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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 

1.1 Algemeen 
In deze “Handreiking Zorgplicht” is aangegeven hoe het Hoogheemraadschap de Stichtse 
Rijnlanden (HDSR) de zorgplicht voor het oppervlaktewaterlichaam beoordeelt bij 
activiteiten met de waterbodem. Met name bij die activiteiten waarbij een lozing ontstaat, 
zoals baggeren, of het opslaan en verspreiden van baggerspecie. 
 
In de Waterwet (Wtw), het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en het Besluit lozen buiten 
inrichtingen (Blbi) is een zorgplicht opgenomen . Deze zorgplicht (artikel 6.8 van de 
Waterwet, artikel 7 van het Bbk en artikel 2.1 van het Blbi) houdt in dat iedereen ervoor 
moet zorgen dat milieubelasting zoveel mogelijk wordt voorkomen. Het bevoegd gezag kan 
handhavend optreden indien (potentieel) nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het 
oppervlaktewaterlichaam optreden als gevolg van handelingen waarop het betreffende 
besluit van toepassing is. Het bevoegd gezag heeft de taak hierop toezicht te houden. In 
deze handreiking geeft HDSR aan op welke wijze kan worden voldaan aan deze zorgplicht 
bij handelingen in oppervlaktewaterlichamen en op welke wijze ze als het bevoegd gezag 
hierbij betrokken wil worden. 
 
De in deze handreiking opgenomen maatregelen zijn in normale omstandigheden 
voldoende om te voldoen aan de zorgplicht. In deze handreiking staan maatregelen om 
tijdelijke en plaatselijke verslechtering van de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam tot 
het minimum te beperken, door te beschrijven welke maatregelen hiervoor kunnen worden 
genomen. Daarnaast kan het waterschap op grond van de Waterwet en het Blbi 
maatwerkvoorschriften opstellen om de zorgplicht nader in te vullen. Het uitgangspunt is en 
blijft echter dat de veroorzaker altijd verantwoordelijk is voor de toepassing/lozing en de 
mogelijke gevolgen daarvan voor de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam. Dit betekent 
dat de veroorzaker alternatieve maatregelen mag treffen als deze aantoonbaar tenminste 
hetzelfde effect hebben, maar ook dat hij aanvullende maatregelen moet treffen als dit 
nodig is. 
 
Deze handreiking is niet van toepassing op het herinrichten van diepe plassen. Daarvoor is 
een handreiking in een ministeriële circulaire gepubliceerd (24 december 2010). 
 

1.2 Juridisch kader 
Met de inwerkingtreding van de Waterwet, het Besluit bodemkwaliteit en het Besluit lozen 
buiten inrichtingen zijn de regels voor diverse activiteiten met grond en baggerspecie 
vereenvoudigd. Voor veel lozingen is de vergunningplicht opgeheven, omdat er nu 
algemene regels zijn gesteld. Daarnaast zijn er activiteiten waarvoor geen uitputtende 
regels meer zijn, maar waarvoor zorgplichtbepalingen zijn opgenomen. Het waterschap is 
bevoegd gezag voor lozingen waarop de zorgplicht, die is opgenomen in artikel 6.8 van de 
Waterwet, artikel 7 van het Bbk en artikel 2.1 van het Blbi van toepassing is.  
Op de activiteiten die in deze handreiking zijn genoemd kunnen nog diverse andere wetten 
van toepassing zijn, zoals de Wet milieubeheer, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, 
Wet ruimtelijke ordening, Wet bodembescherming, Natuurbeschermingswet, 
Activiteitenbesluit en Flora- en Faunawet. Hier gaat deze handreiking echter niet verder op 
in. 
 

1.2.1 Waterwet 
Met het inwerkingtreden van de Waterwet op 22 december 2009 is het waterbodembeheer 
uit de Wet bodembescherming (Wbb) in de Waterwet gekomen. De gedachte hierachter is 
dat het beheer van de waterbodem onlosmakelijk onderdeel is van het integraal 
waterbeheer (uitgangspunt Waterwet). Dit heeft vooral consequenties voor verontreinigde 
waterbodems. Een integrale benadering betekent dat handelingen in de waterbodem niet 
meer, zoals eerder gebeurde, op zichzelf worden beschouwd. In plaats daarvan worden 
deze handelingen gekoppeld aan de te behartigen of nog te behalen kwantitatieve en 
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kwalitatieve doelstellingen in het betreffende gebied. Hierbij kan worden gedacht aan het 
voorkomen van overstromingen of het beperken van wateroverlast en waterschaarste, maar 
ook aan natuurontwikkeling, recreatiedoelen, of het verbeteren van de waterkwaliteit om de 
doelstellingen ingevolge de Kader Richtlijn Water te halen. Opgemerkt wordt nog dat binnen 
het onderhoudsprofiel is altijd sprake van onderhoudsbagger, ook als de interventiewaarden 
worden overschreden.  
 
De Wbb blijft overigens wel van toepassing op gevallen van verontreiniging, die vóór de 
inwerkingtreding van de Waterwet zijn aangemerkt als ernstig en spoedeisend en op 
gevallen van verontreiniging die hun oorsprong hebben op de landbodem. Hiervoor was de 
provincie bevoegd gezag, ook bij de sanering van regionale waterbodems. De Provincie 
blijft dit ook voor de (op ernst en spoed) beschikte Wbb gevallen (tot en met de beschikking 
op het evaluatieverslag) en voor de sanering van landbodems. 
Voor al dan niet afgeronde saneringen die beschikt zijn op ernst maar niet op spoed is de 
eventueel afgegeven saneringsbeschikking met inwerkingtreding van de Waterwet komen 
te vervallen. Het beheer (en dus ook het stellen van regels ten aanzien) van waterbodems 
(de bodem en de oevers van oppervlaktewaterlichamen) valt onder het regime van de 
Waterwet. Nu is het waterschap bevoegd gezag voor handelingen met deze al dan niet 
verontreinigde waterbodems. 
 
Om te voorkomen dat ingrepen in een verontreinigde waterbodem een probleem vormen 
voor het oppervlaktewaterlichaam, is het nodig aan te geven met welke maatregelen in 
eenvoudige situaties aan de zorgplicht kan worden voldaan. 
 

1.2.2 Besluit Iozen buiten inrichtingen 
Op grond van de Waterwet was oorspronkelijk een watervergunning vereist voor alle 
Iozingen als gevolg van het baggeren en ontgraven van de waterbodem, zoals ook eerder 
onder het regime van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Deze vergunningplicht is 
vervallen met de inwerkingtreding van het Blbi op 1 juli 2011. Hierin worden geen specifieke 
eisen meer gesteld aan lozingen ten gevolge van baggeren of ontgraven van waterbodem 
met verontreinigingen onder de interventiewaarden (artikel 3.17, lid 1). De randvoorwaarden 
voor al deze activiteiten volgen daarom uit de zorgplicht (artikel 2.1). Er zijn wel specifieke 
eisen gesteld aan lozingen ten gevolge van baggeren of ontgraven van waterbodem met 
verontreinigingen boven de interventiewaarden (artikel 3.17, lid 2). 
 

