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Waarom baggert WSHD? 

Baggeren is het uitvoeren van onderhoud aan het watersysteem door 

het 

verwijderen van baggeraanwas. 

 

Baggeren is geen doel op zich, maar is één van de uitvoeringsmaatregelen 

om onderstaande doelen te bereiken: 

 

• waterkwantiteit: voorkomen van vermindering van de doorstroming   

• waterkwaliteit: het voorkomen van achteruitgang  

• instandhouding: zorgen dat de harde constructie niet kleiner wordt  

• faciliteren van de gebruikersfunctie: aanvoer zoet water, recreatie, etc. 
   



Hoe ziet het baggerproces eruit 

Opstartfase 

• Opdracht en 
scope 

Onderzoeksfase 

• Kwaliteit en 
kwantiteit 

Voorbereidingsfase 

• Waar laten we de 
specie? 

Bestekfase 

• Specificaties 

Aanbestedings- 
fase 

• Europees 
openbaar 

Uitvoeringsfase 

• Directie en 
toezicht 

Nazorgfase 

• Restpunten, 
eindafre-
kening 

Het baggerproces start al ver voordat er daadwerkelijk gebaggerd wordt: 



Behaalde resultaten in 2017 

+ 71  

km + 2  

km 



Voortgang baggeropgave 

• Einde eerste kwartaal 2018 verwachten we, dat alle 

baggeropgaven in het gebied weer in lijn liggen met de 

planning uit het Baggerbeheerplan 

 

• In 2017 zijn we begonnen het beleid onder de loep te 

nemen. In 2018 gaan we daarmee verder. Vanavond kunt 

u uw visie delen met ons! 

Wat willen we bereiken in 2018? 
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Geplande uitvoering in 2018 



Wat wordt er anders in de uitvoering van 2018 

• Twee nieuwe UAV-gc contracten: 

• Voorne-Putten 

• Goeree-Overflakkee 

 

• Afstemming met u wordt door de Opdrachtnemer gedaan 

 



Beoogde werkzaamheden Voorne-Putten 2018 



Beoogde werkzaamheden IJsselmonde 2018 



Beoogde werkzaamheden Dordrecht 2018 



Beoogde werkzaamheden Hoeksche Waard 2018 



Beoogde werkzaamheden Goeree-Overflakkee 2018 



Baggeren onder de Loep 

• Baggerbudget wordt structureel verhoogd van €7,7 miljoen naar  

    €11 miljoen 

 

• De onderhoudscyclus wordt gewijzigd van zes naar acht jaar gezet 

 

• Het toepassen van maatwerk gestuurd baggeren in stedelijk gebied, 

specifieke situaties en bij de grote wateren 

 

 

Wat veranderd er in elk geval? 



Onderhoudscyclus 

WHSD had zeer korte cyclus 
 

 kosten stegen  
exponentieel 
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Minimaal gehanteerde onderhoudscyclus waterschappen

Naam landelijk stedelijk

Hollandse Delta  6/7  6/7

Delfland 8 8

Scheldestromen 8 8

Brabantse Delta 8 10

Schieland en de krimpenerwaard 10 10

Rivierenland 15 15

Zuiderzeeland 7 7

Aa en Maas 7 7

Fryslân 9 9

Hollands Noorderkwartier 9 20

Hoogheemraadschap van Rijnland 10 10

Hunze en Aa's 10 10

Noorderzijlvest 10 10

Vallei en Veluwe 10 10

Rijn en IJssel 10 10

Amstel, Gooi en Vecht 10 15

De Stichtse Rijnlanden 10 15

Overijsselse Delta 14 25

Vechtstromen 15 15

Limburg 15 15

De Dommel - -

Blije buitendijks - -

Gemiddeld 10 12

Waarom aanpassing beleid? 



Groeiende inzet op maatwerk gestuurd baggeren 

 

• Meer maatwerk mogelijk om calamiteiten te voorkomen in 
specifieke situaties binnen een cyclus 
 

  
• Flexibeler kunnen inspelen op wensen vanuit de  omgeving 

en uitzonderlijke gevallen 

Waarom maatwerk? 
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Baggeraanwas WSHD Stip op de horizon 

Ter ondersteuning van maatwerk gestuurd baggeren  
investeren we in het verzamelen, analyseren  
en toepassen van gebiedskennis. 

Bagger aanwas 
per  watergang 

Dimensionering 
watergangen 

Eisen gebied 

Wensen 
gebruikers 

Maatwerk 

• In 2017 hebben we de baggeraanwas 

in het gebied in kaart gebracht 

 

• In 2018 gaan we de dimensionering 

van onze watergangen opnieuw 

inmeten 

 

• Tezamen met de eisen van het gebied 

en wensen van de gebruikers willen we 

de komende jaren investeren in het 

bieden van maatwerk 

 

 



Interactief gedeelte 

 

 

Wij zijn benieuwd naar uw visie en bieden u daarom 
de gelegenheid mee te denken over de volgende 
thema’s: 

• Thema 1: Onderhoudsplicht 

• Thema 2: Innovatie 

• Thema 3: Ontvangstplicht 

• Thema 4: Uitvoering  

• Thema 5: Uitvoering  

 



Samen succesvol baggeren, ook in 2018! 



Backup slides! 
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Het bodemtype is vooral van invloed op 
de baggeraanwas in het landelijk 
gebied 

Zand 

Veen 

  klei 

Zavel 

Baggeraanwas: Bodemtype 
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Boomrijke gebieden zijn van invloed op de baggeraanwas. 
Goed zichtbaar in het stedelijk gebied 

Baggeraanwas: Bomen 
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Gemiddelde Baggeraanwas per jaar: 
 

Landelijk: 2-3cm  
Stedelijk: 2-3cm 
 

Na 10 jaar baggerlaag gemiddeld circa 30 cm 
   

Baggeraanwas WSHD Gemiddelde baggeraanwas WSHD 
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Voorbeeld Voorne Putten 
Bij 30 cm bagger voldoet een groot 

aan tal watergangen nog aan de 
eisen en is er nog ruimte in het 

systeem                   

 

Ruimte in het systeem van WSHD (hoofdwatergangen) 



Voorbeelden van maatwerk en de gebruikers 
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