve%20Uitheemse%20Planten.pdf
http://www.alterias.be/images/stories/downloads/Nederlands/fiche_beheer_%20fallopia_nl.pdf
http://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/120978/1/traitement_terres_version_orbi.pdf
http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/296930/LIT_2695_df1209.pdf
http://www.natuurenbos.be/nl-be/natuurbeleid/soortenbeleid/door_uith_soorten/invex_aanpak/japanse_duizendknoop
http://www.natuurenbos.be/~/media/files/themas/soortenbescherming/overlast_schade/fichebestrijdingjdk2012.pdf
http://www.ecopedia.be/3082/planten/Japanse_%26_Sachalinse_duizendknoop_%2B_kruising
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werken hierop geen (bijkomende) nadelige invloed berokkend, kunnen de werken 

plaatsvinden. In het eerder realistisch te verwachten geval dat de werken hierop een effect 

zouden kunnen hebben (zgn. “voorzorgsprincipe”), dient voor de aanvang van de werken 

ingegrepen te worden. De wijze van aanpak is soort- en locatieafhankelijk en in vele gevallen 

zal een reeks aan methodes gebruikt moeten worden (bv. zowel uittrekken/-graven, als 

zuiveren van de grond én folies gebruiken). 

• Voor het gebruik van pesticiden dient steeds rekening gehouden te worden met de geldende 

wetgeving (cfr. http://www.zonderisgezonder.be/pesticiden-gebruiken/afwijking-van-verbod) 

en het natuurlijke milieu (bv. waterlopen, bos-/natuurgebied, enz.). 

• Nazorg mag zeker niet vergeten worden, aangezien vers vergraven grond een potentiële 

groeiplaats vormt voor nieuwe vestigingen of kunnen de oude haarden opnieuw de kop 

opsteken. 

 

 
Figuur 2: Onderscheidende kenmerken Aziatische duizendknoopsoorten (Fallopia spec.,  

bron: bestrijdingduizendknoop.nl en 

https://www.verspreidingsatlas.nl/determinatie/ehbd/view.aspx?id=12). 

 
Volgende richtlijnen gelden daarbij voor het behandelen van de geïnfecteerde zone: 

• Indien in of nabij (binnen een perimeter van 10 m, inclusief 

werfkeet/dienstweg/stockageplaats/…) de groeiplaats van Japanse duizendknoop niet gewerkt 

moet worden (met inbegrip van voorbereidende werken, tijdelijke grondinname en ook 

rekening houdende met “infectierisico” van de werf en het beheer nadien), wordt deze 

afgeschermd door een permanent hekwerk. De opdrachtgever en grondeigenaar/-beheerder 

wordt echter wel op de hoogte gebracht van deze probleemsoort. 

http://www.zonderisgezonder.be/pesticiden-gebruiken/afwijking-van-verbod
https://www.verspreidingsatlas.nl/determinatie/ehbd/view.aspx?id=12


   

 
 

TECHNISCH BESTEK 

 

             
Versie Error! Reference source not found. 

 14 | 18 
 

• Indien toch gewerkt moet worden op een terrein met Japanse duizendknoop, wordt een 

behandeling opgestart. Afhankelijk van de aard van de ingreep wordt geoordeeld over de juiste 

keuze van de beheermaatregel(en). Afgraven[5] van de gehele zone waar de plant op heden 

voorkomt, met een perimeter van 5 m breed (aangezien slechts 30% van de biomassa van de 

plant bovengronds voorkomt) en 3 m diep is doorgaans de beste optie. De grond wordt dan bij 

voorkeur ter plaatse gezeefd (partikels max. 2cm doorsnede)[6], waarna de gezuiverde grond 

opnieuw ter plaatse kan hergebruikt worden. De plantenresten worden dan afgevoerd en 

verwerkt in speciale installaties zoals professionele composteringsinstallaties (temperatuur 

boven 50°C) en verbrandingsovens. Ter plaatse begraven van de plantenresten kan ook (op een 

diepte van >5m en bij voorkeur geplet door de kraanbak en bijkomend afgedekt door 

plasticfolie), maar verdient niet de voorkeur. Speciale aandacht dient daarbij te gaan naar het 

zorgvuldig reinigen van het gebruikte materiaal (kraanbak, rupsbanden, zeefmachine, …)[7]. 