1.2.3 Besluit bodemkwaliteit 
Ingevolge het Bbk moet een toepasser van grond of baggerspecie deze toepassing bij 
Agentschap.nl melden. Een eventuele lozing ten gevolge van dat toepassen valt onder deze 
melding. Dit is het geval als bagger wordt verspreid op aangrenzende percelen, of tijdelijk 
wordt toegepast in een (weiland)depot. Ook bij het toepassen van bijvoorbeeld materiaal in 
(natuurvriendelijke) oevers of bij het verspreiden in oppervlaktewater kan sprake zijn van 
een lozing. In dat geval moet voldaan worden aan de zorgplicht die is opgenomen in artikel 
7 Bbk. Deze zorgplicht is ook van toepassing op alle in Bbk genoemde handelingen met 
bouwstoffen. 
 

1.3 Status van de handreiking 
 
Deze handreiking is een interne richtlijn voor het beoordelen van activiteiten en situaties. 
Deze handreiking heeft niet de status van gebiedsgericht beleid, maar is door alle partijen te 
gebruiken als leidraad. Dit betekent concreet dat er geen eisen en/of regels worden 
opgelegd, maar een algemeen kader wordt geboden voor de betreffende werkzaamheden. 
Hierin staat de denkwijze van het Hoogheemraadschap ten aanzien van de invulling van de 
zorgplicht. In de handreiking zijn geen nieuwe normen of eisen geformuleerd. De genoemde 
maatregelen en normen werden voordien opgenomen in vergunningen, of zijn bedoeld om 
gebruikelijke technieken en werkwijzen onder woorden te brengen. 
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Dit impliceert dat de voorgestelde maatregelen / eisen, welke met name ook vóór de 
inwerkingtreding van het Bbk en het Blbi veelal gebruikelijk waren voor het uitvoeren van de 
in deze handreiking genoemde activiteiten, algemeen geaccepteerd zijn en daarmee goed 
werkbaar en toepasbaar. De genoemde maatregelen kunnen tegen aanvaardbare en 
gangbare kosten worden uitgevoerd. 
 
Het Hoogheemraadschap ziet vooralsnog geen aanleiding om op grond van het Bbk 
gebiedsgericht beleid op te stellen. De voordelen die dergelijk beleid biedt voor specifieke 
toepassingen wegen niet op tegen de kosten en inspanningen die het opstellen van 
dergelijk beleid met zich mee brengt. 
 
Bij het opstellen van deze handreiking is gebruik gemaakt van teksten uit de “Richtlijn 
Zorg om de Zorgplicht” van de acht noordelijke waterschappen en uit de “Beleidsregel 
Waterbodems” van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Deze 
handreiking is ter kennisneming aan het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap 
de Stichtse Rijnlanden aangeboden. 
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Hoofdstuk 2 Uitgangspunten 
 

2.1 Verantwoordelijkheid bij degene die toepast of loost 
De invulling van de zorgplichtbepaling is en blijft een verantwoordelijkheid die primair bij de 
toepasser of lozer ligt. Dit houdt ook in dat bij een juist gebruik van deze handreiking er toch 
sprake kan zijn van schending van de zorgplicht.  
Meer in het bijzonder: wanneer de toepasser of lozer redelijkerwijs wist of behoorde te 
weten dat de ‘voorgeschreven’ maatregelen onvoldoende zijn om de nadelige gevolgen van 
zijn handelen of nalaten op de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam te voorkomen, 
moet hij aanvullende maatregelen treffen. 
 
In deze handreiking wordt per activiteit aangegeven in welke gevallen verondersteld wordt 
dat minimaal aan de zorglicht wordt voldaan ten aanzien van de bescherming van 
oppervlaktewater. Indien de toepasser of lozer alternatieve maatregelen wil treffen die 
aantoonbaar tenminste hetzelfde effect sorteren, zijn deze ook acceptabel. Niet alle 
praktijksituaties worden overigens in deze handreiking uitputtend beschreven, daarom kan 
het begrip zorgplicht breder toepasbaar zijn dan in deze handreiking is omschreven. 
 

2.2 Melding en vooroverleg 
In die gevallen dat een activiteit gevolgen heeft voor het watersysteem hecht het 
Hoogheemraadschap aan een vroegtijdig vooroverleg met de toepasser en/of 
opdrachtgever. Tijdens dit overleg kunnen afspraken met betrekking tot de uitvoering van 
een voorgenomen activiteit worden gemaakt. Hierbij kan het onderwerp van overleg 
overigens breder zijn dan uitsluitend het Bbk en het Blbi (denk bijvoorbeeld aan 
“Keuraspecten”). Goede afspraken vooraf leiden minder snel tot ongewenste situaties 
tijdens de uitvoering en zijn daarom essentieel voor de bescherming van de kwaliteit van 
het oppervlaktewaterlichaam en voor een goede en vlotte uitvoering van de 
werkzaamheden. Van de aanvrager wordt verwacht dat hij/zij het initiatief neemt tot een 
vooroverleg. 

2.2.1 Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) 
Bij het toepassen van grond of baggerspecie moet iedere toepasser (ook de beheerder) op 
grond van het Besluit bodemkwaliteit dit tenminste 5 dagen voor aanvang van de 
werkzaamheden melden bij het Agentschap.nl. De melding wordt door hen doorgestuurd 
naar het bevoegd gezag.  
Hieronder valt het oprichten van baggerdepots (hoofdstuk 3.2) en ook werkzaamheden 
waarbij grond of baggerspecie in oppervlaktewater worden toegepast (hoofdstuk 3.3). 

2.2.2 Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) 
Voor lozingen bij baggeren of ontgravingen (in de vorm van het opwervelen en verspreiden 
van slib) is er vrijstelling van de vergunningplicht, maar geldt wel een meldingsplicht bij 
HDSR. De vrijstelling voor het Iozen in een oppervlaktewaterlichaam ten gevolge van 
ontgravingen of baggerwerkzaamheden in datzelfde oppervlaktewaterlichaam is geregeld in 
artikel 1.3, onder a van het Blbi.  
In de artikelen 1.10, 1.15 en 1.19 van het Blbi is de meldingsplicht uitgewerkt. De melding 
moet tenminste vier weken voordat met lozen wordt aangevangen worden ingediend.  
Bij baggerwerkzaamheden met waterbodem met verontreinigingen boven de 
interventiewaarden is het verplicht om een werkplan mee te sturen met de melding. 
Op basis van de zorgplicht kunnen maatwerkvoorschriften worden opgesteld 
overeenkomstig artikel 2.1 lid 4 van het Blbi. Tegen de beschikking waarin de 
maatwerkvoorschriften zijn opgenomen staat bezwaar en beroep open. 
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2.3 Eigen werken 
Het in een oppervlaktewaterlichaam Iozen bij ontgravingen of baggerwerkzaamheden door 
de beheerder (HDSR) of ter uitvoering van een onderhoudsverplichting als bedoeld in artikel 
78, tweede lid, van de Waterschapswet hoeft niet gemeld te worden (art. 3.15 Blbi). Wel zijn 
de voorschriften uit artikel 3.17 en de zorgplicht gewoon van toepassing. Hierbij stelt HDSR 
aan zichzelf dezelfde eisen als aan derden. Alle ingrepen in de waterbodem, uitgevoerd 
door of in opdracht van het waterschap zullen daarom vooraf collegiaal gemeld worden bij 
de afdeling Vergunningverlening en handhaving.  
 
