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VOORWOORD 
 
Grond die vrijkomt bij woning-, grond, weg en waterbouw zien we vaak als een afvalstof waar we 
vanaf moeten. Vanuit die houding lijken we in termen van duurzaamheid winst te boeken met het 
toepassen van beschikbare partijen grond en baggerspecie als ophoog- en/of opvulmateriaal. Maar 
het is de vraag of dit wel de meest duurzame toepassing is. Zou grond en slib niet weer beschouwd 
moeten worden als bodemschat die ingezet kan worden om bodemdegradatie tegen te gaan? 
Eigenschappen van beschikbare partijen moeten gewaardeerd kunnen worden, zoals aanwezige 
levensvormen, voedingsstoffen en water- en koolstofvasthoudend vermogen.  De keten van vraag 
en aanbod zou gesloten moeten kunnen worden. Anders kijken naar bodem. Het hoeft niet moeilijk 
te zijn. 
 
De provincie Gelderland en Rijkswaterstaat hebben ambities op het gebied van klimaat en circulaire 
economie. Beiden hebben getekend voor het uitvoeren van een Green Deal Duurzaam Grond-, 
Weg- en Waterbouw. De provincie Gelderland heeft de ambitie de eerste afvalloze provincie van 
Nederland te worden. Daarom is het niet vreemd dat beide organisaties de samenwerking hebben 
opgezocht. Het gezamenlijke streven is om vrijkomende partijen vruchtbare bovengrond toe te 
passen als bodemverbeteraar en zo ook bij te dragen aan klimaatdoelen en een circulaire 
economie. 
 
Royal HaskoningDHV heeft in opdracht van de provincie Gelderland verkend hoe het toepassen van 
grond voor stadsgroen, in de landbouw en in boomteelt zich vergelijkt met de huidige praktijk. 
Deze verkenning is uitgevoerd door middel van een MKBA en andere beslisinformatie. RHDHV is 
gevraagd om zijn expertise, netwerk en ambitie om bewuster met vrijkomende grond om te gaan 
in te zetten om een transitie te faciliteren.  
 
Met dit rapport zetten we samen weer een nieuwe stap op weg naar het gebruik van grond als 
bodemverbeteraar. De volgende stappen om dit te bereiken zijn binnen de samenwerking in de 
maak. 
 
Leon Claassen 
Joyce Zuijdam 
Ruud van Uffelen 
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1 Managementsamenvatting 
Vrijkomende vruchtbare grond heeft potentie maar verliest nu waarde 
Bij ruimtelijke ontwikkelingsprojecten in Nederland vervallen grote hoeveelheden vruchtbare bovengrond aan de 
aannemer, die hier dan een nieuw bestemming voor zoeken. Die vinden zij in de regel met het nodige gemak in 
civiele toepassingen en in herinrichting van zandwinputten. Maar voor de grote behoefte aan vruchtbaar land bij 
de agrarische sector bestaat nauwelijks aandacht. De huidige beleids- en governance structuren schieten tekort in 
het borgen van rentmeesterschap van de bodem.  
De Provincie Gelderland is met haar Meerjarenprogramma bodem en ondergrond (MJPBO 2015-2020) uit op 
goed bodemrentmeesterschap. Als eerste stap naar bewustwording is een verkenning uitgevoerd naar 
maatschappelijke kosten en baten voor transplantatie van 500.000 m3 vruchtbare grond of baggerspecie  die 
vrijkomt bij werken uit bijvoorbeeld uiterwaarden, rivieren, weilanden of bouwland en vaak rijk is aan mineralen en 
organische stof. De effecten voor drie bestemmingen zijn verkend en vergeleken met de effecten bij gebruik voor 
herinrichting van zandwinplassen. De verkende bestemmingen zijn: 

• Stadsvergroening – creëren van een tijdelijk park voor 25 jaar; 
• Boomteelt – vruchtbare grond vanwege bodemdaling door verkoop van bomen met kluit; 
• Akkerbouw op zandgrond en - verbetering van het vocht- en nutriëntenvasthoudend vermogen.  

Potentie: voedsel, water, klimaat/CO2-balans 
Meer dan 30 effecten zijn geïdentificeerd, waarvan de meeste zich lastig in monetaire waarden laten uitdrukken. 
Positieve effecten voor de huidige praktijk van herinrichting van diepe tot ondiepe plassen zijn verbeterde 
ecologie, een mooier landschap en sterk verbeterde recreatiemogelijkheden. Dit gaat ten koste van 1-5 miljoen kg 
bodemleven en van huidige waarden van die bodem: substraat voor plantengroei, voedselproductie, 
bodemwaterretentie en koolstofvastlegging. Geen van deze nadelen doen zich voor bij de drie verkende 
alternatieve bestemmingen. Onderstaande tabel geeft een kwalitatieve inschatting van de belangrijkste effecten. 

Effect Diepe plas Stadsvergroening Boomteelt Landbouw 

Ecologie  ++ ++ ++ + 

Landschap + ++ 0/+ 0 

Recreatie ++ ++ 0 0 

Bodemleven in vrijkomend material - - 0 0 0 

Bodemleven op bestemming 0 ++ + ++ 

Plantengroei - + + + 

Koolstofvastlegging - - + 0/+ + 

Vochtvasthoudend vermogen bestemming 0 ++ + ++ 

 
Hogere baten mogelijk, ook monetair 
Waar mogelijk zijn de netto effecten ten opzichte van het nulscenario (herinrichting zandwinplas) 
gemonetariseerd.  Elk van de verkende alternatieve bestemmingen belooft netto maatschappelijke baten in 
vergelijking met de huidige praktijk. Die zijn het hoogst bij transplantatie naar zandgrond, vooral door hogere 
gewasopbrengsten.  Bij transplantatie naar de stad kan aanzienlijk worden bespaard op capaciteit voor 
wateropvang. Per m3 wordt afhankelijk van de bestemming op termijn netto € 6,-- à € 16,-- verdiend.  
 
Hoe deze kansen te verzilveren? 
• Help de perverse prikkel de wereld uit die winsten oplevert met verondiepen van zandwinputten. 
• Zorg dat de werkelijke waarde van vruchtbare bovengrond meetelt in planvorming en m.e.r. 
• Analyseer de huidige keten + belangen en ontwerp de gewenste keten + processen die nodig zijn om de 

waarden van vrijkomende vruchtbare bovengrond te benutten.  
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2 Opdracht 
De Provincie Gelderland stelt zich in haar Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond 2015-2020 [6] 
een opgave met betrekking tot een gezonde toplaag voor landbouw, natuur en regulatie (klimaat). 
Deze opgave omvat onder meer:  

• de ambitie landbouw en natuur in het landelijk gebied samen te laten optrekken; 
• kennisontwikkeling over het verbeteren van de toplaag voor duurzame benutting, waarbij het 

gehalte organische stof als belangrijke graadmeter wordt gezien; 
• het vergroten van bewustzijn en kennis bij natuurorganisaties over bodemvriendelijke 

methoden om gebieden geschikt te maken voor natuur. 
 
Bij ruimtelijke ontwikkeling, Ruimte voor de Rivierprojecten en bijvoorbeeld natuurontwikkeling komen 
in korte tijd grote hoeveelheden bovengrond vrij. Uit Corine Land Cover data [10] blijkt dat in de 
periode 2006-2012 in Nederland 4035 ha landoppervlak veranderd is van landbouw/natuur naar 
stedelijk/industrie/infrastructuur. Uitgaande van een toplaagdikte van gemiddeld 0,25 m zal daarbij 
ongeveer 10 miljoen m3 vruchtbare bovengrond zijn vrijgekomen. Een groot deel daarvan wordt lokaal 
opnieuw teruggebracht als toplaag. Bovengrond die overblijft, wordt veelal relatief laagwaardig 
toegepast: grootschalige bodemtoepassingen (GBT), herinrichten van een diepe zandwinplas, 
landscaping. Grote hoeveelheden veen worden “gewoon ergens neergelegd, dan verdwijnt het 
vanzelf”. In het eerste geval kan de bovengrond niet langer ecosysteemdiensten leveren die gezonde 
bovengrond levert. In het tweede geval worden de koolwaterstoffen (organische stof) waar het veen 
grotendeels uit bestaat weer omgezet in CO2 en water.  
 

 
Figuur 1 - Van 2006-2012 werd in Nederland jaarlijks gemiddeld 4035 ha bovengrond opgenomen [10] 
 
Om bewuster omgaan met bovengrond te faciliteren en om een handvat te geven om dit bewuste 
gebruik verder te stimuleren, is ons gevraagd een benadering te geven van de maatschappelijke 
kosten en baten in drie modelprojecten in twee varianten:  

• Project wordt uitgevoerd volgens de huidige praktijk. 
• Project wordt uitgevoerd met bewust hergebruik van de gezonde bovengrond (toepassen als 

bovengrond). 
 
De gekozen modelprojecten zijn natuurontwikkeling in de Binnenveldse Hooilanden tussen 
Wageningen en Veenendaal, en in de uiterwaarden van de Waal tussen Wamel en Heerewaarden. 
 
We identificeren, selecteren en kwantificeren voor zover mogelijk de effecten voor 3 bestemmingen: 

1. Nulscenario: herinrichten van een diepe plas; 
2. Maatregel 1: naar de stad voor tijdelijk groen op braakliggend terrein; 
3. Maatregel 2: aanvullen van boomteeltpercelen; 
4. Maatregel 3: verbeteren van arme zandgrond die voor landbouw wordt gebruikt. 

Er is een vijfde maatregel in onderzoek: het stabiliseren (tegengaan van oxidatie) van veengronden 
door opbrengen van dunne lagen slib of klei, waarmee de vorming van klei-humuscomplexen wordt 
bevorderd. Deze maatregel valt buiten de reikwijdte van deze opdracht.  
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Dit rapport past de kernprincipes van de TEEB benadering [32] toe: 

1 Het erkennen van waarden, in dit geval in vruchtbare bovengrond, als stap om toe te werken naar 
besluitvorming over het behoud en duurzaam gebruik hiervan. Dit wordt behandeld in 
Hoofdstukken 2 en 3.  

