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Inleiding 
Het Bouwstoffenbesluit, voluit het Bouwstoffenbesluit bodem, -en oppervlaktewaterenbescherming, 
afgekort het Bsb, is sinds 1 januari 1999 van kracht. Het legt normen vast voor 130 stoffen. Het 
besluit is van kracht zodra bouwstoffen (grond of overige steenachtige materialen) worden toegepast 
in een werk. Het besluit stelt regels voor het gebruik van steenachtige bouwstoffen die in contact 
kunnen komen met regen,- grond- of oppervlaktewater. Het besluit moet voorkomen dat 
steenachtige bouwstoffen de bodem of het oppervlaktewater vervuilen. De regels zijn bedoeld om 
eventuele uitspoeling van verontreinigingen uit bouwstoffen naar de bodem of het oppervlaktewater 
tot een maximum toelaatbaar niveau te beperken. Ook moet het Bouwstoffenbesluit het hergebruik 
van secundaire bouwstoffen bevorderen. Dat vermindert de belasting van het milieu en het gebruik 
van primaire bouwstoffen.  
 
Bouwstoffen 
Het Bsb gaat over steenachtige bouwstoffen. Dat zijn bouwstoffen die voor meer dan 10% uit 
silicium, calcium en aluminium bestaan. Ze worden onderverdeeld in primaire en secundaire 
steenachtige bouwstoffen. Primaire bouwstoffen zijn stoffen die niet eerder als bouwstof zijn gebruikt 
zoals bijvoorbeeld zand, grond, klei en grind, maar ook de bouwstoffen die daaruit zijn samengesteld 
zoals beton. Secundaire steenachtige bouwstoffen zijn materialen die als bouwstof worden 
hergebruikt zoals beton- en menggranulaat gemaakt uit bouw- en sloopafval of bouwstofren uit 
industriële processen zoals bijvoorbeeld hoogovenslakken en AVI-bodemas. Andere voorbeelden 
van bouwstoffen zijn asfalt, asfaltgranulaat, bitumineuze dakbedekkingen, baggerspecie, 
ophoogzand, zeefzand, dakpannen, tegels en nieuwe bakstenen. Vlakglas, metallisch aluminium, 
kunststof, verf, metalen en hout vallen niet onder het Bsb.  
 
Samenstellings,- en immissiewaarden  
Het bouwstoffenbesluit maakt ook onderscheid in categorieën grond. Het besluit kent schone grond, 
categorie-1-grond (licht verontreinigd) en categorie-2-grond. Bij de toepassing van categorie-2-grond 
zijn isolatiemaatregelen verplicht. Grond die de internetiewaarde overschrijdt mag volgens het Bsb 
niet als bouwstof worden toegepast.  
 
Categorieën primaire bouwstof  
Het Bouwstoffenbesluit kent drie categorieën bouwstoffen: categorie 1, categorie 2 en bijzondere 
categorieën. Bouwstoffen uit categorie 1 hebben een zodanige immisiewaarde dat ze zonder 
beschermingsmaatregelen kunnen worden toegepast. Verreweg de meeste bouwstoffen vallen in 
categorie 1. Bij de toepassing van categorie-2-bouwstoffen zijn isolatiemaatregelen verplicht. Er zijn 
twee bijzondere categorieën bouwstoffen: teerhoudend asfaltgranulaat (TAG) en AVI-bodemas. 
Voor beide stoffen zijn extra isolatiemaatregelen (meer dan bij categorie-2-bouwstoffen) nodig om 
hergebruik in sommige gevallen mogelijk te maken. Bouwstoffen die niet in een van de categorieën 
vallen mogen niet in een werk worden toegepast.  
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Indeling categorieën 
Hierboven is aangegeven, dat bouwstoffen op basis van samenstellingonderzoek en/of 
uitloogonderzoek kunnen worden ingedeeld in diverse categorieën. Om de conclusie te kunnen 
trekken in welke categorie een bouwstof is ingedeeld dient laboratoriumonderzoek te worden 
uitgevoerd.  
 
Onderstaand schema geeft globaal de werkwijze weer voor de behandeling van bouwstoffen in het 
laboratorium.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bouwstof 
 

Verkleinen < 4mm 

< 9kg kontakt klant  
< 20kg kwarteren 

Bepaling: 
- Organische stof 
- Zware metalen 
- Beschikbaarheid  

Extractie/destructie in 4-voud en 
analyse op mengextract/destruraat 

Alle ‘artefacten’ (plastic, bouten, 
takjes etc) worden verwijderd. 

Gewicht tussen de 9kg en 
20kg 

Vluchtige organische 
verbindingen 
Cyanide 
Vluchtig kwik 
Chloorfenolen 
Alkylfenolen en fenolindex 

JA 

NEE 

Drogen 40°C 

Malen < 0.5mm 

Malen < 0.125mm 

Bepaling: 
- Zuurgraad 
-  

Bepaling: 
- Drogestof 
- Carbonaat 
- Lutum 

Drogen met 
natriumsulfaat 

Cryogeen malen 

Bepaling: 
- Minerale olie 
- PAK, EOX 
- OCB/PCB/ONB/OPB  
 

Duplo 
steekmonster  

Uitsplitsing materiaal 
t.b.v. kolomproef 
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