
Eén keer per acht jaar

De werkgebieden van het water-
schap zijn in blokken verdeeld. U 
krijgt in principe eens in de acht 
jaar met baggerwerkzaamheden te 
maken.

Het baggeren zelf

Het werk wordt uitgevoerd met een 
hydraulische graafmachine die de 
baggerspecie langs de waterloop op 
het perceel neerlegt. In de Waterwet 
staat dat u verplicht bent om bagger-
specie en andere stoffen (waaronder 
plantengroei) op uw perceel te ont-
vangen en die stoffen vervolgens te 
spreiden of op te ruimen. Als dit niet 
mogelijk is, zoekt het waterschap sa-
men met u naar een oplossing. Ook 
de plicht om machines toe te laten 
die voor het baggerwerk nodig zijn is 
geregeld in de Waterwet. 

Wanneer? 

Het werk wordt vanaf half augustus 
uitgevoerd en loopt door tot in de 
winter. Het is niet op voorhand te 
zeggen wanneer we bij uw perceel/
percelen komen. Dit hangt af van 
verschillende factoren zoals de oogst-
tijd en de weersomstandigheden. Wij 
proberen vooraf contact met u op te 
nemen.

Inlichten pachters

Heeft u het perceel niet zelf in ge-
bruik? Dan vragen wij u pachters of 
gebruikers van uw gronden van de 
inhoud van deze folder op de hoogte 
te stellen. Zij kunnen dan rekening 
houden met de werkzaamheden van 
het waterschap. Mocht uw grond in 
de tussentijd van eigenaar verande-
ren, dan vragen wij u deze informatie 
zo mogelijk aan de volgende eigenaar 
of gebruiker door te geven.

Waterbodemonderzoek 
door waterschap
Voorafgaand aan de werkzaamhe-
den wordt de waterbodem op diverse 
plaatsen onderzocht op mogelijke ver-
ontreiniging. We nemen monsters op 
verdachte locaties en steekproefsge-
wijs door het hele gebied. Aan de hand 
van uitkomsten van dit onderzoek 
wordt bepaald of de baggerspecie op 
de naastliggende percelen wordt ge-
legd, of dat het wordt afgevoerd naar 
een centraal baggerspeciedepot van 
het waterschap. In dat laatste geval 
draagt het waterschap de kosten van 
afvoer en verwerking. Zo kunt u er ze-
ker van zijn dat er geen verontreinigde 
baggerspecie op uw eigendommen 
terechtkomt. Wilt u weten of er bij u 
in de buurt monsters zijn genomen? 
Vraag er dan naar bij de opzichter.

Zelf laten bemonsteren?

Heeft u twijfels over de kwaliteit van 
de waterbodem bij uw perceel? Dan 
kunt u zelf een bemonstering laten 
uitvoeren. Als de baggerspecie inder-
daad verontreinigd lijkt te zijn, dan 
betaalt het waterschap de bemonste-
ringskosten en voert de bagger af. Als 
dit niet het geval is, betaalt u zelf de 
kosten van de bemonstering en wordt 
de baggerspecie op het perceel gelegd.

Voorkom schade

Het waterschap doet er alles aan om 
schade en overlast zo veel mogelijk te 

Baggeren
in het buitengebied

Een van de belangrijkste onderhoudstaken aan waterlopen is baggeren. Door regelmatig te bag-
geren, houden we de bodem op diepte en blijft de afvoer van water naar de gemalen gewaarborgd. 
In deze folder leest u meer over onze werkwijze bij het baggeren.



beperken. Om schade aan eigendom-
men te voorkomen, vragen wij u om 
drainages of andere buizen goed in 
het talud weg te werken. Ook vragen 
wij u overhangende begroeiing te 
verwijderen en windschermen terug 
te snoeien tot 50 centimeter van de 
stam zodat de machines ongehinderd 

kunnen werken. Rechthebbenden 
van viswater die met fuiken vissen, 
moeten er op letten om fuiken tijde-
lijk weg te halen. De opzichter neemt 
hierover contact met u op. Indien u 
een afrastering heeft voor het houden 
van vee, mag deze niet hoger zijn dan 
90 centimeter en moet deze op 50 
centimeter van de insteek geplaatst 
worden.

Wintergewassen inzaaien?

Wilt u beginnen met ploegen of 
wintergewassen inzaaien, maar is 
de aanliggende waterloop nog niet 
gebaggerd? Neemt u dan contact op 
met de opzichter. Die kan er voor 
zorgen dat bepaalde waterlopen met 
voorrang worden gemaaid en gebag-
gerd.

Gewasschadevergoeding

Als er baggerspecie op meerjarige 
gewassen zoals grasland of luzerne 
wordt gelegd, heeft u recht op een ge-
wasschadevergoeding. Het waterschap 
neemt hierover contact met u op.

Late gewassen

Als u late gewassen zoals suiker-
bieten, cichorei, maïs en dergelijke 
teelt, verzoeken wij u om uw mede-
werking te verlenen door zo mogelijk 
een strook langs de waterloop met 
voorrang te rooien, zodat het bag-
gerwerk aaneengesloten kan worden 
uitgevoerd.

Een flauwer talud waar 
mogelijk

Het waterschap streeft er naar, waar 
mogelijk, oevers met een flauwer 
talud aan te leggen. Naast stabielere 
oevers en meer waterberging heeft dit 
afvlakken ook een positief effect op de 
waterkwaliteit. Daarom kan het water-
schap voorstellen om een vlakker talud 
aan een waterloop aan te brengen. Dit 
kan overigens ook op verzoek van de 
grondgebruiker.

Informatie

Voor nadere informatie en/of vra-
gen over de werkzaamheden, kunt u 
contact opnemen met de opzichter 
van de afdeling Beheer en Onderhoud 
Waterbeheer in het werkgebied. Uw 
opzichter is te bereiken via het centrale 
telefoonnummer: 088-2461000. Op de 
website www.scheldestromen.nl vindt 
u informatie over de baggergebieden. 
Hier kunt u ook het meerjarenpro-
gramma vinden. Mocht u ergens niet 
tevreden over zijn, dan kunt u contact 
opnemen met de klantenmanager via 
088-2461400 of 
klant@scheldestromen.nl.
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Baggerspecie

Tot 1 m3 baggerspecie
Als er minder dan 1 m3 baggerspe-
cie per strekkende meter waterloop 
vrijkomt, moet u zelf zorgen voor het 
opruimen en/of verspreiden.

Tussen 1 m3 en 2,5 m3 
baggerspecie
Als er meer dan 1 m3 baggerspecie 
per strekkende meter waterloop 
vrijkomt (maar minder dan 2,5 m3), 
wordt de specie, zo veel als mogelijk, 
tijdens de werkzaamheden gespreid.

Meer dan 2,5 m3 bagger-
specie
Als er meer dan 2,5 m3 baggerspe-
cie per strekkende meter waterloop 
vrijkomt, geeft het waterschap een 
vergoeding van € 0,70 per m3 bag-
gerspecie (gemeten in het profiel van 
de waterloop). Deze vergoeding is 
voor het bergen en verwerken van 
de uitkomende baggerspecie.

Postadres:
Postbus 1000, 4330 ZW  Middelburg
Bezoekadressen:
Kanaalweg 1, 4337 PA  Middelburg
Kennedylaan 1, 4538 AE  Terneuzen
088 2461000 (lokaal tarief) 
info@scheldestromen.nl
www.scheldestromen.nl


