• Het waterschap gaat uit van de afzet van een
gemiddelde laagdikte van 25 cm natte bagger over
een breedte van 4 meter. Dat komt neer op 1 kubieke
meter vrijkomende bagger per strekkende meter
watergang. In de praktijk kunnen deze strookbreedte
en baggerdikte enigszins variëren. Dat hangt af van
de laagdikte waarin de bagger wordt opgebracht,
maar ook van de samenstelling van de bagger.

• Als er meer bagger vrijkomt dan 1 kubieke meter per
strekkende meter watergang geldt hiervoor eveneens
de plicht om deze te ontvangen. In dit geval heeft de
eigenaar /gebruiker recht op een tegemoetkoming.

Meer informatie over baggeren vindt u op hdsr.nl/baggeren
Of volg ons op Instagram: hdsr_waterschap
en Twitter: @HDSR_waterschap
Of abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrieven. Kijk voor meer informatie op hdsr.nl/actueel

Op grond van de Waterwet is een eigenaar of
gebruiker van een perceel grenzend aan een
hoofdwatergang verplicht om vrijkomende
bagger te ontvangen.
In deze flyer leest u hier meer over.
Baggeren met een schuifboot.
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Baggeren met cutterzuiger.
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Onderhoud- en ontvangstplicht
Watergangen zoals sloten, vaarten, vliet of boezemwater slibben
langzaam dicht door plantengroei in het water, invallend blad en
inzakkende oevers. Voor het goed functioneren van een watergang
is het nodig om af en toe te baggeren. Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden (HDSR) is verantwoordelijk voor het
onderhoud aan de primaire hoofdwatergangen. Het waterschap
schoont jaarlijks de watergangen door te maaien en periodiek te
baggeren.
Op grond van de Waterwet heeft de aangrenzende eigenaar of
gebruiker een ontvangstplicht voor de vrijkomende bagger bij
regulier onderhoud aan primaire watergangen.
Ontvangstplicht geldt voor percelen:
• die grenzen aan de te baggeren watergang;
• waar voldoende geschikte ruimte beschikbaar is;
• die gescheiden worden van de watergang door een weg,
pad of ander obstakel;
• waaraan subsidies zijn toegekend voor (agrarisch) natuur- of
landschapsbeheer.

Methoden om te baggeren
Er zijn verschillende manieren om te baggeren, elk met een andere
verwerkingsmethode van de vrijkomende bagger. De gekozen wijze
hangt af van de ligging van de sloot, watergang, vliet of boezem
water. De mogelijkheden om te baggeren zijn:
• een zuigboot met persleiding. De bagger wordt samen met water
via een leiding getransporteerd naar een weilanddepot;
• een kraan die de bagger ter plaatse verwerkt op de kant van de
oever of overplaatst in een voertuig. De bagger wordt dan via de
weg afgevoerd naar de plaats van verwerking;
• een baggerpomp gemonteerd op een trekker, kraan of boot die de
bagger lokaal verspreidt op het weiland;
• een schuifboot die de bagger naar een plek in de watergang duwt.
Van daaruit laadt een kraan de bagger in een voertuig. De bagger
kan ook vanaf hier met een persleiding naar de plek van
verwerking worden getransporteerd.
De baggerwerkzaamheden worden gepland in overleg met de
aangrenzende eigenaren. Het waterschap zoekt samen met hen naar
een geschikte periode voor het waterschap en de eigenaren, zoals
buiten het broedseizoen en buiten natte (winter) perioden.

Wijze van verspreiding van de bagger
Ook de wijze van verspreiding van de bagger hangt af van de ligging van de sloot, watergang, vliet of boezemwater.
• Als één eigenaar aan weerszijden van een watergang
grenst, geldt de ontvangstplicht voor de gehele
watergang. De eigenaar ontvangt dan alle
vrijkomende bagger. Als er één eigenaar aan beide
kanten van de sloot grenst, kan deze eigenaar kiezen:
of de bagger aan één kant of aan beide kanten wordt
verwerkt.

• Als er aan weerszijden van een watergang twee
verschillende eigenaren grenzen, geldt de
ontvangstplicht voor ieder van deze eigenaren voor
de helft van de watergang. Een ieder ontvangt de
helft van de vrijkomende bagger.

• De strook langs de watergang moet voldoende breed
zijn om de vrijkomende bagger uit de watergang te
kunnen verwerken. Er zijn situaties waarbij het
verwerken van bagger op de strook langs de
watergang fysiek onmogelijk is. Bijvoorbeeld bij
bebouwing, smalle wegbermen, boomgaarden,
particuliere tuinen of begroeide kades. In deze
situaties past het waterschap de ontvangstplicht niet
toe. De meerkosten voor het vervoeren en verspreiden
van deze bagger, komen voor rekening van het
waterschap.

Baggeren met een kraan.