Een andere verwerkingsmogelijkheid van de uitgegraven grond bestaat er uit dat deze integraal 

wordt afgevoerd en extern wordt behandeld door een gespecialiseerde (erkende) firma. 

Geschikte behandelingen hiervoor kunnen zijn het stomen van de grond of het extern uitzeven 

van vreemde (plantaardige) partikels.  

• Wanneer gewerkt wordt met aangevoerde grond, dient steeds aandacht te gaan naar zuivere 

aanvulgrond. De aannemer moet er zich bij alle grondverzetwerken terdege van bewust zijn dat 

het transport van grond met daarin wortelstokken van Japanse duizendknoop ten alle tijden 

verboden is. Aangevoerde gronden worden enkel toegelaten indien ze geen wortelstokken van 

Japanse duizendknoop bevatten. Indien vastgesteld wordt (door de leidend ambtenaar of het 

opdrachtgevend bestuur) dat wortelstokken van Japanse duizendknoop tijdens het grondverzet 

getransporteerd worden/zijn, kan de leidend ambtenaar in samenspraak met het 

opdrachtgevende bestuur deze gronden als besmet verklaren (ook indien de besmetting nog 

niet zichtbaar is). 

• Indien het uitgraven van de besmettingshaard niet (geheel) kan geschieden (bv. door 

aanwezigheid van verharding, leidingen, bomen of onbereikbaarheid van de infectiebron), 

 
[5] Om een idee te krijgen van de kost voor afgraving, kan volgende raming meegegeven worden (let wel: het 
voorstel is om te zeven en nadien lokaal te hergebruiken, dus dat geeft enerzijds een meerkost en anderzijds 
een mindere kost): “Indien een met Japanse duizendknoop begroeide zone van 10 op 10 m wordt beschouwd 
en een bijkomende perimeter van (slechts) 3 m, geeft dit een af te graven oppervlakte van 16m en dit tot op een 
diepte van 3 m. Het volume dat hierbij wordt uitgegraven bedraagt dan 768 m³, wat overeenkomt met 1536 ton 
aarde (uitgaande van een densiteit van 2 kg/dm³). De kost voor de uitgraving is ongeveer 4,5 €/T. Dit geeft dan 
voor een geïnfecteerde zone van 100 m² een kostprijs van zo’n 6900 €. 
[6] Extract uit het Technisch Vademecum van ANB hieromtrent: “Voor bodems verontreinigd met invasieve exoten zoals 

Japanse duizendknoop bestaat (nog) geen specifieke wettelijke regelgeving. Toch kan men in dat geval het beste de code 

van goede praktijk volgen om te voorkomen dat besmette grond andere gronden zou bevuilen. Voor de uitgegraven bodem 
die u opnieuw op het terrein zelf gebruikt, moet u zorgen dat er op volumebasis minder dan 1,0 % bodemvreemde 

materialen, zoals plastic, in voorkomen. Bij het inschatten van die 1,0 % moet u geen rekening houden met stenen. Als de 

bodem meer bodemvreemde materialen bevat, moet u die eerst afzeven. Voert u de uitgegraven bodem af buiten de 
kadastrale werkzone, dan mag het gehalte aan stenen niet meer dan 5 % bedragen op gewichtsbasis én mag het gehalte aan 

andere bodemvreemde materialen niet meer dan 1,0 % bedragen op volumebasis. Indien dit niet zo is, moet u ook hier de 

bodem eerst (laten) zeven zodat u stenen en andere bodemvreemde materialen apart kunt afvoeren.” 
[7] Noot: Besmetting(en) van gronden met Japanse duizendknoop veroorzaakt door de aannemer worden 
vastgesteld en aangeduid op plan door de leidend ambtenaar (in samenspraak met het opdrachtgevend 
bestuur). Dit plan wordt bij een speciaal voor dit probleem onderhavig proces verbaal gevoegd. De aannemer is 
gebonden om de Japanse duizendknoop tot uitroeiing te bestrijden met door het opdrachtgevend bestuur 
aanvaarde middelen. Afhankelijk van de ernst van de besmetting kan het opdrachtgevend bestuur de aannemer 
opdracht geven om: 
x De besmette gronden af te graven en af te voeren naar een grondreinigingsbedrijf. 
x De besmette gronden zeer intensief te maaien. De frequentie wordt door het opdrachtgevend bestuur 
vastgelegd na vaststelling van de besmetting. Het gebruik van chemicaliën zoals bv. Roundup is bij voorbaat 
verboden (cfr. http://www.zonderisgezonder.be/pesticiden-gebruiken/afwijking-van-verbod)  

http://www.zonderisgezonder.be/pesticiden-gebruiken/afwijking-van-verbod
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wordt tevens uitgekeken naar andere mogelijkheden. Dit kan nog steeds bestaan uit een 

gedeeltelijke afgraving, aangevuld met bv. het gebruik van grote en stevige plastic folies. 

