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Zand uit dynamische wingebieden  

 

 
BRL 9313 valt onder het beheer van het Gezamenlijk College van Deskundigen Grondstoffen en Milieu (CvD G&M) 
 
Interpretatievragen betreffende de BRL 9313 kunnen aan het CvD G&M worden voorgelegd. Deze worden in het CvD G&M besproken, waarna zo nodig en mogelijk een 
interpretatie wordt vastgesteld. Na vaststelling van de interpretatie is deze bindend bij audits door de certificatie-instellingen.  
 
Op de besluitvorming op interpretatievragen is het Kiwa Reglement voor het Algemeen Beleidscollege, Sectorspecifieke Beleidscolleges en Colleges van Deskundigen 2014 
van toepassing. 
 
In de interpretatietabel wordt verwezen naar het toepasselijke deel van de BRL9313 en de vindplaats. Verder staat de datum van vaststelling aangegeven.  
De interpretatie is van kracht vanaf deze datum, tenzij anders staat weergegeven. Een interpretatievraag kan uiteindelijk aanleiding zijn tot aanpassing van de BRL. 
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1 2.1 Definities Dynamisch wingebied:  

een in ruimte afgebakend gebied waarin zand 
gewonnen wordt en dat deel uit maakt van, of in 

open verbinding staat met oppervlaktewater. Voor 
de afbakening wordt in principe de overzichtslijst 

aangehouden van grote oppervlaktewateren in 

Bijlage O van de Regeling bodemkwaliteit. 

 

De definitie sluit buitenlandse winlocaties uit door 

voor de afbakening de overzichtslijst aan te houden 
van grote oppervlaktewateren in Bijlage O van de 

Regeling bodemkwaliteit. 

Het CvD is van mening dat ook buitenlandse wingebieden 

onder certificaat moeten kunnen vallen.  

Besluit: de tweede zin uit de definitie met verwijzing naar 

bijlage O (overzichtslijst van grote oppervlakte wateren) 

komt te vervallen. 

➔ definitie dynamisch wingebied:  

een in ruimte afgebakend gebied waarin zand 

gewonnen wordt en dat deel uitmaakt van, of in open 
verbinding staat met oppervlaktewater. Voor de 

afbakening wordt in principe de overzichtslijst 
aangehouden van grote oppervlaktewateren in 

Bijlage O van de Regeling bodemkwaliteit. 

30 oktober 2020 

2 7 Ontzilt zand Valt het ontzilten van zand onder het bewerken van 

(gereinigde) grond (SIKB BRL 7500) ? 

 

Het ontzilten van zout zand wordt niet als het bewerken 
van (gereinigde) grond gezien omdat zeezand voldoet 
aan de achtergrondwaarden en van nature zout en dus 
geen verontreinigde grond is.  

Het spoelen is gericht op verlaging van het 
chloridegehalte en daarmee het verruimen van het 
toepassingsgebied en dit proces is geen grondreiniging 
volgens SIKB BRL 7500 protocol 7510. 

 

30 oktober 2020 

https://www.kiwa.com/nl/nl/service/brl-9313-zand-uit-dynamische-wingebieden/
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3 8 Vaste opslag Bij een vaste opslaglocatie is het toegestaan om 

onder het BRL 9313 certificaat van het depot, zand 
van gelijke milieuhygiënische kwaliteit dat is 

aangeleverd met een BRL 9313 of 9321 certificaat 
samen te voegen, omdat het steeds een primaire 

grondstof betreft die voldoet aan de 

achtergrondwaarden voor grond en baggerspecie. 

Verduidelijkt moet worden of het dan ook is 
toegestaan om enkel BRL 9321 zand in te nemen 

en door te leveren. 

Het CvD is van mening dat ook BRL 9321 zand onder het 

certificaat voor een depot moeten kunnen vallen. Dit 

wordt in de bestaande toelichting verduidelijkt (geel): 

Toelichting: 

In praktijk worden scheepsladingen en vrachten zand op 

een opslaglocatie samengevoegd in een depot (vakken, 
silo’s e.d.). In het kader van deze BRL is het toegestaan 

partijen onder BRL 9313 en/of eventueel 

BRL 9321 korrelklasse a gecertificeerd zand van gelijke 
milieuhygiënische kwaliteit samen te voegen, omdat het 
steeds een primaire grondstof betreft die voldoet aan de 
achtergrondwaarden voor grond en baggerspecie. 

10 juni 2022 
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