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Wat doet Circulair
Terreinbeheer?

Doel: 
Het nieuwe normaal in Nederland: alles wat 
vrijkomt bij terreinbeheer hoogwaardig toepassen

• Praktijk (pilotprojecten) is de basis
• Verbinden van praktijken
• Ophalen punaises + diamanten + vragen
• Verbinding leggen tussen:

• Beleid
• Kennis
• Bestuur
• Vergunningverlening en handhaving











Zorgplicht: Kwaliteitsborging

Hoofddoel:
• Zorgdragen voor bescherming én verbetering van de 
bodem en het milieu

Alle ketenpartners willen kwaliteit:
• agrariër: geen troep op zijn land
• gemeente & waterschap: hoogwaardig benutten assets, 

zonder verspreiding van bv ongewenste soorten
• omgevingsdienster: beschermen milieu en bodem 

volgens wet- en regelgeving
• beleidsmaker LNV: zorgvuldig werken aan 

kringlooplandbouw
• beleidsmaker I&W: beschermen en verbeteren milieu en 

bodem



CT Checklist Zorgplicht Maaisel en Blad

Doel:
Voldoen aan Zorgplicht, ongeacht geldende 
wet- & regelgeving
Subdoel:
Zoveel mogelijk informatie genereren die 
nodig is bij de aanvragen van vergunning & 
ontheffing

• Eisen aan de CT Checklist: 
 praktisch toepasbaar
 begrijpelijk
 volledig
 transparant









CT Kennisprogramma Maaisel en Blad

Selectie en fysisch-chemische 
karakterisering productmonsters (n = 80) 

uit beschikbare pilots (Fase 2 & 3)
Nulmeting bodemkwaliteit pilots

Incubatieproef  (Fase 6)
6 producten met zand en kleigrond uit 

veldproef (laboratorium)

Selectie 4 representatieve 
bokashi + 2 typen compost 

(Fase 4)

Selectie zand- en kleigrond 
t.b.v. incubatie en veldproef

(Fase 5)

Evaluatie 
Fysische/chemisch/biologische 

effecten in bodem (Fase 10)

Voorjaarstoediening in 
veldproef op zand en klei 

(Fase 7 en 8)
6 producten in 2 doseringen (normaal + hoog)

Bepalen Proefopzet ism CT en 
min LNV & IW (Fase 1)

Evaluatie ervaringen van 
deelnemende agrariërs en 

effectmeting bodemkwaliteit in 
57 pilots (logboeken & foto’s)

(Fase 9)



Het “normale” juridische spoor bij lokale compost en bij bokashi

Voor lokale compost is juridisch gezien nodig:
• Een vergunning wet Milieubeheer voor het maken
• Soms een MER-beoordeling
• Soms een Aerius-berekening

Maaisel, blad en andere groene grondstoffen worden gezien als afval

Voor bokashi is juridisch gezien nodig:
• Een vergunning wet Milieubeheer voor het maken
• Een ontheffing wet Milieubeheer voor het 

toepassen op de bodem



Alternatieve juridische route: maaisel = grondstof
Voortgezet gebruik





Voortgezet gebruik bij compost

• Leidraad Afvalstof of product
• Ambitie: 2050 volledig circulaire economie

Logica route Voortgezet gebruik: 

• in de berm heeft het kruidenrijk gras nut (bv biodiversiteit)
• na het maaien heeft het weer nut (bv bodemverbetering)

Nodig: bestuurlijke bekrachtiging



Nodig voor route 
Voortgezet gebruik
Besluit: Maaisel is grondstof

Dan wel samen goed regelen:

• Kwaliteitseisen & -borging (CT Checklist)
• Praktische afspraken (PvA, Werkplan)
• Contract of samenwerkingsovereenkomst
• Toetsing product op normen Meststoffenwet

Besluit door College / GS: dit is hoe wij de wet interpreteren