Bij baggerwerkzaamheden met baggerspecie boven de interventiewaarde stelt HDSR een 
werkplan op, waarin de noodzakelijke (aanvullende) maatregelen tijdens de voorbereiding, 
uitvoering en (zonodig) nazorg van de ontgravingen of baggerwerkzaamheden vastgelegd 
worden.  
 
In sommige gevallen geldt voor HDSR een verplichting tot het vaststellen van een 
projectplan ingevolge artikel 5.4 van de Waterwet. In de praktijk gaat het dan om 
werkzaamheden buiten het onderhoudsprofiel van het oppervlaktewaterlichaam, 
bijvoorbeeld bij aanleg of wijziging van waterstaatswerken. Het werkplan voor het baggeren 
is dan een onderdeel van het projectplan. 
Werkzaamheden die vallen onder het Bbk moeten altijd worden gemeld bij Agentschap.nl. 
Wel stuurt IB een afschrift van de melding aan het Agentschap door aan V&H. 

Hoofdstuk 3 Uitwerking zorgplicht per activiteit 

3.1 Ingrepen in waterbodems (baggerwerkzaamheden) 

3.1.1 Verontreinigde waterbodems in de Waterwet 
Sinds de inwerkingtreding van de Kader Richtlijn Water (KRW) en de Waterwet wordt 
waterbodem met verontreinigingen boven de interventiewaarden (artikel 2.26 van de 
Regeling Iozen buiten inrichtingen) niet langer als zelfstandig probleem gezien, maar 
beoordeeld op de effecten die het heeft op het gehele watersysteem. 
Er zijn echter verschillende aanleidingen om ingrepen uit te voeren in verontreinigde 
waterbodems: 

- Nautisch onderhoud. Het op diepte houden van waterwegen voor de scheepvaart. 
Deze ingrepen worden door de waterkwaliteitsbeheerder zelf uitgevoerd.  

- Realiseren van KRW-, Natura2000- of WB21-doelstellingen, bijvoorbeeld een 
ingreep in verontreinigde waterbodem ter verbetering van de waterkwaliteit (ecologie 
en/of chemie), het realiseren van natuurvriendelijke oevers, etc. Deze ingrepen 
vinden plaats in het kader van maatregelprogramma's. Voorbeelden hiervan zijn de 
stroomgebiedsbeheerplannen (SGBP), het uitvoeringsprogramma van Ruimte voor 
de Rivier en het Waterbeheerplan 2010-2015 “Water Voorop” van ons waterschap. 

- Aanleg of wijziging van een werk. Dit zijn ingrepen die nodig zijn voor de realisatie 
van bijvoorbeeld infrastructurele werken (bruggen etc.), recreatieve voorzieningen of 
woonlocaties. 

- Herinrichting van gebieden: wijziging bestemmingsplannen, aanpassingen in de 
waterhuishouding, enz. 

 
Bij deze ingrepen, voor zover het de waterbodem betreft,  is dus geen sprake meer van 
saneringen in de zin van de Wet Bodembescherming. Deze ingrepen  moeten echter wel 
worden gemeld en voldoen aan de eisen in het Blbi, zoals aangegeven in de volgende 
paragrafen (3.1.2  t/m 3.2.4) van deze handreiking. Als de waterbodemkwaliteit de 
interventiewaarde overschrijdt moet met de melding een werkplan worden ingediend. In 
deze handreiking zijn de eisen waaraan een dergelijk werkplan wordt beoordeeld nader 
uitgewerkt (§ 3.1.4 en bijlage 2 ).  
 
Nieuwe verontreinigingen moeten worden afgehandeld conform de  zorgplicht (art. 6.8 van 
de Waterwet) en de  regeling in hoofdstuk 5, § 3 van de Waterwet. 
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3.1.2 Onderzoek naar de waterbodemkwaliteit 
Onderzoek naar de kwaliteit van waterbodems moet worden uitgevoerd conform de 
NEN5720 door een erkende intermediair. Dit onderzoek geldt als milieuhygiënische 
verklaring voor de kwaliteit van baggerspecie. In artikel 4.3.4 van de Regeling 
Bodemkwaliteit is beschreven wanneer een dergelijk onderzoek nodig is.  
 
Een dergelijk onderzoek is niet nodig voor baggerspecie die wordt verspreid op 
aangrenzende percelen of opgeslagen in een weilanddepot. Echter, wanneer baggerspecie 
afkomstig is van wateren die voldoen aan één van de onderstaande criteria, moet deze 
specie altijd onderzocht worden:  

a. In gebieden  die zijn bebouwd, daaronder begrepen kassen- en industriegebieden; 
b. waar regelmatig beroeps- of pleziermotorvaart plaatsvindt; 
c. waar geloosd wordt na de laatste keer dat er is gebaggerd; 
d. grenzend aan wegen met een verkeersintensiteit van meer dan 500 voertuigen per 

dag, tenzij het betreft bermsloten op een afstand van tenminste 15 meter waarin de 
wegriolering niet loost; 

e. met een oeverbeschoeiing die bestaat uit met gecreosoteerde olie behandeld hout; 
f. waarvan redelijkerwijs vermoed kan worden dat deze niet voldoen aan de maximale 

waarden voor het verspreiden van baggerspecie als bedoeld in artikel 35, onder f en 
i, van het besluit, of 

g. die niet zijn aangegeven in een beheerplan als bedoeld in artikel 4.6 van de 
Waterwet. 

3.1.3 Uitvoering baggerwerkzaamheden (ongeacht de kwaliteit van de specie) 
Bij de aanleg van nieuwe werken en het reguliere onderhoud van watergangen (op diepte 
houden) worden grote hoeveelheden waterbodem gebaggerd. Bij de uitvoering van deze 
baggerwerkzaamheden moet in het kader van de zorgplicht aandacht worden besteed aan 
het zoveel mogelijk voorkomen of beperken van de lozing. Daartoe wordt: 

 vertroebeling en verspreiding van verontreiniging zoveel mogelijk voorkomen door 
zorgvuldig te werken; 

 mors op de landbodem en in het oppervlaktewater bij het verladen van de 
baggerspecie zoveel mogelijk voorkomen; 

 de vrijkomende bagger zonodig gezeefd op een rooster met een maaswijdte van 
200 x 200 mm of een vergelijkbare voorziening. Vrijkomende bodemvreemde 
materialen zoals grof vuil, asbest, overig afval en plantenresten worden opgeslagen 
in vloeistofdichte containers. 

 
Bij de keuze van de gebruikte baggertechniek moet rekening gehouden worden met de 
locatie specifieke omstandigheden. Een overzicht van de verschillende baggertechnieken is 
bijgevoegd als bijlage 1. 
 
Als streefwaarde voor de vertroebeling geldt dat de concentratie onopgeloste bestanddelen 
tijdens de uitvoering van de baggerwerkzaamheden maximaal 200 mg/I boven de 
achtergrondwaarde mag liggen, gemeten op een afstand van 50 m van de grijper/zuigmond, 
zoals is beschreven in de Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit. Dit geldt voor 
grote plassen en in lijnvormige wateren. Voordat met de uitvoering wordt gestart, wordt de 
achtergrondwaarde van de onopgeloste bestanddelen bepaald. Wanneer de streefwaarde 
wordt overschreden kan het waterschap maatwerkvoorschriften opstellen om vertroebeling 
en/of verspreiding te beperken. 
 
