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Toepassing van Thermisch gereinigde grond (TGG) 
 
Bij de LWBG is een casus bekend waarbij het toepassen van TGG in de kern van een 
GBT niet werd toegestaan door het bevoegde gezag. 
 
Op de website ILenT is informatie opgenomen over thermisch gereinigde grond (TGG). Er 
wordt beschreven dat thermisch reinigen een manier is om ernstig vervuilde grond en 
teerhoudend asfalt (afkomstig van wegonderhoud) schoon te maken door het in een oven te 
verhitten. TGG is onder bepaalde voorwaarden herbruikbaar. 
 
Door problemen bij in het verleden toegepaste TGG is het vertrouwen in TGG geschaad en 
stapelen de voorraden TGG zich bij de reinigers op, waardoor weer problemen ontstaan bij 
(wegen-)bouwprojecten omdat grondsaneerders de vervuilde grond en asfalt nergens kwijt 
kunnen. 
 
Het vertrouwen in thermisch gereinigde grond werd in 2016 namelijk geschaad nadat bleek 
dat de kwaliteit op drie locaties (Westdijk in Bunschoten, de plas van Heenvliet en de 
Perkpolder) niet voldeed aan de normen die gesteld worden vanuit het Besluit 
Bodemkwaliteit. Er zijn stoffen uit de TGG gespoeld (uitlogen) die schadelijk zijn voor het 
milieu. De voornaamste problemen die daarbij optraden, zijn de verspreiding van sulfaat, 
zware metalen, benzeen en hoge pH-waarden. Daarom stelde de ILT een onderzoek in naar 
de bedrijven in Nederland die thermisch reinigen en TGG produceren. 
 
Een aantal TGG producerende bedrijven hebben inmiddels hun productieprocessen 
gewijzigd en hun voorraden opnieuw gekeurd op een uitgebreider analysepakket. De 
bedrijven mogen de TGG nu weer aanbieden. ATM bijvoorbeeld biedt een drietal gradaties 
aan met namen als Forz Sand 0-4, Forz Gravel en Forz Filler, waarbij de laatste twee 
voornamelijk als toeslagstof of grindvervanger in betonproducten ingezet kunnen worden. 
Forz sand kan als zand voor zandbed en zand voor ophoging ingezet worden en heeft de 
kwaliteit Industrie. 
 
In een artikel op de website van DCMR wordt aangegeven dat voor daadwerkelijke 
toepassing wel toestemming nodig is van het lokaal bevoegd gezag. De reinigers geven nu 
de mogelijkheden en knelpunten bij (voorgenomen) toepassing aan in een bijsluiter. De 
lokale bevoegde gezagen kunnen hun besluitvorming in het kader van de Zorgplicht over de 
toepassing hierop baseren. TGG kan dan onder specifieke condities worden toegepast, 
bijvoorbeeld in een brak gebied en zonder contact met het grondwater. 
 
TGG is milieuhygiënisch niet geschikt voor toepassing in of in de directe nabijheid van 
(gevoelige) landbouw- natuurgebieden of grondwaterbeschermingsgebieden en is ook niet 
geschikt voor toepassing in grond- of oppervlaktewater. TGG is daarnaast ook niet 
geschikt als aanvulgrond voor leeflaagconstructies.  

  
De TGG voldoet voor wat betreft de genormeerde stoffen aan de maximale waarden voor 
klasse industrie en toepassing in een grootschalige bodemtoepassing (GBT). Uit de 
keuringen blijkt echter dat een aantal niet genormeerde parameters verhoogd voorkomt in 
TGG. Daarom moet, door lokaal bevoegd gezag, een nadere invulling gegeven worden 
aan de zorgplicht voor deze niet-genormeerde stoffen. Het gaat onder andere om 
antimoon, molybdeen, calcium, chloride, sulfaat en de pH. Naast de invulling van de 
zorgplicht is een nadere locatie-specifieke uitwerking nodig voor de toepassing. 

 
Toepassingsschema 
E.e.a. is in onderstaand toepassingsschema nog eens opgesomd en uitgewerkt. 
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Casus 
In een casus bekend bij de LWBG werd in Zuid-Limburg grond aangeboden voor toepassing 
in de kern van een GBT. 
 