2 Voor zover binnen de reikwijdte van deze opdracht mogelijk, gaat Hoofdstuk 4 in op waarden in 
economische zin, wat beleidsmakers en anderen, zoals het bedrijfsleven, verder kan helpen bij het 
nemen van beslissingen die de volledige kosten en baten van een ecosysteem in acht nemen. Dit 
draagt bij aan efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen.  

3 Het derde kernprincipe is de introductie van manieren waarmee ecosysteemwaarden ingebouwd 
worden in besluitvorming door prikkels zoals betaling voor ecosysteemdiensten en aanpassen van 
schadelijke regelingen. Hierop komen we terug bij de aanbevelingen in Hoofdstuk 5. 
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Figuur 2 - Schetsontwerp Binnenveldse Hooilanden 
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3 Brongebieden voor bovengrond en hun kenmerken 

3.1 Binnenveldse Hooilanden 

3.1.1 Voornemen natuurontwikkeling 
In de Binnenveldse Hooilanden werken natuurliefhebbers, boeren en terreinbeheerders in opdracht 
van de provincie Gelderland samen aan nieuwe natuur tussen Veenendaal en Wageningen. De 
Binnenveldse Hooilanden gaan bestaan uit 300 hectare aaneengesloten natuur met onder meer 
blauwgrasland, trilveen en dotterbloemhooiland. Het gebied maakt deel uit van het Gelderse Natuur 
Netwerk en het inliggende gebied Bennekomse Meent is onderdeel van het Natura2000-gebied Het 
Binnenveld. 
 
Het Schetsontwerp [22] voorziet dat van 200 hectare gemiddeld 0,25 m fosfaat- en voedselrijke 
toplaag wordt afgegraven, die deels uit klei, deels uit zand en deels uit veen bestaat. Een deel hiervan 
zal waarschijnlijk direct worden gebruikt voor ophoging van aangrenzende landbouwgronden, om hier 
landbouwkundige schade te voorkomen. Geschat is dat 435.000 m3 bovengrond uit het gebied wordt 
afgevoerd.  

3.1.2 Kenmerken van vrijkomende bovengrond 
Uit de Bodemkaart van Nederland, kaartblad 39 [2, 3] volgt een beschrijving van de kenmerken van de 
bodem.  
 

 
Figuur 3 - Binnenveldse Hooilanden: topografie en bodemsoorten. Bron: [2]  
 
Op Figuur 3, rechter kaart, zijn de bodemsoorten weergegeven die zich in de Binnenveldse 
hooilanden bevinden. Onderstaand zijn deze per kaarteenheid binnen de gele begrenzing van het 
plangebied omschreven aan de hand van de Toelichting op de Bodemkaart van Nederland [3]. 
 
In het zuidoosten en direct langs de Grift bevindt zich kalkloze poldervaaggrond, zware klei, 
profielverloop 4 (kaarteenheid Rn44C). Dit zijn de typische komgronden van het rivierkleigebied. 
Meestal is slechts een zeer dunne, humeuze of humusrijke bovengrond (A1 horizont) aanwezig.  
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De zuidelijke veengronden in de Binnenveldse Hooilanden vallen onder de eerdveengronden, die een 
goed veraarde, moerige bovengrond van tenminste 0,15 m dikte hebben.  
 
Kaarteenheid hVc: koopveengronden op zeggeveen, rietzeggeveen of (mesotroof) broekveen. 
De 0,15 à 0,20 m dikke bovengrond bestaat uit venige klei of kleiig veen, dat slechts matig en vrij 
ondiep veraard is. Daaronder komt meestal vrij grof rietzeggeveen voor, dat plaatselijk vermengd is 
met wat lutum. Soms bevinden zich in het veen houtresten. 
 
Kaarteenheid hVz: koopveengronden op zand, beginnend ondieper dan 1,20 m. 
De bovengrond komt overeen met die van hVc. Naar beneden gaat de bovengrond geleidelijk over in 
kleiïg tot kleihoudend broekveen en vervolgens in niet geoxydeerd rietzeggeveen. Tussen 0,70 en 
1,20 m begint een lemige matig fijne zandondergrond.  
 
Kaarteenheid pVc: weideveengronden op zeggeveen, rietzeggeveen of (mesotroof) broekveen. Deze 
liggen op de overgang van moerige gronden met een kleidek (kWz) naar koopveengronden (hVc). De 
bovengrond bestaat uit zeer donker grijze, zwak roestige, zware klei ter dikte van ongeveer 0,30 m. 
Het humusgehalte bedraagt circa 20%. De humusrijke klei gaat via zeer donkere venige klei over in 
kleiig, vrij grof rietzeggeveen.  
 
In het noorden van het gebied bevinden zich rauwveengronden. Dit zijn:  
 
Kaarteenheid zVz: meerveengronden op zand zonder humuspodzol beginnend ondieper dan 1,20 m. 
Deze meerveengronden op zand zijn ontstaan door gedeeltelijke afgraving van de oorspronkelijke 
veenlaag, waarna een zanddek is opgebracht dat varieert in dikte van 0,05 tot 0,40 m. Het 
humusgehalte in dit zanddek varieert sterk.  
 
Kaarteenheid Vz: vlierveengronden op zand zonder humuspodzol beginnend ondieper dan 1,20 m. Dit 
zijn ook gedeeltelijk afgeveende gronden, maar deze zijn niet herontgonnen na vervening. Het 
materiaal bestaat bijna geheel uit zeggeveen. De bovenste 0,10 m zijn vrij sterk verweerd. 
Overwegend tussen 0,60 en 0,80 m-mv begint de ondergrond bestaande uit lemig matig fijn zand.  
 
En verder zijn er nog enkele eerdgronden:  
 
Kaarteenheid kWz: moerige eerdgronden met een zavel- of kleidek en een moerige tussenlaag op 
zand. Tot 0,10 à 0,15 m diepte is de humusrijke, kalkloze zavel- of lichte kleibovengrond sterk 
vermengd met pleistoceen zand. Daaronder wordt een 0,15 à 0,20 m dikke laag donkergrijze, 
humeuze tot venige, kalkloze zware klei met veel roest aangetroffen. De 0,15 à 0,20 m dikke, moerige 
tussenlaag bestaat uit zwart of donkerbruin, onherkenbaar, sterk geoxydeerd veen. Op 0,50 à 0,60 m 
diepte begint donkergrijs, humusarm, zwak lemig, matig fijn zand dat naar beneden toe op de meeste 
plaatsen geleidelijk leemarm wordt.  
 
Het uiterste noordoosten van het gebied bestaat uit beekeerdgronden van lemig fijn zand (pZg23). 
Deze bevat een 0,20 à 0,40 m dikke bovengrond die roestig, fijnzandig en vaak sterk lemig is en een 
humusgehalte van 5% heeft; onder de zode oplopend tot 7-8%.  
 
De grondsoorten zijn samengevat in Tabel 1. 
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Tabel 1 - Bodem- en bovengrondsoorten Binnenveldse Hooilanden 

Kaarteenheid Bodemsoort Bovengrond tot circa 0,30 m 

Rn44C Poldervaaggrond Zware klei, zeer dunne humusrijke toplaag 

hVc en hVz Koopveengrond 0,15-0,20 m venige klei/kleiig veen, daaronder grof veen 

pVc Weideveengrond Zware klei met 20% humus 

zVz Meerveengrond Zand, wisselende dikte en humusgehalte, veen 

Vz Vlierveengrond 0,10 m verweerd veen, verder zeggeveen 

kWz Moerige eerdgrond 
0,10-0,15 m humusrijke kalkloze zavel/lichte klei met zand, eronder humeuze 
kalkloze zware klei 

pZg23 Beekeerdgrond Fijn zand, vaak sterk lemig, 5-8% humus 

 
De Atlas Natuurlijk Kapitaal [11] geeft een aantal aanvullende kenmerken (deels berekend met behulp 
van de bodemkaart [3]). Zo is eruit af te leiden dat de bovenste 0,30 m van de bodem in de 
Binnenveldse Hooilanden meer dan 175 ton C/ha bevat. Dat is meer dan 30 kton C in de te 
verwijderen laag van gemiddeld 0,25 m over 200 ha.  
 

 
Figuur 4 - Bodemvruchtbaarheid in plangebied Binnenveldse Hooilanden (geel omlijnd) volgens de Atlas Natuurlijk kapitaal [11] 
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Figuur 5 - Vochtleverend vermogen in plangebied Binnenveldse Hooilanden (geel omlijnd) volgens Atlas Natuurlijk kapitaal [11] 
 

 
Figuur 6 - Natuurlijke ziekte- en plaagwering in plangebied Binnenveldse Hooilanden (geel omlijnd) volgens Atlas Natuurlijk 
kapitaal [11] 
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Figuur 7 - Bodemkoolstofvoorraad in plangebied Binnenveldse Hooilanden (geel omlijnd) volgens Atlas Natuurlijk kapitaal [11] 

3.2 Uiterwaarden Wamel-Dreumel-Heerewaarden 

3.2.1 Voornemen natuurontwikkeling 
Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer werken aan natuurontwikkeling in de 
uiterwaarden van de Waal bij Wamel, Dreumel en Heerewaarden (“UWDH”). Hierin worden opgaven 
uit de Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG), Natura2000/Gelders Natuurnetwerk en de 
Kaderrichtlijn Water gecombineerd. De intentie is om hier meestromende nevengeulen en strangen, 
ooibos, natuurlijke graslanden en andere riviergebonden natuur te ontwikkelen [5].  
 