Een zuurstofconcentratie lager dan 3 mg/I wordt voorkomen. Indien een te Iage 
zuurstofconcentratie de aanwezige flora en fauna negatief beïnvloedt of dreigt te 
beïnvloeden treft de uitvoerder maatregelen om dit te voorkomen, zoals het beluchten van 
het water of het wegvangen van vis. Ook bij het ontbreken van vluchtmogelijkheden voor 
vissen en andere waterdieren kunnen aanvullende voorzorgsmaatregelen nodig zijn. 
Zonodig kan het waterschap hiervoor maatwerkvoorschriften opstellen. 
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0022929/geldigheidsdatum_02-05-2012#Hoofdstuk4_Afdeling1_Paragraaf1_Artikel35
http://wetten.overheid.nl/BWBR0022929/geldigheidsdatum_02-05-2012#Hoofdstuk4_Afdeling1_Paragraaf1_Artikel35
http://wetten.overheid.nl/BWBR0025458/Hoofdstuk4/3/Artikel46/geldigheidsdatum_02-05-2012
http://wetten.overheid.nl/BWBR0025458/Hoofdstuk4/3/Artikel46/geldigheidsdatum_02-05-2012
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3.1.4 Aanvullende maatregelen voor baggerwerkzaamheden met specie kwaliteit > IW 
Voor baggerwerkzaamheden met waterbodem die de interventiewaarden overschrijdt 
gelden behalve de voorwaarden uit de vorige paragraaf een aantal aanvullende 
uitgangspunten: 

 Er wordt gelijktijdig met de melding een werkplan aan de afdeling Vergunningverlening 
& Handhaving voorgelegd (artikel 3.17 van het Blbi). Een standaard inhoudsopgave van 
een werkplan is opgenomen in bijlage 2.  
Het werkplan bevat in ieder geval een beschrijving van:  
- het profiel van de watergang, dat na afronding van de werkzaamheden is 

gerealiseerd;  
- de toe te passen baggertechniek en de bij het gebruik van die techniek gehanteerde 

werkwijze(inclusief eventueel in te zetten hulpmaterieel);  
- een beschrijving van de te nemen maatregelen ter voorkoming van een verhoging 

van de vertroebeling; 
- een beschrijving van de te nemen maatregelen ter voorkoming van een verlaging de 

zuurstofconcentratie; 
- eventuele aanvullende voorzorgsmaatregelen indien negatieve effecten voor 

aanwezige flora en fauna niet kunnen worden voorkomen;  
- een beschrijving van specifieke maatregelen die te maken hebben met de aard van 

de verontreinigingen (bv. olieschermen). 

 Er worden maatregelen genomen om verspreiding van stoffen in het oppervlaktewater te 
voorkomen. Hiertoe worden in de watergangen slibkeringen of vergelijkende 
voorzieningen geplaatst, die gesitueerd worden tussen te onderscheiden vak- dan wel 
trajectscheidingen. Alternatieve technieken met een vergelijkbaar resultaat zijn 
eveneens toegestaan. 

 
Indien de kwaliteit van de te baggeren of te ontgraven waterbodem de interventiewaarde 
overschrijdt, kan HDSR, als daar aanleiding voor is vanwege de aangetroffen 
verontreiniging, maatregelen opleggen, bijvoorbeeld: 

- aanvullend waterbodemonderzoek eisen om de verontreiniging volledig in kaart te 
brengen. Hieruit kan blijken of er meer aan de hand is, zoals een historische 
verontreiniging of aanwezigheid van asbest.  

- een verdere beperking van de vertroebeling bij milieu baggeren tot 30 mg/l 
onopgeloste bestanddelen, eveneens conform de streefwaarden uit de Richtlijn 
herstel en beheer (water)bodemkwaliteit: 
 
vertroebeling waarde [mg/liter] 

regulier baggeren > 200 

milieubaggeren 
  streng 
  matig streng 
  normaal  

 
< 30 
30 – 50 
50 – 200  

Tabel 1   streefwaarden onopgeloste bestanddelen bij baggerwerkzaamheden 

Zonodig kunnen deze maatregelen in een maatwerkvoorschrift worden opgenomen. 
 
Na het uitvoeren van de ingreep in de verontreinigde waterbodem >IW wordt een 
rapportage overlegd betreffende de uitgevoerde werkzaamheden en aard, omvang en 
verspreiding van eventuele restverontreinigingen. Hiermee kan beoordeeld kan worden of 
de KRW doelstellingen, die zijn gesteld ingevolge het Besluit kwaliteiten monitoring water en 
het Waterbeheerplan “Water Voorop” (2010-2015) nog steeds kunnen worden gehaald. 
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3.2 Baggerdepots 

 
Bij de (tijdelijke) opslag van baggerspecie ontstaat vaak een lozing op het oppervlaktewater. 
Voor de invulling van het zorgplichtbeginsel van het Bbk voor de lozing van depotwater op 
oppervlaktewater wordt door HDSR het CUWVO-rapport ‘Lozingen uit tijdelijke 
baggerspeciedepots’ van april 1998 gehanteerd. Dit rapport wordt genoemd als BBT-
document water in tabel 2 van de ‘Regeling aanwijzing BBT-documenten’. Met behulp van 
de in dit CUWVO-rapport genoemde emissiebeperkende maatregelen kan het gehalte aan 
onopgeloste bestanddelen – en daarmee belangrijke verontreinigingen als organische 
microverontreinigingen, zware metalen, stikstof en fosfaat - in het retourwater vanuit het 
depot fors worden teruggedrongen. 
 
Emissiebeperkende maatregelen kunnen worden onderverdeeld in: 

- bronmaatregelen (o.a. de wijze van baggeren en transport);  
- proces-geïntegreerde maatregelen zoals depotbeheer;   
- end-of-pipe maatregelen zoals het vergroten van het bezinkingsvolume of door het 

verbeteren van de bezinking van onopgeloste bestanddelen.  
 

3.2.1 Soorten van tijdelijke opslag 
De eisen die gesteld worden aan de verschillende vormen van tijdelijke opslag staan in 
artikel 35 van het Bbk. Deze zijn opgesomd in tabel 1. Bij alle vormen van opslag is het 
zorgplichtbeginsel ook van toepassing op de lozing. Het waterschap hanteert daarom 
eenzelfde indeling. Hierbij is de invulling van het begrip “aangrenzend perceel” belangrijk. 
Dit is de relatie tussen het oppervlaktewater waar de baggerspecie van afkomstig is en het 
oppervlaktewater waar de lozing in plaatsvindt. Dit begrip is nader ingevuld in paragraaf 
3.3.1 van deze handreiking. 
 

