SOFTWARE VOOR
KETENBEHEER
GRONDSTROMEN

G

GROND
INZICHT

• GRONDBANKEN
• GRONDREINIGING-/
BEWERKINGSBEDRIJVEN
• IMMOBILISATIE BEDRIJVEN

Speciaal ontwikkelde software voor digitaal
ketenbeheer van grondstromen
DrechtConsult B.V. heeft in samenwerking met
haar dochteronderneming WN-media B.V. een
gebruiksvriendelijk en fraudebestendig softwareprogramma ontwikkeld voor digitale registratie
van grond- en minerale afvalstromen. Op basis
van jarenlange ervaring op het gebied van grond-/
afvalstromenbeheer is de software afgestemd
op de praktijk, maar tevens ook op de vigerende
Wet- en Regelgeving (Beoordelingsrichtlijnen) en
verantwoord Ketenbeheer Grondstromen.

GRONDBANKEN

GRONDREINIGINGS-/
BEWERKINGSBEDRIJVEN

• Registratie status van projecten
• Overzichtelijke visuele inhoudsweergave
opslagvakken
• Registratie van bewerkingen en producten
• “Drag and drop systeem” voor samenstellen
van partijen conform de BRL SIKB 9335
• Volledige registratie herkomst en toepassing
van (samengestelde)partijen (Ketenbeheer)
• Uitgebreide rapportages en managementinformatie

• Registratie status van projecten
• “Drag and drop systeem” voor het samenstellen verwerkingsbatches
• Registratie reiniging-/bewerkingsproducten
conform de BRL SIKB 7500, protocol 7510
• Documenteren van overige reiniging-/productiegegevens (condities/controle metingen)
• Registratie van de keuringsprocedures
• Kwalificatie en samenvoeging van producten
conform het Besluit bodemkwaliteit
• Registratie en ketenbeheer (inclusief afzet) van
alle vrijkomende producten
• Uitgebreide rapportages en managementinformatie

BODEMSANERINGEN
•
•

•

•
•

•

•
•

IMMOBILISATIEBEDRIJVEN

• Registratie (standaard)recepturen en gegevens
vooronderzoeken
• “Drag and drop systeem”  voor samenstellen
mengsels conform de BRL 9322,
• Registratie van de toeslagstoffen, kwaliteitscontroles en bijzonderheden
• Documenteren van alle productiegegevens
(dag-/projectregistraties)
• De vastlegging van de keuringsprocedures
en keuringsgegevens van de proefstukken en/
of kwaliteitskeuringen in het kader van de
levering en certificering (kwaliteitsborging)
• Registratie van bewerking op locatie van
toepassing (inclusief instructie aannemer)
• Uitgebreide rapportages en managementinformatie

Documentatie relevante documenten
(Saneringsplan, beschikkingen, vergunningen,
foto’s, tekeningen, e.d.)
Registreren van ontgraven grond (naar aard
en soort) op basis van vak indeling en/of naar
aard van de verontreinigingen conform de BRL
SIKB 7000
“Drag and drop systeem”  voor het clusteren/
samenvoegen van (deel)partijen op basis van
kwaliteit, herkomst en methode van bewerking/
reiniging
Registratie bewerkingen op locatie (bijvoorbeeld zeven van grond en/of breken van puin)
Registreren van onttrokken (verontreinigd)
grondwater, reiniging van grondwater en
lozing van het grondwater (inclusief condities
en kwaliteitscontrole)
Documenteren van de gegevens van controlemonsters en/of uitkeuringen van putbodem
en putwanden conform de BRL SIKB 6000 en
bijzonderheden en/of afwijkingen
Registratie (inclusief kwaliteitsverklaringen)
van extern aangevoerde grond/bouwstoffen
Registratie en keuringsprocedures (inclusief
de bewijsmiddelen) van hergebruik van vrijgekomen grond/bouwstoffen

WAAROM GRONDINZICHT?
✓ Gebruiksvriendelijk software voor veelzijdige
toepassing
✓ Afgestemd op vigerende Wet- en Regelgeving
en de Nationale Beoordelingsrichtlijnen
✓ Actuele aanpassingen bij wijziging van Wet- en
Regelgeving en/of Beoordelingsrichtlijnen
✓ Toekenning van bevoegdheden aan medewerkers en Certificerende Instellingen
✓ Professionele digitale vastlegging van alle
relevante gegevens
✓ Direct beschikbare managementinformatie
m.b.t. verrichtte werkzaamheden, voorraden
en verwerkingsverplichtingen
✓ Digitale communicatie met andere softwareprogramma’s (weegsystemen, projectbeheer,
facturatie)
✓ Volledig en fraudebestendig “Ketenbeheer
Grondstromen”
✓ Ondersteuning bij gebruik en beschikbaarstelling van Helpdesk
✓ Milieuvriendelijk (geen papiergebruik) en
duurzaam
OPTIES
•
•
•
•
•

Koppeling met weegbruggen
Printen van weegbonnen/begeleidingsbrieven
Digitale meldingen Landelijk Meetpunt
Afvalstoffen (LMA)
Koppeling van projectinformatiesystemen/
opdrachtenbeheer
Genereren van facturen

DEMONSTRATIE
Op verzoek kunnen wij, geheel vrijblijvend, een demonstratie verzorgen afgestemd op de
activiteiten van uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u contact met ons opnemen.
Informatie is ook beschikbaar op de websites van www.grondinzicht.nl en www.drechtconsult.nl.
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