Er is een “préverkenning” uitgevoerd, waarbij een inrichtingsschets is gemaakt, die is weergegeven in 
Figuur 8 [5]. In totaal wordt circa 500 hectare natuur integraal ingericht en beheerd, waarvan circa de 
helft nieuwe natuur. De natuuropgave wordt grotendeels buiten de zomerkades gerealiseerd. Een 
groot deel betreft de ontwikkeling van natuurlijk grasland. Een deel hiervan is ooibosontwikkeling in de 
Kop van Heerewaarden. Daarnaast is in de bocht bij Wamel een meestromende nevengeul en 
plaatselijke maaiveldverlaging voorzien. De Vonkerplas (zandwinplas bij Dreumel) wordt deels 
verondiept, gericht op het vergroten van de ecologische kwaliteiten. De plas wordt verder aangetakt 
via een geul op de Waal. In de Kop van Heerewaarden worden twee grotendeels bestaande strangen 
1-zijdig aangetakt en verder uitgediept en verlengd. 

3.2.2 Kenmerken van vrijkomende bovengrond 
De beoogde vrijkomende grond bevindt zich op de kaarteenheden Rn52A, Rn95A en Rd90A.  
 
Rn52A: kalkhoudende poldervaaggronden met zavel. De gronden zijn in de uiterwaarden ten behoeve 
van steenbakkerijen afgegraven tot op de kalkrijke zandondergrond. Hierdoor grenzen ze vaak met 
een steilrand aan de naastliggende niet afgegraven gronden Rd90A en Rn95A. Door het terugstorten 
van de oude bovengrond (“roofgrond” in RWS- en delfstoffenwinnersjargon) zijn de profielen nogal 
heterogeen. De 0,50-0,80 m dikke zavellaag varieert in zwaarte.  
 

13 december 2017 MKBA BOVENGROND T&PBE6246R001F0.1 14  

 



 

Rn95A: kalkhoudende poldervaaggronden met zware zavel en lichte klei. De bovengrond bestaat uit 
zware zavel of lichte klei en is tot 0,30-0,35 m diepte homogeen. Hieronder bevindt zich gelaagde 
zavel of lichte klei. Meestal is de bovengrond kalkarm en beginnen de kalkrijke lagen op ongeveer 
0,30 m. Het lutumgehalte van de bovengrond bedraagt meestal circa 25%. 
 
Rd90A: kalkhoudende ooivaaggronden bestaande uit zware zavel en lichte klei; deze gronden hebben 
een hoge landbouwkundige waarde. Hiervan zijn ook elders in de Betuwe zoals bij Tiel en Lienden 
grote oppervlakten aanwezig. De jonge stroomruggronden van de Rijn, de Waal en de Linge behoren 
voor een belangrijk deel tot deze eenheid, en op deze stroomruggronden is boomteelt 
geconcentreerd. Deze vrij goed gehomogeniseerde ooivaaggronden zijn meestal tot 0,50-0,55 m bruin 
gekleurd. Het lutumgehalte van de dunne A1-horizont (meestal tot 0,30 m, soms 0,50 m) ligt veelal 
tussen 25-35%. Het humusgehalte is gewoonlijk niet hoger dan 3%. De bovengrond is meestal 
kalkarm en soms kalkloos; plaatselijk ook kalkrijk.  
 

 
Figuur 8 - Schetsontwerp UWDH 
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Figuur 9 - Beoogde maaiveldverlaging bij Wamel en Dreumel: topografie en bodemtypen 

 

Figuur 10 - Bodem- en bovengrondsoorten uiterwaarden Wamel, Dreumel, Heerewaarden 
 

Kaarteenheid Bodemsoort Bovengrond tot circa 0,30 m 

Rd90A Ooivaaggrond zware zavel, lichte klei, lutum 25-35%, humus tot 3% 

Rn52A Poldervaaggrond zavel, variërend in zwaarte 

Rn95A Poldervaaggrond zware zavel, lichte klei, lutum circa 25% 

3.3 De Grote Wateren 

3.3.1 Onderhoudsbaggerwerk 
Nederland is een deltagebied: de rivieren voeren jaarlijks veel slib en zand aan, waarvan jaarlijks circa 
10 miljoen m3 in zoete wateren bezinkt. Rivieren, kanalen, maar ook zeehavens en watergeulen 
moeten met enige regelmaat uitgebaggerd worden [34].  
 
Per jaar wordt 9 à 10 miljoen m3 zoete specie gebaggerd [34]. Van deze zoete baggerspecie komt een 
derde deel in een definitief of tijdelijk depot terecht. Een derde deel wordt verspreid op land of in het 
water. Een derde deel, voornamelijk de zandige soorten, wordt direct toegepast of gaat naar de 
zandmarkt [34]. 
 
In 2015 is 4,4 miljoen ton baggerspecie verwerkt (gereinigd, gestort). 12 miljoen ton is direct toegepast 
in de waterbodem [12]. Onder “toegepast” valt ook het herinrichten van diepe plassen door 
verondieping (voor een overzicht van hun ligging zie Figuur 11). In de periode 2010-2013 werd 
gemiddeld per jaar circa 3 miljoen m3 in deze plassen toegepast [14]. Ook bij meldpunt 
bodemkwaliteit.nl1 is niet bekend welk aandeel hiervan baggerspecie betrof. Uitgaande van 
aangegane verplichtingen voor herinrichting, zou de jaarlijkse toepassing in diepe plassen tot 2025 
moeten toenemen tot 6 à 7 miljoen m3 [14], wat bij gelijkblijvend aanbod een tekort van 3 à 4 miljoen 
m3 betekent2. 

1 Meldpunt Bodemkwaliteit,nl is het landelijke meldpunt voor het toepassen van grond en bouwstoffen. Bij navraag is 
geantwoord dat geen onderverdeling kan worden gemaakt voor grondstromen die zijn verwerkt in diepe plassen. Ook wordt 
bovengrond niet geregistreerd als een aparte grondsoort.  
2 Het effect van importeren van grond en bagger om te verwerken in Nederlandse diepe plassen is niet in deze beschouwing 
opgenomen. 
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3.3.2 Kenmerken van vrijkomende baggerspecie 
Baggerspecie kan bestaan uit zand, silt en slib. Een deel van de baggerspecie is verontreinigd: 
ongeveer 30% in zoete wateren [34]. Vooral de fijnere fracties kunnen verontreiniging bevatten.  
 
Zwevend stof dat door de rivieren werd aangevoerd bevatte in de tweede helft van de 20e eeuw veel 
zware metalen en organische verontreinigingen zoals PCB’s, door industriële en gemeentelijke 
lozingen. Als gevolg was bezinkend slib vaak sterk verontreinigd. Op allerlei luwe plaatsen in de 
riviersystemen bevindt zich daardoor nog dergelijk verontreinigd slib (volgens Regeling Bodemkwaliteit 
klasse Niet Toepasbaar of klasse B; in beide gevallen niet verspreidbaar). Door brongerichte 
maatregelen is de kwaliteit van aangevoerd zwevend stof in de rivieren de laatste decennia zodanig 
verbeterd dat nu slib van kwaliteitsklasse A bezinkt (monitoringsdata Lobith 1999-2008 [13]), dat wel 
verspreidbaar is. In het zomerbed van de rivieren wordt nauwelijks nog verontreinigd materiaal 
aangetroffen [13].  
 
Wanneer baggerspecie bestemd wordt voor landbouw, boomteelt of park, is rijping nodig, al dan niet 
op de plaats van bestemming. Een factsheet in de Bodemrichtlijn [18] zegt hier het volgende over. 
Rijping is een natuurlijk proces, waarbij de grotendeels anaerobe baggerspecie door indrogen en 
oxidatie overgaat in een compacter, meer geaëreerd en doorlatender materiaal. De baggerspecie 
verandert door dit proces geleidelijk van een natte slurrie in een steekvaste (klei)grond. Het volume 
wordt, afhankelijk van het begin droge-stofgehalte en de fysische samenstelling, met 30 tot 50% 
gereduceerd. Rijping is een onomkeerbaar proces3, dat wil zeggen dat het materiaal niet meer 
terugkeert in de oorspronkelijke toestand na herbevochtiging.  
 
Sterk afhankelijk van de samenstelling kan baggerspecie een goede bron zijn van mineralen en 
organische stof en kan het de vocht- en nutriëntenhuishouding van arme gronden verbeteren. Zie ook 
de bruine inzet, die afkomstig is uit het SKB Cahier Bodemecologie [24].  
  

 
 

3 Vanwege het onomkeerbare karakter is in 1993 vastgesteld: beleidsstandpunt Verwijdering Baggerspecie. Storten van bagger 
dient bij voorkeur onder water te gebeuren. Ook is toen vastgesteld dat droge grond bij voorkeur droog wordt verwerkt. 
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Figuur 11 – Status en ligging van diepe plassen in Nederland in 2014 [14]. De Vonkerplas in UWDH staat hier nog niet op.  
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4 Bestemmingen van bovengrond en hun kenmerken 
Dit hoofdstuk behandelt de verschillende bestemmingsscenario’s, inclusief het nulscenario. Elk 
scenario wordt kort gekenschetst, waarna we de belangrijkste effecten kwalificeren. Deze 
“belangrijkste effecten” hebben we op basis van expert judgement, ondersteund door de Atlas 
Natuurlijk Kapitaal, geselecteerd uit een groslijst van effecten. De groslijst is weergegeven in bijlage 1.  

4.1 Nulscenario: toepassen in diepe plas 

4.1.1 Kenmerken 
Als fictief nulscenario gaan we ervan uit dat 500.000 m3 vrijkomende bovengrond uit de Binnenveldse 
hooilanden, 500.000 m3 grond uit de uiterwaarden Wamel-Dreumel-Heerewaarden en een 
hoeveelheid baggerspecie die na rijping 500.000 m3 vruchtbare grond zou opleveren wordt gebruikt 
voor herinrichting (in de praktijk genoemd: “dekgrondberging”, “vullen van putten”) van een 
nabijgelegen zandwinplas door verondieping.  
 
