
Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer 

Groningenweg 10    Postbus 420    2800 AK  Gouda 

telefoon 0182-540675   e-mail info@sikb.nl    internet www.sikb.nl 

 

 

 

Infoblad waterbodems 

Versie 1, 14-12-2009 
 

 

INFOBLAD WATERBODEMS 
 
Documenten voor een betere aanpak van 
waterbodemverontreiniging 
 

Het aanpakken van waterbodemverontreiniging bestaat uit een reeks activiteiten. Een goed 

eindresultaat is alleen bereikbaar als al deze activiteiten goed worden uitgevoerd: een keten is 
altijd zo sterk als de zwakste schakel. Daarom zijn er regels voor een goede uitvoering voor de 

meeste van de activiteiten in de keten van de aanpak van waterbodemverontreiniging. De 

spelregels voor het uitvoeren van deze activiteiten zijn uitgewerkt in een set documenten 
beheerd door SIKB. Dit infoblad geeft antwoord op een aantal veel gestelde vragen over deze 

documenten. 

 
Waarom is een goede aanpak van waterbodemverontreiniging zo belangrijk? 

Fouten gemaakt bij de uitvoering, van het veldwerk tot aan de sanering en de bewerking van de 

daarbij vrijkomende baggerspecie, kunnen grote gevolgen hebben voor veel betrokkenen. De 
uitvoering van een aantal van de activiteiten in de keten, zoals het veldwerk, wordt vaak 

onderschat en dat is niet terecht, want het is allemaal vakwerk. Er komt heel wat bij kijken om 

het echt goed en nauwkeurig uit te voeren. Daarom is vastgelegd aan welke eisen de uitvoering 
van de meeste activiteiten moet voldoen. Dat is gedaan in een samenhangende set 

documenten, specifiek gericht op het omgaan met de verontreinigde waterbodem.  

 
Organisaties die kunnen laten zien dat zij één of meer van deze activiteiten kunnen uitvoeren 

volgens deze eisen laten zien dat zij kwaliteit serieus nemen. Zij kunnen een certificaat of een 

accreditatie verkrijgen en die vormt de inhoudelijke basis voor een door de overheid af te geven 
erkenning. In de meeste gevallen mogen alleen daarvoor erkende organisaties de activiteiten 

uitvoeren in Nederland. De taakgroep Bodem+ van SenterNovem verleent deze erkenning en 

houdt de lijst bij met erkende bedrijven en, voor sommige activiteiten, de registratie van 
erkende uitvoerende personen (www.senternovem.nl/bodemplus). Meer informatie over het 

systeem van certificatie en erkenning (‘Kwalibo’) kunt u vinden in het Infoblad ‘Werken met 

documenten van SIKB’ en in het dossier Kwalibo op www.sikb.nl.  
 

Kortom, de kwaliteitsdocumenten zijn documenten voor een goede omgang met de 

verontreinigde waterbodem en vormen daarmee de basis voor een goed eindresultaat.  
 

Over welke documenten hebben we het? 

In het onderstaande schema staan de documenten die SIKB heeft ontwikkeld voor een goede 
aanpak van waterbodemverontreiniging. 

 

Schema: de documenten voor een goede aanpak van waterbodemverontreiniging 
 
Activiteit Technische eisen 

in documenten 

Opmerkingen 

Veldwerk voor milieuhygiënisch 

waterbodemonderzoek 

protocol 2003 certificatie van de uitvoering via 

BRL SIKB 2000 of accreditatie 

via AS SIKB 2000 

Analyse van waterbodemmonsters voor 

milieuhygiënisch waterbodemonderzoek (door 

laboratoria) 

protocollen 3210-

3290 

accreditatie via AS SIKB 3000; 

eisen aan monsterconservering 

in protocol 3001 

Uitvoeren van waterbodemsaneringen protocol 7003 certificatie van de uitvoering via 

