
LIGPLAATSEN

vaarstrook
* krap = 17 m.

* normaal = 23 m.

NORMALE BREEDTE = 23 M.
10.000 VAARTUIGEN/JAAR

KRAP PROFIEL = 17 M.
< 5.000 VAARTUIGEN/JAAR

OF KORTE AFSTANDEN

RUIMTELIJKE KWALITEIT+BELEVING

LIGPLAATSEN VAARTUIGEN

industrie / 
bedrijventerrein

natuur

openbaar terrein particulier terrein

agrarisch terrein

geen vreemden op particulier terrein

ligplaats ?

bij kern

geen ligplaats

ligplaats ?

ligplaats ?

geen ligplaats

geen ligplaats

OPENBAAR TERREIN PRIVAAT TERREIN

geen vreemden op particulier terrein

geen vreemden op particulier terrein

*

*

*

* onder voorwaarden
ontheffing
-  voldoende breedte
-  voldoende zicht
-  RO gemeente/provincie

ligplaats ?
*

ligplaats ?
*

NAAST EIGEN TERREIN
* onder voorwaarden
ontheffing
-  voldoende breedte
-  voldoende zicht
-  RO gemeente/provincie
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gemeente

JAAGPAD & RIJKSGRONDEN: WATERSCHAP

KERNEN: GEMEENTEN

vroeger......
jaagpad

waterschap waterschap bijv. Staatsbosbeheer

nu
wandelpad

waterschap gemeente

kademuur loswal

JAAGPAD & PARTICULIERE GROND

vroeger......
jaagpad

waterschap

nu
wandelpad

beschoeiing

particulier terreinwaterschap

beschoeiing
verantwoordelijkheid particulier

TUIN OF “VERHEELD” LAND

afkalving
voor het waterschap 

acceptabel, mits vaarweg niet 
beperkt wordt

* indien geen waterschapsoever:
particulier verantwoordelijk voor oe-
ver

REGIONALE KERINGEN > VOOR OF IN 2021 OP ORDE, NORMERING DOOR DE PROVINCIE

OVERIGE KERINGEN > NÁ 2021 OP ORDE, NORMERING DOOR WATERSCHAP

royale breedte 
kering

minimale 
breedte kering

afkalving tast het 
keringsprofiel niet aan

* waterschap verantwoordelijk voor kering

* indien geen waterschapsoever:
particulier verantwoordelijk voor oever

beschoeiing / damwand
is constructief onderdeel van de 

waterkering

minimale breedte kering

* waterschap verantwoordelijk voor kering

   ONDERHOUDSPLICHT OEVER
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REGIONALE KERINGEN > VOOR OF IN 2021 OP ORDE, NORMERING DOOR DE PROVINCIE

OVERIGE KERINGEN > NÁ 2021 OP ORDE, NORMERING DOOR WATERSCHAP
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ONGEWENST VANWEGE VEILIGHEID

overhellende bomen, 
risico op omvallen

loshangende / 
vallende takken

!
* !

botsende boten vanwege slecht zicht in de bocht 
en overhangend hout/takken in de vaarweg

!
* !

onderhoud van oever 
niet mogelijk

ONGEWENST VANWEGE ONDERHOUD

!

   OVERHANGEND HOUT
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VOOR DE VOET WEG BAGGEREN

TRANSPORT OVER WATER MET LAGE BEUNBAKKEN

AFVOEREN, SORTEREN EN TRANSPORTEREN

Afvoer puin en grofvuil naar erkende verwerker

Zo min mogelijk overlast veroorzaken > afvoer bagger per schip:  
• herbruikbare bagger naar depot in Tull en ’t Waal
• niet-herbruikbare bagger naar Hollandsch Diep

Per zeefstap Overslag bagger en grofvuil in 
Gouda en Nieuwegein

Overslaggoten om morsen te voorkomen

BAGGER EN GROFVUIL
SCHEIDEN ZONDER SPECIE

ponton met 
hydraulische 

kraan

beunbak

duwboot

• Zo min mogelijk overlast > ‘knip’ afvoer bagger en grofvuil bij Montfoort: 
tot einde jaar naar Gouda, vanaf nieuwjaar naar Nieuwegein

• Met lage beunbakken geen brugopeningen, behalve:  
• Witte brug in Haastrecht
• fietsbrug Wilhelmina van Pruissen bij Hekendorp
• Hoenkoopse brug in Oudewater
• Geinbrug in Nieuwegein
• Doorslagbrug in Nieuwegein

• Werktijden tussen 7.00 en 18.00 uur: bruggen tijdens spits gesloten

2 Baggersets tegelijk 
aan het werk

Start baggeren 1 augustus 2017, einde 31 maart 2018 > totaal 8 maanden

Overlast beperken:  
• werkzaamheden grotendeels buiten recreatieve vaarseizoen (loopt 31 oktober 2017)
• recreatie- en beroepsvaart gaan gewoon door
• werkzaamheden gereed bij aanvang nieuwe vaarseizoen op 1 april 2018

Baggeren vanaf het water, geen gebruik kwetsbare oevers en kaden

‘Voor de voet weg’: door elkaar en zonder te scheiden

Mechanisch baggeren 
met dichte vizierbak

Overdiepte = de tolerantie waarbinnen gebaggerd mag worden

Baggeren vanaf 2 m. 
uit de kant

0,5  tot 1 m. baggeren

   BAGGEREN
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