De Handreiking voor het herinrichten van diepe plassen [21] geeft aan: 

 Voor een aantal diepe plassen is gepland om deze, veelal als deel van regionale of lokale 
gebiedsontwikkeling, alsnog af te werken en opnieuw in te richten om zo de natuurwaarde, de 
recreatieve waarde en/of de veiligheid voor gebruikers van de plas en de omgeving te verbeteren. 
Door de vaak steile oevers van de plassen flauwer en ondieper te maken wordt een geleidelijke 
overgang gecreëerd naar de diepere delen waardoor de diversiteit en beleving van flora en fauna 
in de plas kan toenemen. 

 Het Besluit bodemkwaliteit biedt de mogelijkheid om de gewenste ontwikkeling van deze plassen 
op efficiënte wijze met (schone en herbruikbare) baggerspecie en grond uit te voeren. 

4.1.2 Kwalitatieve inschatting van effecten 
We gaan ervan uit dat in het nulscenario de Handreiking voor het herinrichten van diepe plassen [21] 
gevolgd wordt. Hiermee wordt het risico van tijdelijke negatieve ecologische effecten voor de plas en 
omgeving geminimaliseerd. Vanwege het proces met belanghebbenden dat de Handreiking voorstaat, 
mag verwacht worden dat het resultaat van de herinrichting voldoet aan de maatschappelijke wensen 
en dat de kwaliteit van het gebied erop vooruitgaat. Die verbetering van kwaliteit is waarneembaar in 
de ecologie, esthetiek en mogelijkheden voor recreatie.  
 
Naast deze effecten op plas en omgeving, zijn er ook effecten op de gebruikte grond (BH/UWDH) en 
zijn kenmerken, waarvan we er enkele uitlichten:  

 Het bodemleven houdt op te bestaan wanneer de grond in een plas wordt gebracht. De omvang 
van bodemleven is aanzienlijk: schattingen per hectare lopen uiteen van 5 ton micro-organismen 
onder gematigd grasland [26] tot 10 ton bacteriën, 10 ton schimmels en 4 ton regenwormen naast 
honderden kilo’s protozoën, nematoden, springstaarten, mijten, duizendpoten, insecten en spinnen 
[27]. Deze laatste schatting zou bij 500.000 m3 grond afkomstig van 200 ha een verlies van zo’n 
5.000.000 kg levende organismen betekenen (vergelijkbaar met het lichaamsgewicht van 70.000 
personen). 

 De grond verliest grotendeels zijn vermogen om te fungeren als bodem voor plantengroei, en als 
verwerker van afgestorven organismen. Het vermogen om voedsel te produceren, om CO2 vast te 
leggen en regenwater op te nemen en geleidelijk weer af te geven gaat hiermee verloren. 

Deze negatieve effecten gelden niet/nauwelijks wanneer in plaats van grond baggerslib gebruikt 
wordt.  
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Figuur 12 – Levende organismen aanwezig in 1 m3 bovengrond [33] 
 

Tabel 2 - Kwalificatie van verwachte effecten nulscenario op 5-puntsschaal (--, -, 0, +, ++) 

Effect                                     Herkomst  
     

Binnenveldse 
hooilanden UWDH Baggerspecie 

rivieren 

Ecologie plas en omgeving ++ ++ ++ 

Landschap + + + 

Recreatie ++ ++ ++ 

Bodemleven in substraat -- - 0 

Bodemleven in plas 0 0 0 

Plantaardige/dierlijke productie substraat - - 0 

Koolstofvastlegging -- -- 0/- 

Waterretentie in plas 0 0 0 
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4.2 Naar de stad 

4.2.1 Kenmerken 
Steden zijn dicht bebouwd, maar toch zijn er vaak oppervlakten te vinden of te creëren waar extra 
groen gerealiseerd kan worden, bijvoorbeeld ongebruikte industrieterreinen of stadsdelen waarvoor na 
sloop nog geen plannen zijn ontwikkeld. Probleem is dat deze oppervlakten vaak verdicht, arm aan 
organische stof en nutriënten en slecht bewortelbaar zijn. Dit komt bijvoorbeeld naar voren in een case 
study waarmee het ‘grondlegger model’ werd getest, dat ontworpen is om tijdelijk gebruik van 
braakliggend stedelijk terrein voor stadslandbouw/groen te faciliteren [19].  
 
Voor deze verkenning bekijken we het voormalige melkfabriekterrein bij de John Frostbrug aan de 
Westervoortsedijk in Arnhem. 
 

 
Figuur 13 - Terrein van de voormalige melkfabriek in Arnhem 

4.2.2 Kwalitatieve inschatting van effecten 
Opbrengen van vruchtbare grond kan problemen met nutriëntenvoorziening, organische stof, 
waterleverend vermogen en bewortelbaarheid op braakliggend stedelijk terrein oplossen. Zo kan dit 
terrein als stedelijk groen in gebruik worden genomen, al dan niet tijdelijk in afwachting van een 
herontwikkeling.  
 
In steden bestaat behoefte aan groen. In de literatuurstudie “Daarom groen!” van het Belgische Vito 
[20] staat uitgebreid toegelicht hoe groen in de stad bijdraagt aan het mondiale klimaat, het lokale 
klimaat, de luchtkwaliteit, geluidsdemping, beperking van wateroverlast, gezondheid, uitnodiging tot 
bewegen, sociale cohesie, recreatie en toerisme, natuureducatie, productie van biomassa, 
opwaardering van woonomgeving en huizenmarkt, aantrekken van bedrijven, en biodiversiteit. De 
studie geeft voorbeelden van monetarisatie van deze effecten. Deze zijn per effect gegeven voor 
telkens een andere locatie (en bijbehorende context). We lichten één voorbeeld uit: vanwege het 
waterbergend vermogen van groendaken verschaft de gemeente Rotterdam een subsidie van € 30,-- 
/m² voor de aanleg hiervan, dus € 300.000,-- /ha. Rotterdam heeft zelf 4 ha groendak aangelegd. 
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Hiermee bespaart Rotterdam naar schatting € 350,-- à 500,-- per m3 wateropvangcapaciteit die minder 
nodig is. Het vergroten van waterbergend (én waterverwerkend) vermogen in de stad door het 
opbrengen en laten begroeien van vruchtbare grond zal een vergelijkbaar effect hebben.  
 
Tabel 3 - Kwalificatie van verwachte effecten stadsgroen op 5-puntsschaal (--, -, 0, +, ++) 
Effect                                     Herkomst  
     

Binnenveldse 
hooilanden UWDH Baggerspecie 

rivieren 

Ecologie terrein en omgeving ++ ++ n.v.t. 

Landschap ++ ++ n.v.t. 

Recreatie ++ ++ n.v.t. 

Bodemleven substraat 0 0 n.v.t. 

Bodemleven stedelijk terrein ++ ++ n.v.t. 

Plantaardige/dierlijke productie + + n.v.t. 

Koolstofvastlegging + + n.v.t. 

Waterretentie terrein ++ ++ n.v.t. 

4.3 Boomteeltpercelen in de Betuwe 

4.3.1 Grondbehoefte in de boomteelt 
Het areaal boomteelt in Nederland is ongeveer 17.000 ha. Een boomteeltbedrijf beslaat gemiddeld 
circa 10 ha. Omdat een deel van de bomen met kluiten wordt verkocht, wordt vruchtbare bovengrond 
afgevoerd van de betreffende percelen.  
In de Betuwe worden laanbomen geteeld. Het totale areaal laanboomteelt in Nederland beslaat 
ongeveer 4600 ha. Deze teelt is geconcentreerd rond Opheusden (Betuwe), Haaren, Oudenbosch en 
Zundert [23]. Voor de regio Opheusden in de Betuwe is geschat dat 60% van de opzetters met kluit 
wordt geleverd en 40% met naakte wortel [8]. Als gevolg daalt de bodem hier gemiddeld 1 cm/jaar [15] 
wanneer deze niet aangevuld wordt met circa 100 m3/jaar. Een teeltcyclus duurt meerdere jaren (2 tot 
6); het grondverlies treedt op de laatste 1 à 2 jaar van de cyclus. Volgens Kwantitatieve Informatie van 
PPO uit 2006 bedraagt de grondhuur hier € 1000,-- per ha per jaar meer wanneer opzetters met 
kluiten worden geleverd dan wanneer deze met naakte wortels worden geleverd [16].  
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Figuur 14 - Laanboomteelt: spillen (links) en gerooide opzetters met kluit (rechts) 
 
Aanvulgrond wordt in de boomteelt gebruikt om bodemdaling (inklinking van veengrond in Boskoop en 
omstreken) en afvoer met kluiten te compenseren. Voor aanvullen/ophogen van een gerooid perceel 
kunnen meerdere materialen gebruikt worden, afhankelijk van het doel en de kosten per eenheid 
product. Aanvulgronden kunnen zowel allerlei organische stoffen (compost, veen, dierlijke mest, 
boomschors) als minerale delen (klei en zand) bevatten. De minerale delen zijn vrijgesteld binnen de 
mestwetgeving. 
 
Bemeste aanvulgronden vallen onder het stelsel van gebruiksnormen. Een onbemeste aanvulgrond 
kan zonder beperkingen vanuit de mestwetgeving aangebracht worden. Voor veen is de 
werkingscoëfficiënt van N op nul gesteld. Het gebruik van veen in aanvulgrond kent echter 
aanzienlijke broeikasgasemissies. Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van 1 ton veen in deze 
aanvulgrond een broeikasemissie profiel van 1200 kg CO2-eq. heeft. Dit betreft zowel CO2 als N2O in 
de gehele keten [25]. 

