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Grondstromenadviseur, verbinder, coördinatie, 

kennis, overzicht, aanpakken, doorpakken, doen!

▪ Robert Veldhuizen

▪ Leonardo Veen

▪ Folkert Reitsma

▪ Maaike Wagenaar

Even voorstellen!



▪ Een vitale bodem is van levensbelang 

▪ Samen zorgvuldig omgaan met de bodem

▪ Besluit bodemkwaliteit

▪ Wet bodembescherming

Uitgangspunten



Filmpje Grip op Grond



1. Grip op Grond in 2010 ontstaan

▪ Besparing euro’s

▪ Bijdrage Circulaire Economie

2. Wat doet Grip op Grond

3. Samenwerking intern

4. Samenwerking overheden/externe partijen

5. Grip op Grond 2020

6. Toekomst

Grip op Grond provincie Fryslân



▪ Grip op Grond is gestart vanuit ‘een goed idee’ 

binnen complexe infraprojecten

▪ Circulaire economie

1. Grip op Grond in 2010



Veel gehoorde reacties

Euro’s  

Duurzaam

Kansen opgaven

Hergebruik

Risico’s  

Extra inspanning 

Tijd  

Kennis 



▪ Minder CO2 uitstoot

▪ Minder hinder op de (vaar)weg – veiligheid

▪ Minder winnen primaire grondstoffen – hergebruik

▪ Meetbaar maken - bijdragen doelstellingen

▪ Meer doen met hetzelfde geld!

Bijdrage Circulaire doelstelling





▪ Inventariseren grondstromen, projecten

▪ Gesprekken met projectleiders, verbinden

▪ Adviseren over milieu hygiënische kwaliteit

▪ Adviseren over fysische kwaliteit

▪ Contact met Bevoegd Gezag

▪ Verrichten toepassingsmeldingen (wet)

▪ Denken in mogelijkheden!

2. Wat doet Grip op Grond



▪ Borgen wettelijke kaders en verplichtingen

▪ Innovatief en koploper in NL

▪ Expertteam, kennisplatform provinciebreed

▪ Integrale samenwerking (intern/extern)

▪ Relatie beleid versterken

▪ Technisch onderwijs

… maar ook:





3. Samenwerking intern



Filmpje baggerdepots



Baggerdepots provincie Fryslân
Bergingscapaciteit

Actieve depots

200.000 m³

Slapende depots

200.000 m³



Aanvoer baggerspecie



Afvoer/toepassing ingedroogd product



▪ Bagger wordt ontvangen uit de provinciale 

vaarwegen, havens van gemeenten en 

werken Wetterskip Fryslân

▪ Bagger rijpen tot grond

▪ Grond wordt hergebruikt in projecten 

overheden of wordt afgezet in markt. 

Samenwerking Baggerdepots 



▪ Vraag en aanbod

▪ Gezamenlijke belangen/voordelen

▪ Elkaars kennis benutten:

▪ Kennisplatform Friese bodem en ondergrond

▪ Grondketenoverleg

▪ Realiseert en faciliteert samenwerking

4. Samenwerking overheden





www.fryslan.frl/gripopgrond



5. Grip op Grond 2020

▪ Standaard werkwijze binnen provincie



Gerealiseerde koppelingen 



▪ Kracht GoG = innovatie

▪ "Friese" grondstromen

▪ (secundaire) bouwstoffen/materialen

▪ Samenwerking buiten provinciegrenzen

▪ Bijdragen Circulaire Doelstellingen (MKI)

6. Toekomst



Reconstructie N31-Harlingen



Reconstructie N31 Harlingen



Reconstructie N31 Harlingen





























▪ Vismigratierivier

▪ 50 hectare

▪ 4 kilometer

▪ 1,4 miljoen m3 zand

▪ 150 d ton stenen

▪ Oostpoort 400.000 m3 op 20 km afstand

▪ 365 scheepsbewegingen ipv 17.000 vrachtbewegingen

Hoeveelheden 

15 x



▪ Samen vroegtijdig kansen ontdekken en onderzoeken

▪ Samen slimme dingen doen met grond

▪ Samen meer kennis en kunde 

▪ Samen meer doen voor hetzelfde geld 

▪ Samen duurzaam en circulair (net)werken = Grip op Grond!

Dus…

samenwerken of aanbesteden? 



Bedankt voor je komst!
www.fryslan.frl/gripopgrond