Veel 
gebruikte 
benaming 

Soort tijdelijke 
opslag 

Maximale 
duur 

Kwaliteitseisen 

Doorgangs-
depot 

Tijdelijke opslag 
op landbodem  

3 jaar Kwaliteit moet voldoen aan de 
kwaliteitsklasse van de ontvangende 
bodem en geschikt zijn voor 
toepassen (maximaal klasse B) 

Onderwater-
depot 

Tijdelijke opslag 
in 
oppervlaktewater 

10 jaar Kwaliteit moet voldoen aan de 
kwaliteitsklasse van de ontvangende 
waterbodem en geschikt zijn voor 
toepassen (maximaal klasse B) 

Weiland-
depot 

Opslag van 
baggerspecie op 
aangrenzend 
perceel 

3 jaar Alleen baggerspecie die voldoet aan 
de normen voor verspreiding over 
aangrenzende percelen (msPAF) 

Tabel 2: Soorten baggerdepots 

 

3.2.2 Streefwaarden / lozingsnormen 
De keuze van emissiebeperkende maatregelen is vooral afhankelijk van de kwaliteit van de 
baggerspecie. Sinds de inwerkingtreding van het Bbk wordt een andere indeling van 
baggerspecie gehanteerd dan genoemd in het CUWVO-rapport. Totdat er een ander 
document wordt aangewezen als BBT moet de keuze van emissiebeperkende maatregelen 
worden afgestemd op de te bereiken concentraties als genoemd in tabel 2. Deze tabel geeft 
streefwaarden voor de maximale concentratie aan onopgeloste bestanddelen in het 
retourwater. Indien voldaan wordt aan deze streefwaarden wordt verondersteld dat hiervoor 
aan de zorgplicht wordt voldaan. 
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Depot Weilanddepot Doorgangsdepot 

Kwaliteit specie 
Lozingspunt 

msPAF AW-2000 en 
klasse A 

Klasse B 

Lozing vindt plaats op hetzelfde 
oppervlaktewater lichaam als waar 
gebaggerd wordt 

≤ 200 mg/l ≤ 200 mg/l ≤ 100 mg/l 

Lozing vindt plaats op een ander 
oppervlaktewater lichaam als waar 
gebaggerd wordt 

n.v.t. ≤ 100 mg/l ≤ 50 mg/l 

Tabel 3: streefwaarden voor lozingen vanuit depots op een oppervlaktewaterlichaam 

In sommige (veenrijke) gebieden bevat het oppervlaktewater van nature relatief veel 
onopgeloste bestanddelen. Daarom mag de concentratie in het geloosde water worden 
bepaald ten opzichte van een referentiemonster. Er wordt dan alleen gekeken naar de 
toename in de hoeveelheid onopgeloste bestanddelen. Een referentiemonster moet voldoen 
aan de volgende voorwaarden: 

- het is een steekmonster, dat wordt genomen bij een referentiepunt. Het 
referentiepunt ligt minimaal 50 meter stroomopwaarts van het lozingspunt op een 
plaats waar geen onnatuurlijke verstoring heeft plaatsgevonden. 

- de monstername bij een referentiepunt vindt plaats binnen een uur voor of na het 
tijdstip waarop het steekmonster voor het bepalen van het gehalte aan onopgeloste 
bestanddelen is genomen. 

Het geloosde water van alle soorten depots moet voldoende zuurstofrijk zijn (meer dan 5 
mg/l O2) en een pH hebben tussen 6,5 en 9.  Wanneer daartoe aanleiding bestaat kunnen 
de genoemde streefwaarden bij maatwerkvoorschrift worden vastgelegd als een 
lozingsnorm. 

3.2.3 Regels (beperkt) depotbeheer 
Om aan de zorgplicht te voldoen worden zo nodig de volgende maatregelen genomen: 

- Niet lozen op het moment dat het depot gevuld wordt; 
- het gebruik van lozingskisten voor de aflaat van retourwater, zodat de bezinking van 

onopgeloste bestanddelen wordt verbeterd; 
- tijdens stormperioden geen retourwater lozen; 
- de specie met een zo laag mogelijke vertroebeling in het depot brengen; 
- wind- en stromingsinvloeden zo veel mogelijk beperken door middel van geleidings- 

en tussenkaden; 
- vorming van preferente stromingsbanen voorkomen om de verblijftijd in het depot zo 

efficiënt mogelijk te gebruiken; 
- lozingspunt aan de bovenwindse zijde van het depot gebruiken, aangezien daar de 

minste vertroebeling plaatsvindt; 
- het aanleggen van een ringsloot met overstortplaatsen om extra bezinkvolume te 

creëren; 
- het in zo hoog mogelijke dichtheid inbrengen van specie, om het watergehalte te 

verminderen; 
- het langer inhouden van water in perioden dat er hoge gehalten onopgeloste 

bestanddelen in het water aanwezig zijn; 
- recirculatie van perswater voor het verpersen van specie; 
- afstemmen van de vulsnelheid om pieklozingen te voorkomen. 

 
De daarvoor in aanmerking komende maatregelen worden in ieder geval getroffen, wanneer 
de streefwaarden, genoemd in hoofdstuk 3.2.2 dreigen te worden overschreden. 
 
Uiteraard geldt altijd dat het baggerdepot vol is, zodra de opgedroogde bagger de rand van 
de bovenste plank in de lozingskist heeft bereikt. Het baggerdepot mag dan niet verder 
gevuld worden. Pas wanneer de bagger voldoende is ingeklonken en ingedroogd, kunnen 
de baggerwerkzaamheden eventueel weer hervat worden. Hier gaan enkele maanden 
overheen.  



 
12 

 

 

3.3 Toepassen van grond en baggerspecie 

3.3.1 Verspreidbare baggerspecie  en  aangrenzende percelen 
Onder dit verspreiden wordt verstaan de verspreiding van baggerspecie uit een watergang 
over de aan de watergang grenzende percelen. Aangrenzende percelen zijn in de eerste 
plaats percelen die met toepassing van art. 60, lid 2 Bbk tenminste met één zijde aan die 
watergang grenzen. 
 
Daarnaast kan verspreidbare specie ook in depot worden gezet op het aangrenzende 
perceel, het zg. weilanddepot.  Als aanvullende definitie van aangrenzend perceel en 
watergang wordt daarvoor gehanteerd: 

- Een fysieke afgebakende watergang, die uit meerdere sloten kan  bestaan zolang 
deze binnen hetzelfde baggergebied liggen.  

- De kwaliteit van de bagger is aaneengesloten van dezelfde kwaliteit. Wanneer er 
een baggervak tussen zit met een andere kwaliteit , dan moet deze bagger vooraf in 
overleg verwijderd zijn. 

- De maximale afstand tussen een tijdelijk weilanddepot en de baggerlocatie  is 
hemelsbreed 2 km. 

 

3.3.2 Compensatie voor slootdempingen bij weilanddepots 
Bij weilanddepots worden vaak enkele naast elkaar gelegen percelen ingericht als één 
depot en deze depots zijn bedoeld om ter plaatse te blijven als ophoging. De tussengelegen 
sloten worden dan gedempt. Na de uitrijping van het depot zijn deze tussenliggende sloten 
onderdeel geworden van de landbodem.  
Voor deze dempingen is geen keurvergunning vereist, wanneer dit is uitgevoerd door of in 
opdracht van de beheerder. Wel moet  het verlies aan oppervlaktewater  worden 
gecompenseerd, zodat de waterbergingscapaciteit van het gebied intact blijft. 
 

3.3.3 Verspreiden in een oppervlaktewaterlichaam 
Op grond van het Bbk wordt onder verspreiden verstaan ”het op stroom zetten” van 
baggerspecie (zie nota van toelichting , artikel 35 Bbk).In artikel 35, lid g van het Bbk is 
aangegeven dat verspreiding van baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam is 
toegestaan met het oog op de duurzame vervulling van de ecologische en 
(hydro)morfologische functies van het sediment. Het sediment moet zijn riviergang weer 
kunnen vervolgen. Dit betekent dat het verspreiden van baggerspecie, onder het besluit, 
slechts toegestaan is in het dynamische deel van het watersysteem (stroomgeul). Dit komt 
vooral voor in de grotere rivieren, meren en in kustgebieden. In de wateren waar HDSR de 
beheerder is komen dergelijke stroomgeulen niet voor. Hierdoor is binnen het beheergebied 
van HDSR geen sprake van het op voornoemde wijze verspreiden van baggerspecie. 
 