Vanuit de exportbestemmingen, vooral Duitsland, worden eisen aan de biologische samenstelling van 
kluiten gesteld. Mogelijk voldoet grond die van elders wordt aangevoerd niet aan deze eisen. 
Certificatie door RHP/RAG4 kan hiervoor worden toegepast. In de Handelsvoorwaarden voor de 
boomkwekerij [7] staat: “Aanvulgronden en bodemverbeterende materialen voor de teelt van 
boomkwekerijproducten dienen door de Stichting Regeling Aanvulgronden (Stichting R.A.G.) of een 
organisatie met gelijkwaardige erkenning te zijn goedgekeurd en gecertificeerd. Goedgekeurde 
aanvulgronden en bodemverbeterende materialen, die onder het R.A.G. keurmerk vallen, kunnen 
alleen geleverd worden door bedrijven, die zijn aangesloten bij de Stichting R.A.G. of een 
gelijkwaardige organisatie.” 

4 RHP beheert de keurmerken RHP (voor substraten, teeltmedia, potgronden) en RAG (voor daktuinsubstraten, 
aanvulgronden en bodemverbeterende materialen). RHP optimaliseert en borgt de kwaliteit van deze gecertificeerde 
producten. Producten met het RHP-keurmerk zijn stabiel en garanderen een optimale voedingsbodem. De keurmerken 
staan voor:  
• Veilig: controles in de gehele keten vanaf productieproces tot en met de gebruiker. 
• Schoon: vrij van schadelijke organismen en ziekten. Kwaliteitsborging, o.a. opslag.  
• Onkruidarm. 
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4.3.2 Kenmerken laanboomteelt bij Opheusden 
Zoals te zien is op Figuur 15, vindt veel boomteelt plaats midden in het rivierengebied, in de directe 
omgeving van zowel de Binnenveldse Hooilanden als van de uiterwaarden tussen Wamel en 
Heerewaarden.  

 
Figuur 15 - Areaal boomteelt 2004-2008 
 
We focussen op het boomteeltgebied bij Opheusden, direct ten zuiden van de Binnenveldse 
Hooilanden, aan de overzijde van de Nederrijn, waar boomtelers interesse hebben getoond in aanvoer 
van vruchtbare grond uit de omgeving. Figuur 4 geeft dit boomteeltgebied en een uitsnede van de 
Bodemkaart van Nederland weer.  
 

 
Figuur 16 – Bodemtype in boomteeltgebied bij Opheusden (links topografie, rechts bodemkaart) 
 
De boomteelt vindt hier plaats op bodemtype Rd90A: kalkhoudende ooivaaggronden bestaande uit 
zware zavel en lichte klei. Deze gronden hebben een hoge landbouwkundige waarde. Hiervan zijn ook 
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elders in de Betuwe zoals bij Tiel en Lienden grote oppervlakten aanwezig. De jonge 
stroomruggronden van de Rijn, de Waal en de Linge behoren voor een belangrijk deel tot deze 
eenheid, en op deze stroomruggronden is boomteelt geconcentreerd. Deze vrij goed 
gehomogeniseerde ooivaaggronden zijn meestal tot 0,5-0,55 m bruin gekleurd. Het lutumgehalte van 
de dunne A1-horizont (meestal tot 0,3 m, soms 0,5 m) ligt veelal tussen 25-35%. Het humusgehalte is 
gewoonlijk niet hoger dan 3%. De bovengrond is meestal kalkarm en soms kalkloos; plaatselijk ook 
kalkrijk.  
 

 
Figuur 17 – Aanvulling met slib op een perceel in boomteeltgebied in de Betuwe bij Zetten 

4.3.3 Kwalitatieve inschatting van effecten 
In aan te voeren grond of baggerspecie blijven mineralen, nutriënten en organische stofgehalte 
grotendeels behouden. Tijdens transport en eventuele tussenopslag kan enige extra afbraak van 
organische stof optreden door toename van aerobie. Reeds aanwezige organische stof in de 
ontvangende bodem wordt voor langere tijd vastgelegd door relatieve verplaatsing naar de 
ondergrond. Het bodemleven blijft grotendeels behouden en de grond behoudt eveneens zijn 
vermogen om als bodem voor plantengroei en als verwerker van afgestorven organismen te fungeren. 
Hiermee kunnen bomen groeien en kan CO2 worden vastgelegd.  
 
De grondwaterstand daalt licht t.o.v. maaiveld en stijgt t.o.v. NAP. Netto geeft dit een iets groter 
watervasthoudend vermogen én iets minder noodzaak tot drainage.  
 
Aanvoer van bovengrond uit de Binnenveldse Hooilanden betekent dat oorspronkelijke bovengrond 
bestaande uit landbouwkundig waardevolle zware zavel en lichte klei vervangen wordt door één of 
meer van de volgende grondsoorten: 

1. zware kalkloze komklei afkomstig van Rn44c bodems, of 
2. uiterst humeuze zware klei afkomstig van pVc bodems, of 
3. matig veraarde venige klei / kleiig veen afkomstig van hVc/hVz bodems, of 
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4. humusrijke, kalkloze zavel of lichte klei, sterk vermengd met zand + humeuze tot venige, 
kalkloze zware klei met veel roest, afkomstig van kWz bodems, of 

5. zand met een variabel humusgehalte afkomstig van zVz bodems, of 
6. gedeeltelijk verweerd veen afkomstig van Vz bodems. 

 
In de meeste gevallen wijkt de aanvulgrond in samenstelling af van de oorspronkelijke lichte klei/zware 
zavel. Het 4e type (bovengrond van kWz) komt het meest in de buurt; dankzij het hoge humusgehalte 
kan dit type zelfs een verbetering blijken ten opzichte van de oorspronkelijke grond.  
 
Zware klei (afkomstig van Rn44c en pVc) is minder gunstig voor boomteelt omdat dit lastig te 
bewerken is en er gemakkelijk structuurbederf optreedt.  
 
Aanvulgrond uit de UWDH is landbouwkundig ideaal omdat de samenstelling gelijk is aan die van het 
boomteeltgebied (kalkhoudende ooivaaggronden en poldervaaggronden). Het verlies aan vruchtbare 
grond door afvoer van kluiten kan zo worden gecompenseerd. Een mogelijk bezwaar is dat de 
milieukundige kwaliteitsklasse van de grond uit de uiterwaarden lager kan uitvallen dan die van het 
boomteeltgebied; er is in dat geval een gebiedsspecifieke Nota bodembeheer nodig5. Voor deze 
verkenning gaan we ervan uit dat eventuele milieukundige bezwaren op die manier oplosbaar zijn.  
 

Tabel 4 - Kwalificatie van verwachte effecten boomteelt op 5-puntsschaal (--, -, 0, +, ++) 

Effect                                     Herkomst  
     

Binnenveldse 
hooilanden UWDH Baggerspecie 

rivieren 

Ecologie boomteeltpercelen en omgeving 0 0 0 

Landschap 0/+ 0/+ 0/+ 

Recreatie 0 0 0 

Bodemleven substraat 0 0 + 

Bodemleven boomteeltpercelen + 0/+ 0 

Plantaardige/dierlijke productie + + + 

Koolstofvastlegging  0/+ 0/+ 0/+ 

Waterretentie boomteeltpercelen + + + 

4.4 Verrijken van relatief arme zandgrond 

4.4.1 Kenmerken 
Voor deze MKBA kijken we naar relatief arme zandgrond die voor teelt van snijmaïs wordt gebruikt. 
De keuze voor arme zandgrond is mede gemaakt met het oog op het risico van uitspoeling van nitraat 
en gewasbeschermingsmiddelen dat hier meer speelt dan op andere gronden. Er is gekozen voor 
doorrekening op basis van snijmaïs in zowel de huidige als toekomstige situatie omdat dit een veel 
gebruikt gewas is op Gelderse zandgronden. In theorie zou grondverbetering ook mogelijkheden 
kunnen scheppen om van snijmaïs over te stappen op beter renderende gewassen zoals aardappels. 
 

5 Grond uit boomgaarden wordt door de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen vaak getoetst als klasse B. Volgens Besluit 
Bodemkwaliteit is het toepassen van klasse B uiterwaardengrond in dat geval toegestaan. Klasse B voor uiterwaarden grond 
wordt in veel gevallen veroorzaakt door een verhoogd gehalte metalen. 
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Het areaal snijmaïs bedraagt in Nederland ruim 200.000 ha. In 2015 werd ruim 60% van de snijmaïs 
geteeld op de zandgronden van Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant [17].  
 
Een landbouwkundige definitie van bodemkwaliteit is: “Het vermogen van de bodem om gewassen op 
langere termijn van voldoende water en nutriënten te voorzien zodat de gewassen tot een hoge 
productie per eenheid productiefactor komen met een lage belasting voor de omgeving”. Organische 
stof speelt een centrale rol bij bodemkwaliteit omdat dit een functie heeft bij verschillende processen in  
de bodem: 

 Levering van nutriënten; 

 Reguleren van vochthuishouding; 

 Evenwichtig houden van bodemleven; 

 Weren van bodemziekten en plagen; 

 Verkruimelbaar en waterdoorlatend blijven; 

 Beschikbaar houden van stikstof en gewasbeschermingsmiddelen. 
 
Het effect van organische stof op de hoeveelheid beschikbaar vocht is afhankelijk van de grondsoort. 
Vooral op zandgronden neemt de hoeveelheid beschikbaar vocht toe bij een hoger organisch 
stofgehalte. Voor bodems met een fijne textuur (zoals klei) is het effect veel kleiner. Uit berekeningen 
blijkt dat in een bouwvoor (25 cm) van gronden met een laag lutumgehalte (3%) minimaal 1% 
organische stof nodig is om 40 mm vocht te kunnen leveren. In een grond zonder lutum (zoals 
zandgrond) is hiervoor al gauw een organisch stofgehalte nodig van 2%. Voor zandgronden met een 
organisch stofgehalte van 2 tot 8% geldt globaal dat 1% meer organisch stof 4-6 mm meer vocht 
geeft. 
 