Hierbij dient nauwkeurig gelet te worden op de afdichting van de naden en deze worden bij 

voorkeur zo diep mogelijk in de grond ingewerkt en ook minstens tot 5 m rond de zichtbare 

plantengroei. 

• Indien afgraven niet tot de opties behoord, zal uitgekeken moeten worden naar andere – meer 

arbeidsintensieve – alternatieven. Dit kan dan gaan om het intensief maaien van de vegetatie 

(wekelijks, met afvoer van de biomassa), waarbij na enkele jaren een uitputting van de Japanse 

duizendknoop optreedt. In plaats van maaien kan ook gekozen worden voor een intensieve 

begrazing door schapen, runderen of varkens. Een andere optie bestaat er uit om het maaiveld 

met een plastic af te dekken en dit minstens 4 jaar te laten liggen. Nabij waterlopen bestaat een 

alternatieve methode er uit om in het najaar de Japanse duizendknoop te maaien en massaal 

wilgenstekken in te brengen die op een later tijdstip hiermee kunnen concurreren. 

 
 
[1] Waar mogelijk wordt geopteerd voor een spontane vegetatieontwikkeling en zal er niet aangeplant of ingezaaid 

worden. De beheervorm zal dan – in combinatie met bv. de abiotische randvoorwaarden – beslissen over de aard van 
het uiteindelijke habitattype. 

[1] https://www.lne.be/ntmb-zorgsysteem  
[1] Hier wordt enkel nog maar gesproken over Japanse duizendknoop, maar ook andere probleemsoorten zoals bamboe, 

Reuzenberenklauw (fototoxisch), Late/Canadese guldenroede, Hemelboom, e.d. vragen een gerichte aanpak. Ook 
voor nieuwe beplantingen dient uitgekeken te worden dat geen nieuwe invasieve exoten worden ingebracht (bv. 
Cotoneaster, krentenboompje, Vlinderstruik, wingerd, diverse waterplanten, e.d.). Zie hiervoor ook op: 
www.alterias.be. 

[1] Een soort zoals Reuzenberenklauw is – in vergelijking met de beschreven werkwijze voor 
Japanse/Boheemse/Sachalinse duizendknoop – relatief gemakkelijk te bestrijden. De verspreiding gebeurt bij deze 
soort uitsluitend d.m.v. zaden en deze zaden zijn kortlevend (slechts 1% is nog kiemkrachtig na 3 jaar). Bestrijding kan 
daarom gebeuren d.m.v. begrazing of maaien van de planten voor ze in bloei komen (wat evenwel jaarrond 
geschied). 

[1] Let op: nooit maaien of kappen van de vegetatie bij aanwezigheid van exoten omdat dit voor een “groei-explosie” kan 
zorgen! 

