
BEZOEKVERSLAG in het kader van het certificaat
GRONDBANK

Exploitant Bezoekdatum Type Grondbank
nr Vestigingsnr

RDL 12/06/18 TB1 / 538 Tongeren
539 Overpelt

Opslagplaats Reglementen

Heersterveldweg 3
Tongeren

Fabrieksstraat 160 Overpelt

Kwaliteitsreglement in het kader van de erkenning van een
grondreinigings- centrum of een tussentijdse opslagplaats voor
uitgegraven bodem – OVAM
Certificatiereglement TOP CGR - vzw Grondbank

Certificatie als TOP CGR

Erkenning als TOP CGR

OPMERKINGEN EN BESLUITEN

Begin toelatingsperiode : Hierbij bevestigen we dat de toelatingsperiode voor het
behalen van het certificaat als tussentijdse opslagplaats aanvangt op 12/06/18.

OPMERKINGEN VAN DE EXPLOITANT

Bij het bezoek aanwezige personen:

Voor TOP: Ronny Hendrickx

Voor vzw Grondbank: Kathleen Wielant

Voor TOP Voor vzw Grondbank

Naam: Ronny Hendrickx Kathleen Wielant

Handtekening:
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1. MONSTERNEMING

1.1. Evaluatie vorige monsterneming
Nr. Conform Technisch Verslag : Identificatie monster : 

Partijnummer : 3-delige code : 

1.2. Nieuwe monsterneming

Nr. Conform Technisch Verslag : Identificatie monster : 

Partijnummer : 3-delige code : 

Omschrijving partij :  

Inkeuring : Controlestaalname : 

Controle labo : Labo duplostaal : (niet verstuurd)

Opmerkingen : 
Geen controlestaalname uitgevoerd.

2. ORGANISATIE EN ZELFCONTROLE

2.1. Aanvoer 
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2.1.1. Procedure aanvoer 
Bedoeld voor aanvoer van boorslib, bentonietmengsels. 
Het boorslib wordt eerst verzameld in containers bij boorder, gemeente, TOP, werf,… om 
dan meestal door RDL zelf opgehaald te worden. Interne melding vooraf door RDL 
waaraan alle gegevens worden gekoppeld betreffende de herkomst, de toevoeging van 
additieven, de ev. verzamelplaats waarbij een uniek meldingsnummer wordt toegekend. 
(3jjmmdd-538/539-001) De naam van de uitvoerder van de werken en de vervoerder 
worden vermeld. Grondbank krijgt hierin inzage via het TAS-registratiesysteem. 
Partijen > 40 m³ worden steeds apart aanvaard en krijgen een individueel ‘batchnummer’. 
Kleinere partijen worden samengevoegd tot max. 40 m³. 

2.1.2. Aanvoerbon 
De aanvoer gebeurt via het GPS-traceerbaarheidsysteem TAS door RDL of 
onderaannemer of eventueel door boorfirma zelf. 
Voor de site te Tongeren gebeurt de aanvoer over de eigen weegbrug, voor de site te 
Overpelt via de weegbrug van het naastliggend bedrijf. 

2.1.3. Inkeuring 
Inkeuring per wachtbekken van ± 40m³.   
Bemonstering dmv een pipetboring en een analyse van een SAP-pakket voor ongekende 
partijen.   
De boorfirma maakt een technische fiche van de gebruikte bentoniet en/of additieven over 
aan RDL. De erkende bodemsaneringsdeskundige bepaalt op basis daarvan mogelijk 
bijkomende verdachte parameters. 
De bemonstering gebeurt door erkende bodemsaneringsdeskundigen DLV of 
Bodemkundige Dienst. 
Bemonsteringsprocedures zullen gedetailleerd opgenomen worden in het technisch 
dossier. 

2.1.4. Aanvaarding 
Enkel partijen voor vrij gebruik. 

2.2 Opslag 
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2.2.1. Opslagprocedure 
De opslag gebeurt in wachtbekkens van ± 40m³ bestaande uit betonblokken die waterdicht 
gemaakt worden.  Uitgekeurde partijen die voldoen voor vrij gebruik worden in grote silo’s 
opgeslagen. 
In Overpelt zijn reeds twee opslagsilo’s aanwezig van samen ± 9000 m³ en in de overdekte 
hall 10 wachtbekkens die nog verder afgewerkt worden. 
Op beide sites worden ook containers voorzien voor opslag in geval de wachtbekkens vol 
zitten. 
In Tongeren is momenteel één container aanwezig met boorslib, evenals in Overpelt. In 
Overpelt ligt ook een partij natuursteenslib gestockeerd. Natuursteenslib dient behandeld 
volgens de bepalingen van het Vlarema (artikel 2.3.1.1. ) en kan toegepast worden als 
bodemverbeterend middel. 

2.2.2. Situatieplan 

2.2.3. Identificatie van de hopen 

2.3 Bewerking

2.3.1. Samenvoegen 
Uitgekeurde partijen voor vrij gebruik worden verzameld in silo’s. 

2.3.2. Zeven 
RDL voorziet in het proces de mogelijkheid om de boorslurry op te splitsen in meerdere 
fracties met verschillende granulometrie. 

2.3.3. Reinigen 
Nvt 

2.3.4. Toevoegen toeslagstoffen 
Aan de boorslurry wordt het bodemverbeterend middel Pireco Stimuter gevoegd, dosering 
± 2l/m³. 
Datum en dosering worden opgenomen in het register (TAS) 

2.4 Uitkeuring en afvoer 
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2.4.1. Procedure afvoer 
Afvoer zal voornamelijk gebeuren volgens de procedure voor verdeling in kleine 
hoeveelheden. 
De aanvraag voor een grondtransporttoelating zal gebeuren per silo.  Bij de start van de 
afvoer mogen geen nieuwe partijen meer toegevoegd worden. 

2.4.2. Afvoerbon 
Afvoer via TAS-traceringssysteem. 

2.4.3. Uitkeuring 
Na samenvoegen in de silo’s zal nog een bijkomend controlestaal genomen worden. 

2.4.4. Beheer van niet-aanvaarde partijen 
Indien bij inkeuring blijkt dat partijen niet voldoen voor vrij gebruik worden deze afgevoerd 
naar een erkend verwerker.   
Partijen die voldoen voor bouwkundig bodemgebruik kunnen op een andere gecertificeerde 
TOP verwerkt worden zonder extra controlestaalname. 

2.5 Projectdossier 

Alle documenten worden bijgehouden via het TAS-registratiesysteem. 

2.6 Klachtenregister 

3. NASPEURBAARHEID

Voor de partij gestockeerd in de container te Overpelt gebeurde reeds een 
grondtransportmelding voor 60m³ door APK-drilling.

4. DIVERSE VASTSTELLINGEN
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Erkende bodemsaneringsdeskundige :  
DLV, contact Jos Hendrikx 
Bodemkundige Dienst van België, contact Pieter Janssen 

Technisch dossier : 
Een aangepaste versie van het technisch dossier werd voor beide sites overgemaakt. 

Milieuvergunning : 
Voor de site te Tongeren gebeurde een melding klasse 3, rubriek 61.2.1. voor de opslag 
van 9400m³ boorslurry. 

Mogelijk bijkomende sites te Beert (Pepingen) en Meer (Hoogstraten). 
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