Organische stof heeft net als lutum (kleideeltjes) ook het vermogen om nutriënten vast te houden 
(adsorptie van kationen). Naarmate een grond een groter adsorptievermogen heeft, is het in staat om 
langer nutriënten na te leveren. Met arme zandgrond wordt bedoeld een zandgrond met een laag 
organisch stofgehalte, lage lutum- en leemgehalten en een daarmee samenhangende geringe 
vochtbeschikbaarheid, die zelden boven de 50 mm komt, en een gering adsorptievermogen voor 
nutriënten.  

4.4.2 Kwalitatieve inschatting van effecten 
In aan te voeren droge grond blijven mineralen, nutriënten en organische stofgehalte grotendeels 
behouden. Tijdens transport en eventuele tussenopslag kan enige extra afbraak van organische stof 
optreden door toename van aerobie. Voor nat riviersediment naar een droge toepassing in de 
landbouw is de verandering natuurlijk anders. Per specifieke bron en bestemming zal een recept 
ontworpen moeten worden. 
Op de plaats van bestemming valt een verbetering te verwachten van de landbouwkundige kwaliteit 
van de bodem. Kleiige/zavelige grond (BH/UWDH) en baggerspecie uit rivieren verhogen het vocht- 
en nutriëntenvasthoudend vermogen, vergroten het organische stofgehalte en zijn in staat de structuur 
te verbeteren. Gewasbeschermingsmiddelen worden ook meer geadsorbeerd door het organische 
stof, zodat minder uitspoelt richting drinkwaterreserves. Ondertussen blijft het bodemleven (1 tot 5 
miljoen kg) grotendeels behouden en behoudt de grond eveneens zijn vermogen om als bodem voor 
plantengroei en als verwerker van afgestorven organismen te fungeren. Hiermee kan voedsel 
geproduceerd blijven worden en CO2 worden vastgelegd.  
De grondwaterstand daalt t.o.v. maaiveld en stijgt t.o.v. NAP. Ook dit draagt bij aan een groter 
watervasthoudend vermogen. De waterbeschikbaarheid voor het gewas stijgt.  
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Tabel 5 - Kwalificatie van verwachte effecten zandgrond op 5-puntsschaal (--, -, 0, +, ++) 

Effect                                     Herkomst  
     

Binnenveldse 
hooilanden UWDH Baggerspecie 

rivieren 

Ecologie bouwland en omgeving + + + 

Landschap 0 0 0 

Recreatie 0 0 0 

Bodemleven in substraat 0/- 0/- + 

Bodemleven op bouwland ++ ++ + 

Plantaardige/dierlijke productie substraat + + + 

Koolstofvastlegging + + + 

Waterretentie op bouwland ++ ++ + 
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5 Benadering van maatschappelijke kosten en baten 

5.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk gaat in op de verkenning van de maatschappelijke kosten en baten (MKBA) die is 
uitgevoerd voor dit project. We lichten allereerst toe wat een MKBA inhoudt, welke methodologie daar 
bij hoort en hoe deze MKBA moet worden gezien qua diepgang en detailniveau. Vervolgens 
bespreken we de effecten in de MKBA inhoudelijk en lichten we toe hoe de effecten zijn 
gekwantificeerd en in geld zijn uitgedrukt. We geven ook aan welke effecten niet in kwantitatieve zin 
zijn meegenomen in de analyse en om welke reden. Tot slot presenteren we de uitkomsten en lichten 
we toe welke conclusies daar aan verbonden kunnen worden. 

5.2 Werkwijze 
Een MKBA is een welvaartsanalyse, dat wil zeggen dat fysieke effecten van een maatregel of project 
worden bepaald en zoveel mogelijk worden uitgedrukt in hoeveelheden en in geld. Het doel hiervan is 
om alle effecten in een noemer (geld) uit te drukken waardoor verschillende alternatieven onderling en 
met het nul alternatief vergeleken kunnen worden. Het instrument van de MKBA is verankerd in de 
economische wetenschap. De relevante literatuur biedt ook methoden om effecten waar geen 
(markt)prijs voor bestaat toch in geld uit te drukken. Een MKBA houdt rekening met de tijdwaarde van 
geld door te disconteren, dat wil zeggen: geldbedragen in de toekomst terugrekenen naar een waarde 
in het heden. 

5.2.1 Uitgangspunten 
We bespreken welke algemene uitgangspunten zijn gehanteerd bij deze MKBA. De analyse is 
uitgevoerd conform de daarvoor geldende richtlijnen en adviezen, zoals de “Algemene leidraad voor 
maatschappelijke kosten-baten analyse”, opgesteld door het Centraal Planbureau en het Planbureau 
voor de Leefomgeving in 2013 [28]. Daarnaast is gebruik gemaakt van de WLO studie [29] en het 
(door het kabinet overgenomen) advies van de werkgroep discontovoet 2015 [30]. Voor enkele 
effecten zijn specifieke bronnen geraadpleegd; deze zijn toegelicht in Hoofdstuk 3.  

 Voor MKBA’s is het gebruikelijk om uit te gaan van eeuwigdurende veranderingen in de 
maatschappij als gevolg van een maatregel; in deze MKBA is dat ook het uitgangspunt, waarbij 
voor de berekening “eeuwig” is gedefinieerd als een periode van 100 jaar. De uitzondering hierop 
is de effecten van stadsgroen vanwege de aanname dat de toepassing daar voor een periode van 
25 jaar zal zijn. 

 De geografische scope van deze MKBA betrof Nederland. 

 De gebruikelijke voorschriften over het disconteren van geld in de toekomst zijn toegepast, dat 
betekent dat een totale reële discontovoet van 3% is gehanteerd. Het basisjaar is 2018. 

 Er wordt gerekend met reële prijzen, het enige effect waar een relatieve prijsstijging is 
verondersteld is CO2, conform de richtlijnen (WLO 2015). Deze analyse kent geen (niet-
substitueerbare) natuureffecten waar de relatieve prijsstijging van 1% moet worden toegepast. 

 Deze MKBA moet qua diepgang en detailniveau worden gezien als een verkenning van de 
maatschappelijke kosten en baten (“quick-scan”). Niet alle effecten die optreden zijn betrokken in 
de kwantitatieve analyse. Voor de effecten die wel zijn meegenomen heeft waardering 
plaatsgevonden op basis van bestaande data en kengetallen. Hierdoor wordt inzicht gegeven in de 
belangrijkste effecten, de mate waarin de projectalternatieven positieve welvaartseffecten hebben 
ten opzichte van de huidige praktijk en ten opzichte van elkaar.  

13 december 2017 MKBA BOVENGROND T&PBE6246R001F0.1 29  

 



 

 Uitgangspunt voor alle alternatieven en effecten is dat het gaat om het eenmalig toepassen van 
500.000 m3 grond.  

5.2.2 Methodologie 
Bij de uitvoering van deze MKBA doorlopen wij de stappen die zijn vermeld in tabel 6. Dit stappenplan 
is gebaseerd op de MKBA methodiek van het CBP [28].  
 

Tabel 6- Methodologie MKBA 

Onderzoekstappen Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse 

1. Probleemanalyse 
• Welk knelpunt of welke kans doet zich voor en hoe ontwikkelt deze zich? 
• Welke beleidsdoelstelling volgt daaruit? 
• Welke oplossingsrichtingen zijn kansrijk? 

2. Bepalen van nul alternatief • Meest waarschijnlijke ontwikkeling zonder beleid 
• Effect = beleidsalternatief minus nul alternatief 

3. Definiëren 
beleidsalternatieven 

• Beschrijf de te nemen maatregelen 
• Rafel pakketten uiteen tot samenstellende onderdelen 
• Definieer meerdere alternatieven en alternatieven 

4. Bepalen effecten 

• Identificeer effecten 
• Selecteer effecten 
• Kwantificeer effecten 
• Waardeer (monetariseer) effecten 

5. Bepalen kosten • Kosten kunnen eenmalig of periodiek zijn, vast of variabel 
• Alleen de extra kosten ten opzichte van het nul alternatief 

6. Opstellen overzicht van 
kosten en baten 

• Reken alle kosten en baten naar hetzelfde basisjaar en bepaal het saldo 
• Breng alle effecten in beeld, ook niet-gekwantificeerde en/of niet-

gemonetariseerde 

7. Presenteren resultaten 
• Relevant, toegankelijk en duidelijk 
• Verantwoorden: transparantie en reproduceerbaarheid 
• Interpreteren: wat kan de besluitvormer uit de MKBA leren? 

 
De probleemanalyse is in dit rapport al aan bod geweest, evenals de alternatieven. Kort samengevat 
is het aangehouden nulalternatief voor deze MKBA; het toepassen van bovengrond voor de 
herinrichting van een diepe plas (of een andere laagwaardige toepassing). De berekende 
projectalternatieven zijn het toepassen van deze grond in de stad voor het creëren van stedelijk groen 
(stadsparken), het toepassen van de grond bij boomkwekers of het toepassen van de grond in de 
landbouw. 

5.3 Effecten 

5.3.1 Selectie en categorisering van effecten 
Effecten worden in MKBA’s als volgt gecategoriseerd: 

 Directe effecten zijn effecten die rechtsreeks optreden op de markt waar het project betrekking op 
heeft. In deze MKBA gaat het in ieder geval om de extra kosten die gepaard gaan met het benutten 
van de grond, maar de overige directe effecten verschillen per projectalternatief.  
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 Indirecte effecten zijn effecten die, als gevolg van directe effecten, optreden op een andere markt. 
In deze MKBA gaat het om effecten op de arbeidsmarkt. 

 Externe effecten zijn effecten die niet neerslaan in markten en waarvoor dus geen prijzen bestaan, 
maar die wel veroorzaakt worden door het project of de beleidskeuze. In deze MKBA gaat het 
voornamelijk om (vermeden) CO2 emissies. 