BRL SIKB 7000 

Milieukundige begeleiding van 

waterbodemsaneringen en nazorg 

protocol 6003 certificatie van de uitvoering via 

BRL SIKB 6000; eisen aan 

milieukundige begeleiding van 

nazorg in protocol 6004 

Bewerking van verontreinigde baggerspecie protocollen 7510* en 

7511 

certificatie van de uitvoering via 

BRL SIKB 7500 

Produceren van baggerspecie op basis van een 

erkende kwaliteitsverklaring 

protocollen 9335-1*, 

en 9335-2* 

certificatie van het product via 

BRL 9335 

* = ook te gebruiken voor grond (landbodem). 
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Voor wie zijn deze documenten van belang? 

Voor verschillende partijen zijn dit bruikbare documenten, maar voor elk daarvan op een andere 
manier: 

 opdrachtgevers kunnen erin zien wanneer uitvoerders de documenten moeten hanteren, 

welke van de documenten ze moeten hanteren en wat het inhoudt dat een leverancier een 

activiteit onder erkenning uitvoert; 

 voor uitvoerende organisaties is het een richtlijn voor een goede en nauwkeurige uitvoering 

en daarmee bruikbaar bij het voorkómen van fouten; 

 voor certificatie en accreditatie-instellingen is het de basis voor de toetsing van de uitvoering 

van de activiteiten; 

 het bevoegde gezag kan met het systeem van certificatie/accreditatie en erkenning 

efficiënter beoordelen of activiteiten goed worden uitgevoerd en of wordt voldaan aan de 

wettelijke eisen. Vergunningen kunnen meer op hoofdlijnen verstrekt worden. 

 

Wat staat waar? 

Bij certificatie zijn de uitvoeringseisen verdeeld over de beoordelingsrichtlijn (BRL) en de daarbij 

horende protocollen. BRL en protocollen bij elkaar vormen één zogenoemd certificatieschema. 
Binnen dit schema beschrijven de protocollen de technische uitvoeringseisen, de 

beoordelingsrichtlijn de algemene kwaliteitseisen. Zie voor meer informatie over een specifieke 

werkzaamheid de infobladen per certificatieschema. Bij accreditatie geldt in grote lijnen 
hetzelfde: de technische uitvoeringseisen staan in de protocollen, de algemene kwaliteitseisen 

in het basisdocument (bijvoorbeeld AS SIKB 2000) van het accreditatieschema (AS). 

 
Waarvoor gelden de documenten en waarvoor niet? 

De reikwijdte van de verschillende documenten staat beknopt in het schema op het vorige blad. 

In elk infoblad over een schema is de reikwijdte van de documenten nader uitgewerkt. 
 

Hoe verhouden de documenten zich tot elkaar? 

In het schema hieronder is te zien hoe de verschillende documenten zich tot elkaar verhouden. 
Voor vrijwel elke activiteit waarvoor een document bestaat dat specifiek is gericht op 

waterbodems bestaan ook documenten gericht op grond of landbodem. Zo bestaat naast 

protocol 7003, uitvoering van waterbodemsaneringen, bijvoorbeeld ook protocol 7001, 
uitvoering van landbodemsaneringen met conventionele methoden.  

 

Waar vind ik meer informatie? 
Dit infoblad geeft een beknopt overzicht van de door SIKB beheerde documenten met eisen aan 

een goede aanpak van waterbodemverontreiniging. Maar het is niet volledig. Algemene 

informatie over kwaliteitsborging en de relatie met de regelgeving staat in het infoblad ‘Werken 
met documenten van SIKB’. Meer inhoudelijke informatie staat in de infobladen per schema. 

Daarnaast zijn de in dit infoblad genoemde documenten integraal te downloaden van de website 

van SIKB, www.sikb.nl. Daar vindt u ook een toelichting op veel gebruikte begrippen. 
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protocollen 
3210-3290 

protocol 6003 

protocol 7003 

protocollen 7510 en 7511 

protocol 2003 

http://www.sikb.nl/