[1] Voor de juiste werkwijze van de aanpak wordt best verwezen naar het technisch vademecum i.v.m. beheer van 
invasieve exoten van het ANB. Dit is te raadplegen op: 
www.natuurenbos.be/~/media/Files/Publications/2014/Technisch%20Vademecum%20Beheer%20van%20Invasieve%20U
itheemse%20Planten.pdf  
Specifiek m.b.t. mogelijke ingrepen, kan nog verwezen worden naar volgende websites: 
www.alterias.be/images/stories/downloads/Nederlands/fiche_beheer_%20fallopia_nl.pdf, 
orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/120978/1/traitement_terres_version_orbi.pdf, 
www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/296930/LIT_2695_df1209.pdf, 
www.natuurenbos.be/nl-be/natuurbeleid/soortenbeleid/door_uith_soorten/invex_aanpak/japanse_duizendknoop, 
www.natuurenbos.be/~/media/files/themas/soortenbescherming/overlast_schade/fichebestrijdingjdk2012.pdf en 
www.ecopedia.be/3082/planten/Japanse_%26_Sachalinse_duizendknoop_%2B_kruising 
[1] Om een idee te krijgen van de kost voor afgraving, kan volgende raming meegegeven worden (let wel: het voorstel is 
om te zeven en nadien lokaal te hergebruiken, dus dat geeft enerzijds een meerkost en anderzijds een mindere kost): 
“Indien een met Japanse duizendknoop begroeide zone van 10 op 10 m wordt beschouwd en een bijkomende perimeter 
van (slechts) 3 m, geeft dit een af te graven oppervlakte van 16m en dit tot op een diepte van 3 m. Het volume dat hierbij 
wordt uitgegraven bedraagt dan 768 m³, wat overeenkomt met 1536 ton aarde (uitgaande van een densiteit van 2 
kg/dm³). De kost voor de uitgraving is ongeveer 4,5 €/T. Dit geeft dan voor een geïnfecteerde zone van 100 m² een 
kostprijs van zo’n 6900 €. 
[1] Extract uit het Technisch Vademecum van ANB hieromtrent: “Voor bodems verontreinigd met invasieve exoten zoals 

Japanse duizendknoop bestaat (nog) geen specifieke wettelijke regelgeving. Toch kan men in dat geval het beste de 
code van goede praktijk volgen om te voorkomen dat besmette grond andere gronden zou bevuilen. Voor de 
uitgegraven bodem die u opnieuw op het terrein zelf gebruikt, moet u zorgen dat er op volumebasis minder dan 1,0 
% bodemvreemde materialen, zoals plastic, in voorkomen. Bij het inschatten van die 1,0 % moet u geen rekening 
houden met stenen. Als de bodem meer bodemvreemde materialen bevat, moet u die eerst afzeven. Voert u de 

https://www.lne.be/ntmb-zorgsysteem
http://www.alterias.be/
http://www.natuurenbos.be/~/media/Files/Publications/2014/Technisch%20Vademecum%20Beheer%20van%20Invasieve%20Uitheemse%20Planten.pdf
http://www.natuurenbos.be/~/media/Files/Publications/2014/Technisch%20Vademecum%20Beheer%20van%20Invasieve%20Uitheemse%20Planten.pdf
http://www.alterias.be/images/stories/downloads/Nederlands/fiche_beheer_%20fallopia_nl.pdf
http://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/120978/1/traitement_terres_version_orbi.pdf
http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/296930/LIT_2695_df1209.pdf
http://www.natuurenbos.be/nl-be/natuurbeleid/soortenbeleid/door_uith_soorten/invex_aanpak/japanse_duizendknoop
http://www.natuurenbos.be/~/media/files/themas/soortenbescherming/overlast_schade/fichebestrijdingjdk2012.pdf
http://www.ecopedia.be/3082/planten/Japanse_%26_Sachalinse_duizendknoop_%2B_kruising
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uitgegraven bodem af buiten de kadastrale werkzone, dan mag het gehalte aan stenen niet meer dan 5 % bedragen 
op gewichtsbasis én mag het gehalte aan andere bodemvreemde materialen niet meer dan 1,0 % bedragen op 
volumebasis. Indien dit niet zo is, moet u ook hier de bodem eerst (laten) zeven zodat u stenen en andere 
bodemvreemde materialen apart kunt afvoeren.” 

[1] Noot: Besmetting(en) van gronden met Japanse duizendknoop veroorzaakt door de aannemer worden vastgesteld en 
aangeduid op plan door de leidend ambtenaar (in samenspraak met het opdrachtgevend bestuur). Dit plan wordt bij een 
speciaal voor dit probleem onderhavig proces verbaal gevoegd. De aannemer is gebonden om de Japanse duizendknoop 
tot uitroeiing te bestrijden met door het opdrachtgevend bestuur aanvaarde middelen. Afhankelijk van de ernst van de 
besmetting kan het opdrachtgevend bestuur de aannemer opdracht geven om: 
x De besmette gronden af te graven en af te voeren naar een grondreinigingsbedrijf. 
x De besmette gronden zeer intensief te maaien. De frequentie wordt door het opdrachtgevend bestuur vastgelegd na 
vaststelling van de besmetting. Het gebruik van chemicaliën zoals bv. Roundup is bij voorbaat verboden (cfr. 
http://www.zonderisgezonder.be/pesticiden-gebruiken/afwijking-van-verbod)  
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