3.3.4 Toepassen grond / baggerspecie in oevers en dempingen. 
De oppervlaktewaterkwaliteit (en ecologie) wordt ook beïnvloed tijdens aanleg en 
onderhoudswerkzaamheden van de (natuurvriendelijke) oevers en kades en bij 
(gedeeltelijke) dempingen. Deze activiteiten veroorzaken een tijdelijke  verstoring van het 
oppervlaktewaterlichaam (zowel chemisch als ecologisch) die veelal onvermijdelijk is. Een 
beïnvloeding van het oppervlaktewaterlichaam in chemische zin, na het beëindigen van de 
werkzaamheden, wordt niet geaccepteerd. Dit is geregeld in het Bbk. 
De beïnvloeding in ecologische zin kan ver doorwerken, tot in de volgende seizoenen. Daar 
waar mogelijk wordt tijdens de werkzaamheden rekening gehouden met de beïnvloeding 
van de ecologie.  
 
Voor de invulling van de zorgplicht bij de aanleg van (natuurlijke) oevers en kaden en 
(gedeeltelijke) dempingen geldt dat: 

- het te gebruiken materiaal zo weinig mogelijk leem of ander fijn en slecht bezinkbaar 
materiaal bevat;  

- de werkzaamheden zodanig worden uitgevoerd, dat op een afstand van 50 meter 
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geen zichtbare vertroebeling van het water ontstaat; 
- het te gebruiken materiaal weinig of geen eutrofiërende en andere uitlogende stoffen 

bevat, die nadelig zijn in voor de ecologische toestand. (fosfaat, stikstof, ijzer, 
chloride); 

- bij voorkeur droog materiaal wordt gebruikt;  
- dieren en planten  zonodig (tijdelijk) worden verplaatst. Na tijdelijke verplaatsing 

worden ze na uitvoering van de werkzaamhedenweer teruggezet. 
 

3.3.5 Bijzondere toepassingen (Geotubes) 
Het gebruik van geotubes voor de ontwatering van bagger is, met toepassing van de regels 
van het Besluit bodemkwaliteit, in principe mogelijk. Dit geldt in het geval de bagger na 
ontwatering met de geotubes ter plaatse in de constructie van b.v. waterstaatswerken wordt 
verwerkt (natuurvriendelijk oevers, kades, etc) , als ook wanneer de bagger na ontwatering 
elders verwerkt zal gaan worden. 
Veel zal hierbij afhangen van de plaats en de wijze waarop de geotubes gevuld en verwerkt 
zullen gaan worden. Vooraf overleg met de afdeling vergunningverlening en handhaving is 
hiervoor noodzakelijk. 
 
De toepassing zal uiteraard tijdig, met de daarbij gevraagde gegevens, moeten worden 
gemeld bij Agentschap.nl (met de locatie, werkwijze en uitvoering van de toepassing). Als er 
bij het afwerken van de oever grond van elders gebruikt wordt, bv. ter afdekking van de 
geotubes, moet ook hiervan de kwaliteit voldoen aan het Bbk en moet dit gemeld worden. 
 
Daarnaast moet door de toepasser op basis van de zorgplicht informatie worden verstrekt 
over de  flocculanten en het gebruik daarvan: 
1) Gegevens van de soort flocculant die het beste werkt met het te verwijderen slib 
2) Gegevens over de concentratie van die flocculant, die het beste werkt bij het te 

verwijderen slib 
3) Gegevens over de kwaliteit van het water dat bij de bedoelde toepassing uit  de 

geotubes uittreed en in het oppervlaktewater terecht komt. 
4) De laagste werkzame concentratie van de flocculant moet worden toegepast. 
 
Onderzoek vooraf is noodzakelijk omdat er bij het toepassen van baggerspecie in geotubes 
een lozing ontstaat over het gehele oppervlak van de tube. Hoewel hier geen sprake is van 
een duidelijk lozingspunt worden hieraan dezelfde eisen gesteld als aan een lozing uit een 
depot (paragraaf 3.3.2).  
Uit de informatie zal duidelijk moeten blijken dat er geen waterbezwaarlijkheid is van de 
flocculant zelf en dat de aanwezige verontreiniging bij het gebruik van de flocculant niet 
(extra) uitloogt en tot meer verontreiniging van het oppervlaktewater kan leiden. 
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Bijlage 1: Baggertechnieken 
 
 
In deze bijlage worden de verschillende baggertechnieken besproken.  
 
Bij de verschillende technieken is ook de wijze van baggeren belangrijk om vertroebeling te 
voorkomen. Men spreekt van vertroebeling indien als resultaat van het baggerproces vaste 
deeltjes in de waterkolom voorkomen. Bij het baggeren van een verontreinigde waterbodem 
zal bij vertroebeling verspreiding of her-sedimentatie mogelijk zijn van de verontreinigde 
deeltjes. 
De mate van vertroebeling is afhankelijk van de bodemgesteldheid, van het graafwerktuig 
en van de wijze van baggeren. Wat dat laatste betreft is het vooral de verplaatsingssnelheid 
van de bak of de zuigmond die van invloed is op de optredende vertroebeling. Langzame 
verplaatsing van de zuigmond, rustige beweging van de roterende, snijdende en sluitende 
delen veroorzaken aanzienlijk minder vertroebeling. Ook de invloed van wind over het 
wateroppervlak en eventuele scheepvaartbewegingen kunnen een belangrijke oorzaak van 
vertroebeling zijn. De kwaliteit en de fysische eigenschappen van het oppervlaktewater 
spelen in dit verband ook een rol van betekenis. 
 
Achteraan in deze bijlage staan twee tabellen, als handreiking om te bepalen welke 

technieken geschikt zijn bij verschillende locatie-specifieke omstandigheden. Hierbij kan ook 

gebruik gemaakt worden van het STOWA-rapport 2001-30 "Inventarisatie kleinschalige 

baggertechnieken". 

 

Als laatste is in deze bijlage in een tabel aangegeven welke van de in deze bijlage 

genoemde baggertechnieken toepasbaar zijn bij baggerwerken met bagger > IW, dan wel of 

daarvoor een nadere toelichting noodzakelijk is betreffende de gehanteerde werkwijze. 

Deze toelichting zal dan voornamelijk betrekking hebben op het zoveel mogelijk voorkomen 

van verspreiding en vertroebeling. 

 
Indeling van deze bijlage: 

1. Baggertechnieken algemeen 
2. Meest gebruikte / reguliere technieken 
3. Weinig gebruikte technieken 
4. Vergelijking van de technieken 
5. Technieken bij baggeren > IW 
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1. Baggertechnieken algemeen 

Mechanisch baggeren 
Bij mechanisch baggeren wordt gebruik gemaakt van de mechanische actie, bijvoorbeeld 
van een  graafbak, voor het ontgraven van de grond waarbij nagenoeg geen water wordt 
toegevoegd zodat de in-situ dichtheid zoveel mogelijk in stand blijft. Het ontgraven materiaal 
wordt in een beunbak, beunschip of gesloten vrachtwagen geladen, waarna het naar de 
plaats van verwerking of bestemming wordt getransporteerd. Indien het materiaal wordt 
gestort, dan komt het benodigde depotvolume, behoudens een geringe uitlevering en de 
berging van ingesloten water, min of meer overeen met het te ontgraven in-situ volume. 

