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Grond

Heijmans Wegen B.V.
VERKLAHING VAN KIWA
Dit productcertiflcaat is afgegeven op basis van BBL 9335 "Grond" d.d. 2013-04-29, inclusief
wijzigingsblad d.d.2013-05-01, conform het Klwa-Beglement voor Productcertificatie.
Dit certificeat heeft betrekking het volgende protocol van BRL 9335:
a

9335-2: Milieuhygiënische keuring van partijen grond uit projeaen in het kader van
het Besluil bodemkwaliteit

Kiwa verklaart dat

-

het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder geleverde

producten aan de in dit productcertilicaat vastgelegde milieuhygiënische specificaties
voldoen, mits zij zijn voorzien van het NL-BSB@-merk op de wijze zoals aangegeven in dit

produclcertificaat.

-

voor dit productcertifceal 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 ¡n achtneming van het bovenstaende, grond in zijn toepasslng voldoet aan de relevante
eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

Voor het Besluit bodemkwalileit ¡s dil een door de Mlnister van lnfrastructuur & Milieu ekend
certificaal, indien het certificaat is opgenomen in het "Overzicht van erkende
kwaliteitsverklaringen in de bouv/'op de website van SBK: www.bouwkwaliteit.nl en van
Bodem+: www.bodemolus.nl.

l3
Bouke Meekma
Kiwa

Advies; raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.
Khva Nododand B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Poslbus 70
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UITVOERINGSLOCATIES
Locat¡o

9336-1

9335-2*

93354

X
*Kiwa heeft aan de certificaathouder êen pro¡ectsnovenicht verstrekt van de
b€oordeeld€ 9335-2
PRODUCTSPECIFICATIE
Milieuhygiënische specificat¡e
De parìij grond voldoet aan de mllieuhygiënische specilicaties zoals deze gssteld ziJn in het Besluit bodemkwalileil en heeft hierblj een

kwalilicatie als:
Voor dê to€passingen in of op de bodem:
grond' dle voldoet aan de acht€rgrondwaarden met in achtn€ming van aft 4.2.21id 4 en lid 5 van de Regeling bodemkwallteit ol;
grond'die voldoet aan de ma¡<imale waaden bodemkwaliteitsklasse wonen of;
grond'die voldoet aan de maximale waarden bodemkwellt€itsklasse industris.

o
o
o

Voor de toepassingen onder oppeMahewateren:
grond'die voldo€t aan de maximale waarde kwalite¡tsklasse A;
grond'die voldoot aan de maximale waade kwâliteitsklasse B;

o
o
.
.
o

baggerspscie die voldoel aan de maximale waaden voor het versprêiden in zoet oppervlaktewaten
baggerspecie die voldoet aan de maximale waaden voor het vercpreiden in zout oppervlaktewater.
baggerspecie die voldoet aan de maximalo waarden voor het verspreiden over het aangrenzende perceel.

Voor de to€passing in eon grootschalige tospass¡ng:
grcnd' die voldoet aan ds maximale waalden voor grootschalige bodemto€passing€n.

o

Voor de toopassing in esn gebied waarvoor gebiedsspecif lek bel€id is vastgssteld:
grcnd' die voldoet aan de maximale waarden van €en nadêr te bepalen gebiedsspecifiek toetsingskader.
of baggercpecie

I

De milieuhygiðnische kwaliteit van de gelevede parti¡ staat apart aangegeven op het grondbewijs dat bij

&

parlij behoort (zie oncler

MERKEN). De geleverde partij is onderzocht op het pakket aan parameters zoals vemeld in de beoordelingsrichtlün on vemdd op het
grondbewrjs, Extra pa€meters worden alleen dan ondezocht indien gegevens over de pertij zijn aang€leverd op basis waaNan dit
noodzakelük is of indien tijdens ds monstem€ming waamemingen rircrden gedaan op basis waarvan dit noodzakelllk is.
Vraag indien gewenst nadore specificaties over de partij bü de certilicaalhouder op. Beslis t[dig of u een eigen ondeaoek op do parlij wilt
uitvo€ren en laat dit aan d€ cortlliceathouder w6ten. De ondor protocol 9335-2 gecertificeede prqsct€n word€n gereglstreed op een
ovezichtslijst, welke door de cert¡ficatis-instelling woldt beheerd. Vraag indien gewenst egn ac{ueel ov€zicht van deze projecten op bij Kiwa
Nederland B.V.
Voor de toepassingsmogelijkheden wordt verwezen naar het grondbewijs en naar de Regeling bodemkwaliteit. Deze regeling g€eft nadere te
volgen aanwijzingen voor de verwefting. Grond voor grootschalige toepassing mag alleen woden toegepast onder de
toepassingsvoorwaaden zoals vermeld in de Regeling bodemkwal¡toit.
MERKEN
Elke partij gþnd wodt voorlsn van een grondbewiis. Op dit grondbewi¡s staan de volgende gegevens vermeld:

-

de datum waarop het grondbewijs is afgegeven;
€en unieke code voor het betreffsnds grondbewijs;
NAW van de afnemec
NAW van ds plaats van herkomst;
NAW van de plaats van bostemming;
NAW van de certificaathouder;
parttjgroott€ (in m3 / kg / ton);
de milieuhygiönische kwalif¡calie;
hetloegepasteprotocol behorende bij deze BRL;
de datum van levering;
geldigheid van het grondbewijs;
geschiktheid voorto€passing;
indíen vereist een PMV kenmerk (niet bij achtergrondwaarde grond);
het NL-BSB beeldmerk (zie hierondêr) onder vermelding van het cartificaatnummer.
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Heiimans Wegen B.V. - Overzichtsliist BRL 9335 protocol 2 projecten
Deze

lþt

bevat een ove¡zicht van geregistreerde BRL9335-2

proþten die onder het door Kiwa afgegeven NL-BSB certificaat met nummer

Projectnaam

Plaats

Kwaliteit grond

Startdahrm project

Einddatum project

Einderbeek
Klei depots Belfeld

Nederweert-Eind
Belfeld

AWl
AW

29ianaari2007
23 oktober 2007

Reieersbroek

Monúort

AW

1 december 2008

Grond depot Lobelia

Tilbu¡e

AW

15

maart 2016
maart 2016
15 maart201ó
15 maart 2016

oktober 2010

K41538 valle¡r.

15
15

De sta¡tdatun en de einddatum die per project vermeld zijn geven aan voor welke periode het project onder het certificaat valt In deze periode kan er door de
certificaatrhouder vermits deze nog de beschikking heeft over een geldig NL-BSB certificaat grond uit deze projecten onder certificaat worden geleverd.
Vraag naar een exemplaar van het originele Nl-BSBcertificaat en het grondbewijs dat per partij door de certificaathouder moet worden meegeleverd.

Autorisatie Kiwa

). Keijzer

Datum: 19 maart 2013

I AW: voldoet aan de achtergrondwaarden voor grond
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