 
Deze categorisering is een hulpmiddel voor het interpreteren van de resultaten. Het type effect zegt 
echter niets over hoe belangrijk een effect is. Tabel 7 geeft een overzicht van de effecten in deze 
MKBA.  

Tabel 7 - Overzicht van te monetariseren effecten in de MKBA 

  STADSGROEN BOOMKWEKERIJEN LANDBOUW 

    

 DIRECTE EFFECTEN 
   

 Investering    

 Recreatiewaarde  PM  n.v.t.  n.v.t. 

 Wateropvangcapaciteit   n.v.t.  n.v.t. 

 Effect op bedrijfsvoering  n.v.t. 
  

 Hogere grondwaarde  n.v.t. 
 

 n.v.t. 

    

 INDIRECTE EFFECTEN 
   

 Werkgelegenheid 
 

 n.v.t.  n.v.t. 

    

 EXTERNE EFFECTEN 
   

 Gezondheidseffecten  PM  n.v.t.  n.v.t. 

 Vermeden CO2 emissies    

 Extra grondtransport  PM  PM  PM 

 
Deze tabel geeft ook aan dat enkele effecten niet zijn gekwantificeerd. Het gaat om de volgende 
effecten: 

 Recreatiewaarde en gezondheidseffecten van stadsgroen: bewoners en bezoekers van steden 
ontlenen een waarde aan het (kunnen) recreëren in parken. Echter, ook in het nulalternatief kan 
sprake zijn van recreatiewaarde / gezondheidseffecten die ontstaan als een diepe plas beter 
geschikt wordt voor recreatie. Onze verwachting is dat deze effecten, die waarschijnlijk wel te 
kwantificeren en waarderen zijn, geen onderscheidende rol zouden spelen in de analyse. Dit 
laatste geldt ook voor het effect op de grondwaarde bij stadsgroen en landbouw. 

 Voor het effect op bedrijfsvoering zijn we uitgegaan van de teelt van snijmaïs, zowel nu als na 
toepassing van de grond. Binnen het effect op de bedrijfsvoering kan beargumenteerd worden dat 
het telen van hoogwaardiger gewassen mogelijk wordt. Daarnaast zou mogelijk meer mest kunnen 
worden uitgereden over het land; deze hoeveelheid is in bepaalde gevallen afhankelijk van de 
grondsoort, en de grondsoort verandert feitelijk. Deze effecten zijn niet gekwantificeerd.  
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 Hoogwaterveiligheid / stabiliteit van plassen. We zijn ervan uitgegaan dat verbeteren van de 
ecologie aanleiding is voor het herinrichten van een diepe plas, en niet hoogwaterveiligheid. 
Ecologie speelt bij alle plassen; hoogwaterveiligheid (stabiliteit) hooguit in enkele gevallen. Wel is 
het zo dat grond uit de uiterwaarden is uitgegraven met het oog op hoogwaterveiligheid. Het 
toepassen van die grond in een nabij gelegen diepe plas is volgens besluit bodemkwaliteit een 
nuttige toepassing o.a het verbeteren van de ecologie in z’n plas [Bbk art 35-d]. 

 Het risico op eutrofiëring / algenbloei die ten koste zou gaan van de biodiversiteit is niet 
gekwantificeerd omdat we ervan uitgaan dat de Handreiking Diepe Plassen [21] wordt gevolgd. 
Deze geeft aandacht aan het voorkomen van eutrofiëring.  

 De effecten van CO2 uitstoot en hinder door additionele voertuigkilometers voor het transporteren 
van de grond zijn niet gekwantificeerd in de analyse. Het gaat naar schatting om 425.000 
voertuigkilometers (vrachtauto) voor toepassing in de stad of de boomkwekerijen en om 21.250 
voertuigkilometers (binnenvaart) voor de landbouw. Dit transport is echter eenmalig en de CO2 
uitstoot speelt daarom geen onderscheidende rol in de maatschappelijke kosten-batenanalyse6. De 
kosten zijn onderscheidend en worden in de berekening meegenomen. 

5.3.2 Waarderen van effecten 
We bespreken de gehanteerde aannames om de effecten te waarderen per alternatief. Enkele 
uitgangspunten vooraf: 

 De fysieke hoeveelheid grond van 500.000 m3 betekent toepassing op een areaal dat verschilt per 
alternatief, vanwege de benodigde dikte van de laag. Voor stadsgroen, boomkwekerijen en 
landbouw gaat het respectievelijk om 150, 1.250 en 500 hectare.  

 De investering om de grond af te voeren, te distribueren en toe te passen is in alle drie 
alternatieven verminderd met de vermeden kosten voor afvoer in het nulalternatief, zijnde 2 euro 
per m3. 

 Voor alle effecten waar CO2 wordt vastgelegd zijn de prijzen uit de WLO studie 2015 gehanteerd 
voor 2030 en 2050, waarbij een gemiddelde is genomen van de scenario’s WLO Laag en Hoog. Dit 
leidt tot een CO2 prijs van 6 euro per ton in het basisjaar, 28 euro per ton in 2030 en 100 euro per 
ton in 2050 en daarna. 

5.3.2.1 Stadsgroen 
Uitgangspunt bij stadsgroen is dat de effecten optreden gedurende een beperkte periode, namelijk de 
periode totdat het gebied waar groen is gecreëerd benut wordt voor gebiedsontwikkeling. Wij hebben 
een periode van 25 jaar aangenomen. De effecten voor het toepassen van de gezonde bovengrond 
t.b.v. groen in steden zijn als volgt bepaald. 
 
Investering 
De kosten voor het afvoeren, transporteren en toepassen van de grond in de stad zijn geschat op 
€ 6,50 per m3, verminderd met de genoemde € 2,00 per m3 in het nulalternatief.  
De contante waarde van dit effect is circa 2,25 miljoen euro. 
 
Wateropvangcapaciteit 
Het creëren van stedelijk groen leidt onder andere tot een afname van benodigde 
wateropvangcapaciteit. De waarde hiervan is geschat door uit te gaan van een subsidie die de 
gemeente Rotterdam toekent aan aanleg van groendaken vanwege het waterbergend vermogen. 
Deze subsidie bedraagt 30 euro per m2 groendak; Rotterdam bespaart hiermee € 350 à 500 per 

6 Afhankelijk van het exacte type en emissieklasse e.d. zou de CO2 emissie voor vrachtauto’s op circa € 0,10 per 
voertuigkilometer worden geraamd. 
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minder benodigde m3 wateropvang. Wij veronderstellen dat in de bestaande situatie de grond voor 
circa 50% wateropvangcapaciteit heeft (onverhard/onverdicht is) en hebben daarom het effect 
gehalveerd.  
De contante waarde van dit effect is circa 4 miljoen euro. 
 
Werkgelegenheid 
Met werkgelegenheidseffecten moet in MKBA’s zorgvuldig en kritisch worden omgegaan, maatregelen 
die niet specifiek gericht zijn op het functioneren van de arbeidsmarkt hebben doorgaans geen 
blijvend effect op de werkgelegenheid. Slechts indien aannemelijk is dat er sprake is van structurele, 
onvrijwillige werkloosheid die het frictieniveau ontstijgt, kan er sprake zijn van een welvaartseffect. De 
gecreëerde arbeidsplaatsen verhogen de welvaart omdat het loon (c.q. de arbeidsproductiviteit) de 
waarde van vrije tijd overstijgt.  
 
Onze aanname voor werkgelegenheid in de groenvoorziening is dat er inderdaad sprake is van 
arbeidsplaatsen voor mensen die structureel onvrijwillig werkloos zijn. Het brutoloon voor deze 
werknemers is geschat op 18.000 euro per jaar en de waarde van de vrije tijd op de helft van het 
nettoloon. Per saldo is het welvaartseffect geschat op 12.000 euro per FTE per jaar. Het aantal 
arbeidsplaatsen is op basis van ons bekende marktgegevens geschat op 0,1 FTE per ha. Tot slot 
nemen wij aan dat het effect gedurende een periode van 10 jaar optreedt.  
De contante waarde van dit effect is circa 1,6 miljoen euro. 
 
CO2 opname 
Het groen dat in de steden kan ontstaan als gevolg van de toepassing van de gezonde bodemlaag 
neemt CO2 op tijdens de groei. De hoeveelheid is bepaald op 4 ton CO2 per hectare per jaar, waarvan 
1 ton/ha/jaar wordt vastgelegd door bomen. We gaan ervan uit dat deze bomen na ontmanteling van 
het park naar een verbrandingsoven gaan en daarmee fossiele brandstof vervangen.  
We gaan ervan uit dat in de huidige situatie ook al plantengroei plaatsvindt; additionele groei door 
aanbrengen vruchtbare grond schatten we op 50%.  
De contante waarde van dit effect is circa 0,1 miljoen euro. 

5.3.2.2 Boomkwekerijen 
Uitgangspunt bij de boomkwekerijen is dat er sprake is van een kweekcyclus waarbij na 4 jaar bomen 
met kluit geoogst worden. Sommige effecten treden op tijdens de kweekperiode, anderen na afloop 
(eenmalig of blijvend). De effecten voor het toepassen van de gezonde bovengrond t.b.v. 
boomkwekerijen zijn als volgt bepaald. 
 
Investering 
De kosten voor het afvoeren, transporteren en toepassen van de grond bij boomkwekerijen zijn 
geschat op € 10,00 per m3 verminderd met de genoemde € 2,00 per m3 in het nul alternatief.  
De contante waarde van dit effect is circa 4 miljoen euro. 
 