Zoals bekend mag er grond toegepast worden in de kern van een GBT die voldoet aan 
maximaal de kwalteitsklasse Industrie en die tegelijkertijd voldoet aan de 
emissietoetswaarden. Achterliggende gedachte is dat de uitloging dan zodanig laag is dat er 
geen ontoelaatbare belasting optreedt van de onderliggende bodem. 
 
Indien er grond wordt aangeboden die kritische parameters bevat die niet zijn opgenomen in 
de Rbk treedt (zoals hierboven al vermeld) het zorgplichtbeginsel in werking. 
 
De GBT uit de casus is gelegen in het buitengebied grenzend aan een industrieterrein. De 
GBT is ingesteld als geluid- en zichtwal. Uit analyseresultaten blijkt dat de TGG een sterk 
verhoogde zuurgraad heeft en tevens een verhoogde uitloging aan sulfaat en chloride laat 
zien. 
 
Het bevoegde gezag heeft voor de invulling van de zorgplicht gekozen om voor sulfaat en 
chloride uit te gaan van de in de Rbk opgenomen uitloogtoetswaarden voor niet-
vormgegeven bouwstof (nvg-bouwstof). Hierbij is van de gedachte uitgegaan dat de uitloging 
uit bouwstoffen een vergelijkbare systematiek heeft als de uitloging uit (de kern van) een 
GBT. 
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Deze bouwstof-toetswaarde kan, ervan uitgaande dat uitloging volledig zal plaats 
vinden1, dan gebruikt worden als de maximale samenstellingswaarde. In de casus 
bleek uit uitloogproeven dat deze bouwstof-toetswaarden voor sulfaat en chloride 
soms werden overschreden. 
 
Ook een verhoogde pH kan invloed hebben op nabij gelegen oppervlaktewater. Voor het 
voorkomen van nadelige invloed op het oppervlaktewater is in het Bbk, in art. 7 een 
specifieke zorgplicht opgenomen. 
 
Verder speelden de locatiespeciefieke omstandigheden een rol. De lokale situatie bij de 
betreffende GBT laat een relatief ondiep aanwezige grondwaterspiegel zien. Verder is de 
wal aan beide zijden begrensd door een riviertje en vijvers. De aanwezige vijvers zijn gevuld 
met grondwater en hebben ook een relatief ondiepe waterstand evenals de riviertjes. 
 
Met name pH, maar ook sulfaat en chloride, kunnen negatieve gevolgen hebben voor 
oppervlakte- en grondwater. In de vijvers zijn momenteel vissen aanwezig en moet zich, 
gelet op de bestemming, in de toekomst een natuurlijke biotoop kunnen ontwikkelen. De 
uitloging van anionen zal (tijdelijk) het zoutgehalte en wellicht de pH in deze vijvers kunnen 
verhogen. De genoemde riviertjes stromen bovendien rechtstreeks naar nabij gelegen 
grondwaterbeschermingsgebied. Met name de risico’s voor dit 
grondwaterbeschermingsgebied zijn van dien aard dat geen grond met een verhoogde 
uitloging op de GBT toegestaan kan worden. 
 
Verder is bij de in het verleden toegestane gelijkaardige partijen een aanvullende eis gesteld 
dat grond die verhoogde uitloging vertoont aan sulfaat maar niet de toetswaarde voor nvg-
bouwstof overschrijdt en tevens een sterk verhoogde pH, afgedekt dient te worden door een 
enkele meters dikke laag grond om diep wortelende bomen te beschermen. De GBT zal 
nadat de GBT is voltooid namelijk afgewerkt worden als een park/wandelgebied en heeft in 
het bestemmingsplan nu al de bestemming natuur. 
 
Al deze gronden samen waren voor het bevoegde gezag voldoende redenen om de melding 
af te keuren c.q. toepassing van de gemelde grond niet toe te staan. 

-o- 

                                                
1 Bij in de waterfase erg mobiele stoffen als chloride en sulfaat is de verwachting dat uitloging volledig zal zijn. Alle beschikbare 
chloride en sulfaat in de grond zal oplossen indien onderworpen aan een kolomproef L/S=10. 


