
Ons watersysteem 

In een gebied liggen verschillende 

soorten watergangen. Samen vormen 

ze het watersysteem. De grote en 

brede sloten en singels noemen wij 

“hoofdwatergangen”, de kleinere 

sloten “overige watergangen”.  Voor 

een goed functionerend 

watersysteem is onderhoud 

essentieel. Hollandse Delta baggert  

daarom eens in de 8 jaar (Dordrecht 

12 jaar) de watergangen uit. KRW 

watergangen en grote wateren 

worden gebaggerd als dit nodig is.  

 

Ontvangen bagger 

De Waterwet (Artikel 5.23) bepaalt, dat 

de eigenaren van percelen langs 

watergangen de bagger moeten 

ontvangen.  

In sommige gevallen komt er meer 

bagger uit de watergang dan normaal. 

Voor het ontvangen van de extra 

baggerspecie, komt u in aanmerking 

voor een vergoeding zoals vermeld in 

tabel 1. Deze vergoeding is bedoeld 

voor het verspreiden van de extra 

ontvangen baggerspecie over uw 

perceel of percelen. 

 

Uitvoeren baggeren 

Baggeren is het verwijderen van de 

laag slib op de bodem van 

watergangen en plassen. Het slib 

bestaat uit stoffen uit de lucht, 

vergane resten van (water)dieren en 

planten en bladeren. Door te 

baggeren, worden de watergangen 

weer dieper, waardoor er meer water 

in kan en het water sneller kan 

stromen voor een goede aan- en 

afvoer. Daarnaast bevatten diepere 

watergangen en plassen meer 

zuurstof, waardoor planten en dieren 

goed kunnen leven. 
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Waterschap Hollandse Delta is verantwoordelijk voor een goede 

waterkwaliteit en voldoende water in het landelijke gebied. Om deze 

reden baggeren de gecontracteerde aannemer(s) in opdracht van 

het waterschap de  watergangen in landelijke- en stedelijk gebied 

en baggeren projectmatig de watergangen die in het Kader Richtlijn 

Water (KRW) vallen. Het baggeren van de watergangen is nodig om 

de aan- en afvoer en kwaliteit van het water op peil te houden. 

Uw medewerking is daarvoor ook van belang. 

Op deze manier zorgen wij met elkaar voor een goede doorstroming 

en kunnen we de waterkwaliteit handhaven of zelfs verbeteren. 

Deze brochure geeft informatie over wat de baggerwerkzaamheden 

voor u betekenen. 

Baggeren 
Wat betekent dat voor u? 

 Handelsweg 100 

 2988 DC Ridderkerk 

postadres Postbus 4103 

 2980 GC Ridderkerk 

telefoon 0900 2005 005 

e-mail info@wshd.nl 

internet www.wshd.nl 

 

 
 



Het kan ook voorkomen, dat u uw 

watergang zelf moet onderhouden, 

omdat het waterschap hier niet 

onderhoudsplichtig voor is. Het 

waterschap controleert of deze 

watergangen zijn onderhouden in het 

najaar. 

 

Akkerbouwland  

Hoeveelheid per 

strekkende meter 

Vergoeding 

per m3  

0 - 2 m3 Geen 

2 - 4 m3 € 0,75  

meer dan 4 m3 € 1,50 

Grasland  

0 - 1 m3 Geen 

1 -  4 m3 € 1,50 

meer dan 4 m3 € 3,00 

Tabel 1: verspreidingsvergoeding 

 

Obstakels langs de watergang 

Voor de baggerwerkzaamheden moet 

een strook in het jaar van uitvoering 

langs de watergang vrij worden 

gehouden van gewassen. Het kan 

voorkomen dat er obstakels in deze 

strook staan, zoals een siertuin, een 

gebouw, een weg of een fietspad.  

 

Deze obstakels kunnen de 

baggerwerkzaamheden bemoeilijken. 

Als er een legaal obstakel op de kant 

staat, zal de baggerspecie op het 

tegenoverliggende perceel worden 

gelegd. Met legaal wordt bedoeld: met 

een water- en/of 

omgevingsvergunning. De eigenaar van 

dit perceel ontvangt dan meer bagger 

dan normaal.  

Voor de extra bagger die deze eigenaar 

ontvangt, keert het waterschap een 

vergoeding uit, vermeld in tabel 2.  

Als er aan weerszijden van de 

watergangen geen ruimte is om de 

baggerspecie te plaatsen door de 

aanwezigheid van legale obstakels, zal het 

waterschap de bagger elders deponeren of 

op eigen kosten afvoeren. 

 

Akkerbouwland  

Hoeveelheid per 

strekkende meter 

Vergoeding 

per m3 

0 - 1 m3 Geen 

1 - 4 m3 € 0,75  

meer dan 4 m3 € 1,50  

Grasland  

0 – 0,5 m3 Geen  

0,5 -  4 m3 € 1,50  

meer dan 4 m3 € 3,00  

Tabel 2: obstakelvergoeding 

 

De vijfdagenregeling voor agrariërs 

Het kan voorkomen, dat aan het begin van 

het groeiseizoen baggerwerkzaamheden 

worden uitgevoerd. Als de planning van 

deze werkzaamheden samenvalt met de 

planning voor het inzaaien van de 

gewassen, kunt u dit melden bij zowel de 

aannemer die de baggerwerkzaamheden 

uitvoert, als bij het Waterschapsloket. 

Dan pas geldt de zogenoemde 

Vijfdagenregeling’. Dat wil zeggen dat het 

waterschap ervoor zorgt dat de 

baggerwerkzaamheden binnen 5 

werkdagen worden uitgevoerd bij uw 

perceel, zodat u op tijd kan inzaaien. 

                                                                

Meer weten? 

Kijk op www.wshd.nl/baggeren 

Voor alle agrarische informatie op de 

website: www.wshd.nl/agrariers 

Abonneer u op de agrarische nieuwsbrief: 

www.wshd.nl/nieuwsbrief 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Baggeren in landelijk gebied 

Baggerslib op het land 

 

Baggeren in stedelijk gebied 

Waterschap Hollandse Delta beschermt de Zuid-Hollandse eilanden tegen wateroverlast, beheert het oppervlaktewater en de 

(vaar)wegen, zuivert het afvalwater en draagt bij aan de ruimtelijke invulling van dit gebied. Meer informatie over Hollandse Delta 

vindt u op www.wshd.nl. Voor vragen, klachten of meldingen over het waterschap kunt u contact opnemen met het 

waterschapsloket via telefoonnummer 0900 2005 005 of mail naar: info@wshd.nl. 