Effect op bedrijfsvoering 
Het ophogen van de grond met de gezonde bovenlaag heeft tot gevolg dat er minder uitval optreedt 
en snellere groei (meer productie in de kweekperiode) plaatsvindt. Dat effect is door ons geschat op 
5%. De gemiddelde huidige opbrengst is gesteld op 48.500 euro per hectare voor vierjaarskweek. Het 
effect van de 5% hogere productie treedt op bij het verkopen van de bomen en is eenmalig 
(aangezien de bomen met kluit worden verkocht, waarmee de aangebrachte laag grotendeels 
verdwijnt).  
De contante waarde van dit effect is circa 2,7 miljoen euro. 
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Hogere grondwaarde 
Grondverlies en bodemdaling door verkoop van bomen met kluiten vermindert de waarde van grond 
voor boomkwekerijen. Aan het voorkomen van dit grondverlies is een waarde van 1.000 euro per 
hectare toegekend op basis van de hogere grondhuur bij dit grondgebruik [16]. Zoals besproken in de 
voorgaande paragraaf is de aangebrachte laag (van 4 cm) na de kweekperiode van 4 jaar niet meer 
aanwezig, dus dit effect houdt 4 jaar lang stand. 
De contante waarde van dit effect is circa 4,8 miljoen euro. 
 
CO2 opname 
Door de extra productie van bomen als gevolg van de toepassing van de gezonde bodemlaag wordt 
meer CO2 opgenomen tijdens de groei, zowel op de boomkwekerij als na de verkoop. Dit effect duurt 
dus zo lang als de levensduur van de bomen, geschat op 50 jaar. Na rooien vervangt het hout van de 
bomen fossiele brandstof. De hoeveelheid extra opname is bepaald op 0,6 ton CO2 per hectare per 
jaar, uitgaande van 5% betere groei/minder uitval bij een drogestofproductie van 8 ton/ha/jaar. Dit 
laatste is gebaseerd op gegevens van PPO [31].  
De contante waarde van dit effect is circa 0,9 miljoen euro. 

5.3.2.3 Landbouw 
Uitgangspunt bij de landbouw is dat er sprake is van een permanente verandering van de bodem, 
blijvende effecten treden dus op voor de hele duur van de MKBA (100 jaar). De effecten voor het 
toepassen van de gezonde bovengrond t.b.v. de landbouw zijn als volgt bepaald. 
 
Investering 
De kosten voor het afvoeren, transporteren en toepassen van de grond bij de landbouw zijn geschat 
op € 5,00 per m3 verminderd met de genoemde € 2,00 per m3 in het nul alternatief.  
De contante waarde van dit effect is circa 1,5 miljoen euro. 
 
Effect op bedrijfsvoering 
We zijn uitgegaan van de teelt van snijmaïs op arme zandgrond. Er zijn enkele effecten op de 
bedrijfsvoering in de landbouw: 

 Door de hogere vruchtbaarheid van de bodem produceert de snijmaïs meer droge stof (ds), door 
ons aan de hand van het Handboek Snijmaïs [17] becijferd op 3 ton ds per hectare per jaar ervan 
uitgaande dat in de huidige situatie matige opbrengsten verkregen worden, die door 
bodemverbetering toenemen tot goed. De waarde hiervan hebben wij aangenomen op 172 euro 
per ton ds. De contante waarde van dit effect is circa 8,4 miljoen euro. 

 Lagere teeltkosten: de verandering in de grondsoort leidt tot een blijvende besparing van 140 euro 
per hectare per jaar. De contante waarde van dit effect is circa 2,2 miljoen euro. 

 De verandering vergt een aanpassingstijd van de bodem, gedurende welke periode de grond niet 
gebruikt kan worden voor teelt van gewassen. We gaan ervan uit dat deze periode 2 jaar duurt en 
dat de gemiddelde opbrengstderving 738 euro per hectare per jaar bedraagt, gebaseerd op [17]. 
De contante waarde van dit effect is circa 0,7 miljoen euro. 

 
Het totale effect op de bedrijfsvoering is het saldo van deze drie effecten (waarbij het derde effect 
negatief is). De contante waarde van deze effecten is circa 9,9 miljoen euro. 
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5.4 Resultaten  
We presenteren de uitkomsten van de quick-scan MKBA en lichten toe welke conclusies hier aan 
verbonden kunnen worden. Tabel 8 vat de besproken waardering van de effecten samen. 
 
Het nulalternatief; laten zoals het nu is, is niet in detail doorberekend. Wel is de kosten en 
opbrengsten volgends de huidige businesscases verrekend met de regel “investeringen”. 
 

Tabel 8 -  Waardering van effecten 

Bedragen in miljoenen euro, contante 
waarde 

 STADSGROEN  BOOMKWEKERIJEN  LANDBOUW 

    

 DIRECTE EFFECTEN 
   

 Investering (2,3) (4,0) (1,5) 

 Recreatiewaarde  PM  n.v.t.  n.v.t. 

 Wateropvangcapaciteit 4,0   n.v.t.  n.v.t. 

 Effect op bedrijfsvoering  n.v.t. 2,7  9,9  

 Hogere grondwaarde  n.v.t. 4,8   n.v.t. 

    

 INDIRECTE EFFECTEN 
   

 Werkgelegenheid 1,6   n.v.t.  n.v.t. 

    

 EXTERNE EFFECTEN 
   

 Gezondheidseffecten  PM  n.v.t.  n.v.t. 

 CO2 vastlegging 0,1  0,9  -   

 Extra grondtransport  PM  PM  PM 

    
Saldo Netto Contante Waarde 
(afgerond) 3  4  8  

 
Er is geen aparte gevoeligheidsanalyse uitgevoerd, maar de (uitkomsten van de) berekeningen zijn 
uiteraard sterk afhankelijk van een aantal aannames / parameters, zoals: 

 De verwachte (meer)kosten voor afvoer en transport van grond. 

 De dikte van de aan te brengen laag en daarmee het te behandelen areaal. 

 De waarde voor wateropvangcapaciteit van stedelijk groen. 

 De hogere opbrengst en grondwaarde van boomkwekerijen en de landbouw. 

 De (extra) CO2 vastlegging en de toenemende waarde daarvan in de toekomst. 
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6 Conclusies 
Uit de verkenning van maatschappelijke kosten en baten bij drie alternatieve bestemmingen 
(stadsgroen, boomteelt, landbouw op zandgrond) voor 500.000 m3 vrijkomende vruchtbare 
bovengrond uit de Binnenveldse Hooilanden en de Uiterwaarden Wamel-Dreumel-Heerewaarden en 
slib/baggerspecie uit de rivieren leidt tot de volgende conclusies.  
 
Het positieve saldo voor elk van de drie scenario’s ten opzichte van het nulscenario (herinrichten van 
diepe plassen) leidt tot de conclusie dat het anders benutten van gezonde bovengrond leidt tot 
waardecreatie voor de maatschappij. De maatschappelijke baten wegen op tegen de 
maatschappelijke kosten. Hierbij moet worden opgemerkt dat niet alle effecten zijn gekwantificeerd, 
maar onze verwachting is dat het wel meenemen van deze effecten7 deze conclusie zou versterken. 
 
Een tweede conclusie is dat er een duidelijk hogere meerwaarde is bij toepassing van de gezonde 
bovengrond in de landbouw in vergelijking met toepassing bij boomkwekerijen of voor stedelijk groen. 
Een derde conclusie is dat zelfs indien uitsluitend gekeken wordt naar effecten die beprijsd zijn (of te 
beprijzen zijn zonder kengetallen of schaduwprijzen), elk van de drie alternatieven een positief saldo 
heeft: 

 voor stadsgroen worden de investeringen gecompenseerd door (aangenomen) besparingen op 
wateropvangcapaciteit; 

 voor boomkwekerijen weegt de extra productie en de stijging van de grondwaarde op tegen de 
hogere kosten voor grondafvoer en –transport; 

 in de landbouw worden de meerkosten voor grondafvoer en –transport terugverdiend door een 
hogere productie en lagere teeltkosten. 

 
Deze derde conclusie is van belang, omdat hierdoor het beeld ontstaat dat sprake is van frictie. De 
barrière is dat de waarde van toepassing van gezonde bovengrond op dit moment nog onvoldoende 
wordt (h)erkend of gerealiseerd.  
 
Het rekening houden met externe effecten, zoals gezondheid en CO2 vastlegging, versterkt de 
onderbouwing om gezonde bovengrond te benutten, maar vanuit louter bedrijfseconomische 
overwegingen is er al voldoende onderbouwing om vruchtbare grond en bagger anders toe te passen 
dan nu het geval is. 

De conclusies leiden tot enkele aanbevelingen: 

 De huidige combinatie van Besluit Bodemkwaliteit en Handreiking Diepe Plassen stimuleert 
initiatiefnemers om zandwinplassen vlot te herinrichten / verondiepen, waarmee in de omgeving 
vrijkomende bovengrond gewild materiaal wordt om dit te verwezenlijken. Andere bestemmingen 
blijven daardoor buiten beeld. Deze MKBA laat zien dat toepassing op alternatieve bestemmingen 
als landbouw, boomteelt en stadsgroen maatschappelijk wenselijker is. Aanbevolen wordt de 
werking van huidig beleid te evalueren en het beleid aan te passen.  

 We adviseren na te gaan welke mogelijkheden en verplichtingen de Omgevingswet, de Richtlijn 
2014/52/EU van 16 april 2014 (amendementen op de M.e.r. Richtlijn 2011/92/EU, onder meer in 
verband met land take, bodem als hulpbron en biodiversiteit ) en de Nederlandse implementatie 
van deze richtlijn geeft omtrent het herbestemmen van grond die vrijkomt bij projecten.  

 Gezien de significante lange-termijn effecten die verwijdering van bovengrond met zich meebrengt, 
adviseren wij ervoor zorg te dragen dat deze effecten, en daarmee de volle waarde van de grond, 
worden meegewogen bij de besluitvorming over initiatieven waar dit speelt.   

7 Niet gekwantificeerde effecten zijn benoemd in Hoofdstuk 3 en Bijlage 1 
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Bijlage 1 – Groslijst van effecten 
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