Hydraulisch baggeren 
Bij hydraulisch baggeren wordt de grond met de baggerkop weliswaar mechanisch 
gesneden, maar ontstaat als gevolg van de werking van de baggerkop een grond-
watermengsel dat met een pomp wordt opgezogen en via een persleiding wordt 
getransporteerd naar een depot of in een langszij liggende bak. Als gevolg van het 
baggerproces wordt de structuur van de grond vernietigd en treedt uitlevering op. De mate 
van uitlevering is afhankelijk van de grondsoort en de structuur van de grond. In geval van 
storten is het benodigde depotvolume afhankelijk van de mate van uitlevering en van het 
sedimentatiegedrag van de gronddeeltjes. Het op milieuvriendelijke wijze baggeren van 
verontreinigde grond is er op gericht om zo min mogelijk proceswater bij te mengen.  

Mechanische baggertechnieken 
- hydraulische kraan met een (conventionele) lepelbak 
- hydraulische kraan met een vizierbak 
- draadkraan met een gesloten grijper 
- draadkraan met een milieugrijper 
- schuifboot (in combinatie met een hydraulische kraan) 

Hydraulische baggertechnieken 
- traditionele snijkopzuiger 
- milieu-snijkopzuiger 
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2. Meest gebruikte/reguliere baggertechnieken 

Mechanische technieken 

Hydraulische kraan met een (conventionele) lepelbak 
De lepelbak is een traditionele bak die voor normaal baggeren gebruikt kan worden. 

Schuifboot  
(in combinatie met een hydraulische kraan met een lepelbak ten behoeve van overslag in 
een transportmiddel) 

De schuifboot is één van de kleinschalige baggerwerktuigen die speciaal ontwikkeld 
zijn voor het schoonbaggeren van dichtgeslibde sloten en kleine watergangen. Het 
apparaat komt vooral tot zijn recht in rechte sloten en watergangen die niet vanaf de 
wal kunnen worden gebaggerd als gevolg van bijvoorbeeld opstallen, bomen of 
plantengroei. Met de bulldozer wordt door middel van een lier baggerspecie op-
geschoven naar een verzamelpunt en daar met een overslagkraan in waterdichte 
transportmiddelen geladen of direct in een aangrenzend depot gebracht. Het blad is in 
breedte en hoogte verstelbaar en kan daarmee aangepast worden aan de plaatselijke 
situatie.  

Hydraulische technieken 

Snijkopzuiger 
De (traditionele) snijkopzuiger is een continue gravend baggerwerktuig en is 
verankerd door middel van een spud (werkpaal) en zijdraden. De snijkop bevindt zich 
ter plaatse van de mond van de zuigleiding. Met de snijkop wordt de grond 
losgesneden en als een grond-watermengsel met één of meerdere in het schip 
opgestelde pompen opgezogen en via een drijvende leiding en walleiding naar het 
depot geperst. In het geval van grote baggerdiepten wordt de snijkopzuiger wel 
voorzien van een onderwaterpomp. Wanneer de bagger over een grotere afstand 
moet worden verpompt worden tussenstations (boosters) toegepast. 
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3. Weinig gebruikte baggertechnieken  

Mechanische technieken 

Hydraulische kraan met een vizierbak 
De vizierbak is een traditionele dieplepelbak die voorzien is van een draaiende klep 
(vizier) waarmee de bak aan de bovenzijde kan worden afgesloten. Als de bak gevuld 
is, sluit de vizierklep zodat tijdens de opgaande beweging er geen verspreiding 
plaatsvindt van het gebaggerde materiaal in de waterkolom. Om lekken te voorkomen 
is de vizierklep voorzien van een rubberen strip. Met de vizierbak is het mogelijk om in 
dunne lagen te ontgraven met zo hoog mogelijke dichtheid en een minimum aan 
ingesloten water. Voor het bereiken van een acceptabele productie dient de dikte van 
de te ontgraven laag minimaal 0,5 m te bedragen. 

Draadkraan met een gesloten grijper 
De grijper wordt in open stand op de waterbodem neergelaten. De ontgraving komt tot 
stand door de bak dicht te knijpen. De grijper is aan de bovenzijde afgesloten met 
uitzondering van daar gemonteerde kleppen. Tijdens de neergaande beweging en bij 
het ontgraven zijn deze kleppen geopend zodat ingesloten lucht en ingesloten water 
kan ontsnappen. Bij de opgaande beweging zijn de openingen afgesloten zodat de 
specie in de bak geen direct contact met het omgevingswater heeft. 

Met de gesloten grijper, zie onderstaande figuur, is men minder goed in staat om een 
vlakke bodem af te leveren dan met een milieugrijper of vizierbak. De grijper kan 
zowel aan een hydraulische kraan als aan een draadkraan worden gemonteerd. Bij 
laatstgenoemde is de verticale nauwkeurigheid geringer. De inhoud van de bak is 
variabel. Voor het behalen van een acceptabele productie moet de te verwijderen laag 
minimaal 0,5 m dik zijn. 

Draadkraan met een milieugrijper 
Met deze grijper wordt een nagenoeg horizontale sluitbeweging gemaakt. Deze 
eigenschap en technische voorzieningen zoals hoekmeters op de bak om scheefstand 
te corrigeren en een nauwkeurig plaatsbepalingssysteem, maken het mogelijk om 
binnen zeer nauwe toleranties te kunnen baggeren. Bij een volledig gevulde grijper is 
de inhoud van de grijper globaal gelijk aan de door de grijper aangesneden 
oppervlakte, vermenigvuldigd met de aangesneden laagdikte. Omdat de maximale 
opening van de bak circa 80% groter is dan die van een conventionele bak kan men 
bij een geringe laagdikte toch een gevulde bak krijgen. Dit maakt het mogelijk om in 
dunne lagen en selectief te baggeren. Ook deze bak is van boven gesloten en aldaar 
voorzien van afsluitbare openingen waardoor ten behoeve van een maximale 
bakvulling tijdens de neergaande beweging en de graafbeweging lucht en water 
kunnen ontsnappen. Tijdens het ophalen zijn de openingen gesloten zodat er geen 
baggerspecie in de waterkolom terechtkomt. 

