


Hoe zijn we tot de bodemdata gekomen ? 

1987 -> Wbb Jaren 90 -> inventarisatie 



Inventarisatie op basis van: 

- Hinderwetvergunningen; 

- Kamer van Koophandel-bestand; 

- Luchtfoto- en kaartenonderzoek; 

- Bestand met vigerende vergunningen; 

- Tankbestand: separaat bestand met (ondergrondse) tanks; 

- BSB-bestand: overzicht van bedrijven bekend bij de stichting BSB; 

 

Classificatie (UBI 1-9) 

 

In totaal 600.000 potentieel verdachte locaties, nu nog 250.000 over 

 

Hoe ziet dat er uit ? 
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Haven School Boer Cor 



- Hoge onderzoekskosten vanuit Overheid 

- Hoge onderzoekskosten bedrijfsleven (Bouwstoffenbesluit) 

- Hoge saneringskosten overheid, bedrijfsleven en particulieren 

 

Oplossingen: 

1. Bodemkwaliteitskaarten 

 



Veel data verzameld in 30 jaar, maar versnipperd aanwezig met sterke 

verschillen in de kwaliteit. 



• (on)veiligheid en verspreiding 

• snel en betrouwbaar 

bodemkwaliteitsinformatie 

• Onderzoekskosten >> € 50 

miljoen per jaar 

 

 

• Jaarlijks 500.000 graafbewegingen 

voor kabels en leidingen 

• 250.000 mogelijk ernstig 

verontreinigde locaties (in enige 

mate spoedeisend) 
(bron: compendium leefomgeving, inventarisatie 

oktober 2014) 

 



Wat? 

Waarom? 

• Medewerkers niet besmetten 

• Verspreiding voorkomen 

• Drinkwater niet verontreinigen 

 
Schoon 

•Geen veiligheidsklasse 

•46% van de locaties 

Basisklasse 

•Licht tot matig verontreinigd 

•Standaard bescherming 

•51 % van de locaties 

T&F Klasse 

•Sterk verontreinigd 

•Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G) 

•3% van de locaties 



 

 

 

 

 

MWH Quickscans 

100% 

Aanvullende 
Check  

Historisch 
onderzoek 

Bodemonderzoek  

 project voorbereiding opdrachtgever 

Reactief !! 



Import-

modellen  

Bron-

bestanden  

1. Ernstige 

Wbb-gevallen 

2. Resultaten 

bodemonderzoeken 

3. Bodembedrei-

gende activiteiten 

4. bodem-

kwaliteitskaarten 

Digitale 

Bodemrisicokaart: 

• Schoon 

• Basisklasse 

• Ernstig verontreinigd 

• Onderzoek nodig 

analyse 5. Quickscans 



Quickscans Bodemonderzoek 

Ontwerp en voorbereiding graafwerkzaamheden 

Voldoende informatie 

Meer 

informatie  

nodig 
GIS analyse Bodemonderzoek 

Gebied 

Puntlocaties  

en tracés 

Schoon 

• Geen veiligheidsklasse 

Basisklasse 

• Licht tot matig verontreinigd 

• Standaard bescherming 

T&F Klasse 

• Sterk verontreinigd 

• Veiligheids- en gezondheidsplan 
(V&G) 

Bodemkwaliteit? 



• Altijd de beschikking over aanwezige data, ook bij spoedklussen 

• Sterke kostenreductie (minder onderzoek + sneller) 

• 100% compliant 

 

 

 



 