De grijper is eveneens uitgerust met een hydraulische rotor waardoor de grijper kan 
draaien. Dit maakt het mogelijk om een snedepatroon van rechthoeken naast elkaar te 
leggen waardoor de efficiency aanzienlijk groter wordt 
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Hydraulisch technieken 

Milieuschijfsnijkop 
Bij de milieuschijfsnijkop wordt de grond losgesneden met behulp van een 
cilindervormige snijkop die om een verticale as draait en aan de onderzijde afgesloten 
is met een vlakke plaat. De snijkop is afgeschermd van het omringende water door 
een cilindervormige plaat die telkens om het mes wordt geroteerd bij het veranderen 
van de zwaairichting van het baggerschip. Bij een kleinere breshoogte dan de 
meshoogte van de snijkop wordt ter plaatse van de bres de snijkop afgeschermd door 
een automatisch in hoogte verstelbaar schild. De afscherming van de kop zorgt ervoor 
dat de uitwisseling met het omgevingswater minimaal is. Voor het nauwkeurig 
baggeren van taluds kan de oriëntatie van de snijkop worden aangepast. De 
schijfsnijkopzuiger is met name geschikt voor het baggeren van (dunne) lagen slib die 
met een hoge concentratie worden aangezogen. De laagdikten kunnen variëren van 

0,1 tot 0,8 m. 
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4. Vergelijking van de diverse technieken  
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5. Technieken bij baggeren > IW 

 

Type techniek  Toelichting werkwijze Technieken 

Baggertechnieken  

(in den natte) 

Toepasbaar zonder nadere 

toelichting *) 

 Hydraulische kraan met 

vizierbak 

 Hydraulische 

kraan/draadkraan met 

milieugrijper 

 Hydraulische 

kraan/draadkraan met 

gesloten grijper 

 Milieusnijkopzuiger 

 Milieuschijfsnijkopzuiger 

Toepasbaar met toelichting *) 

 Hydraulische kraan met 

lepelbak 

 Schuif-duwboot (bulldozer) 

 Traditionele / klassieke 

snijkopzuiger 

 Andere baggertechnieken 

 Overige technieken 

Transportmethode 
Geaccepteerd 

 Beunbak 

 Pijpleiding 

 Lekdichte vrachtwagens 

Niet geaccepteerd  Splijtbak 

Overslag en 

gerelateerd 

Geaccepteerd  Overslagschermen 

Niet geaccepteerd 
 Schoonspoelen pontons, 

dekken en gangboorden 

 

*)  Overkoken of  overflow is bij geen enkele baggertechniek ‘standaard’ toegestaan.  

 Negatieve effecten als gevolg van het lozen van poriewater of werkwater moeten dus voorkomen worden. 

 

Overflow: Met het opgezogen sediment komt veel water mee. Dit water wordt uit het schip gelaten tijdens het 

baggeren en wordt ‘overflow’ genoemd 

Overkoken: de specie wordt gescheiden tot bruikbare fracties in een drijvende klasseerinstallatie. Dit gebeurt 

onder water door middel van het z.g overkoken. 
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Bijlage 2: Standaard inhoudsopgave werkplan 

 

 

Bij baggerwerkzaamheden bij waterbodem met verontreinigingen boven de 
Interventiewaarden moet bij de melding een werkplan worden ingediend. Op de website 
www.helpdeskwater.nl is een handreiking te vinden voor het opstellen van een werkplan. 
Deze handreiking is vooral gericht op complexe en grote gevallen. Bij eenvoudige gevallen 
kunnen veel onderdelen van het werkplan op een pragmatische manier worden uitgewerkt. 
De standaard inhoudsopgave is hieronder opgenomen:  

1 Algemene informatie 
1.1 Algemene gegevens 
1.2 Omschrijving van de activiteiten 
1.3 Waterrelevante functies van het gebied 
1.4 Periode van de activiteiten 
1.5 Type activiteit 

 
2 Ontgravingen of baggeren in de waterbodem 

2.1 Lozingsactiviteit 
2.2 Werkwijze 
2.3 Toelichting op werkwijze 
2.4 Wijze van eindrapportage 
2.5 Omgaan met afwijkingen, ongewone voorvallen en calamiteiten 

 
Bijlagen bij werkplan: 
 Kaartmateriaal / tekeningen met aanduiding exacte locatie werkzaamheden ; 
 Waterbodemgegevens, incl. boorprofielen en kaartmateriaal; 
 Locaties grof vuil en/of niet gesprongen explosieven (optioneel bij baggeren); 
 (monitoring) Gegevens waterkwaliteit; 
 Rapportage onderbouwing aard en omvang lozing (optioneel). 

http://www.helpdeskwater.nl/
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Bijlage 3: Samenvatting zorgplichtvereisten 
 

 

Baggeren 

1 Voornemen tot 

baggeren (§ 3.1.1) 

 Door / in opdracht van beheerder, niet melden  

- wel zorgplicht 

 Overig: melden bij HDSR + zorgplicht (4 wk.voor aanvang) 

1.10,  1.15 en 

1.19  Blbi   

zorgplicht Blbi 

2 Onderzoek kwaliteit 

bagger en waterbodem 

(§ 3.1.2) 

 NEN 5720 onderzoek naar (water)bodemkwaliteit 

 Uitzondering voor verspreiding 

art. 4.3.4, lid 3 

en 4 Rbk 

 

3 Uitvoering baggerwerk-

zaamheden, ongeacht 

kwaliteit specie  

(§ 3.1.3) 

 Maatregelen onder 1 en 2 

 Vertroebeling beperken: streefwaarde op 50 m van 

baggeractiviteit :  200 mg/l onopgeloste bestanddelen; 

 Te laag zuurstofgehalte voorkomen (min. 3 mg/l). 

zorgplicht Blbi  

4 Uitvoering baggerwerk-

zaamheden, specie 

> IW    (§ 3.1.4) 

 Maatregelen onder 1, 2 en 3 

 Werkplan indienen 

 Gebruik technieken conform bijlage 1 

 Zonodig:  extra onderzoek uitvoeren,  streefwaarde tussen 

30 en 200 mg/l onopgeloste bestanddelen en/ of 

aanvullende maatregelen nemen. 

 

3.17 Blbi 

zorgplicht Blbi 

Baggerdepots 

5 Inrichten en beheren  

(§ 3.2.3) 

 Melden bij Agentschap.nl ( 5 dg. voor aanvang) 

 Maatregelen uit paragraaf 3.2.3 nemen om effect van de 

lozing te beperken. 

zorgplicht Bbk 

6 Soorten depot  en 

streefwaarden bij lozen 

vanuit depot 

(§ 3.2.1 en § 3.2.2) 

 

 Depot 
Weiland-

depot 
Doorgangsdepot 

Kwaliteit specie 
 
 
Lozingspunt 

msPAF 
AW-
2000 en 
klasse A 

Klasse 
B 

Lozing op hetzelfde 
oppervlaktewaterlichaam 
als waar gebaggerd 
wordt 

≤ 200 mg/l 
≤ 200 
mg/l 

≤ 100 
mg/l 

Lozing op een ander 
oppervlaktewaterlichaam 
als waar gebaggerd 
wordt 

n.v.t. 
≤ 100 
mg/l 

≤ 50 
mg/l 

zorgplicht Bbk 

Toepassen van grond en baggerspecie 

7 Verspreiden op 

aangrenzende percelen 

(§ 3.3.1) 

 Melding niet nodig, tenzij weilanddepot 

 Alleen specie afkomstig uit aangrenzende watergangen 

zoals gedefinieerd in paragraaf 3.3. 

zorgplicht Bbk 

8 Toepassen in oevers 

en dempingen (§ 3.3.4) 

 pH tussen 6,5 en 9. 

 zuurstof > 5 mg/l; 

 geen / weinig eutrofiërende stoffen 

 geen / weinig uitlogende stoffen 

zorgplicht Bbk 

9 Bijzondere 

toepassingen  

(§ 3.3.5) 

 Melden bij Agentschap.nl 

 Toepassen baggerspecie in geotubes als depot of directe 

toepassing in een werk 

 Nader onderzoek naar uitloging verontreiniging en 

flocculant noodzakelijk 

zorgplicht Bbk 

 


