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Situatie 10: Verspreiden van baggerspecie in regionaal oppervlaktewater 

Het verspreiden van baggerspecie op uiterwaarden, gorzen, slikken, stranden en platen is verboden. 
Uitzondering hierop is het verspreiden van baggerspecie afkomstig van watergangen die binnen deze 
uiterwaarden, gorzen, slikken, stranden en platen zijn gelegen. 
 
Bodemonderzoek is niet noodzakelijk voor het verspreiden van baggerspecie als bedoeld in artikel 35, 
onder f en i, van het besluit, indien deze niet afkomstig is van oppervlaktewateren in de gebieden (dus in 
ieder geval onderzoek wanneer de bagger afkomstig is uit een van deze gebieden): 
1.       die zijn bebouwd, daaronder begrepen kassen- en industriegebieden; 
2.       waar regelmatig beroeps- of pleziermotorvaart plaatsvindt;   
3.       waar geloosd wordt na de laatste keer dat er is gebaggerd;  
4.       grenzend aan wegen met een verkeersintensiteit van meer dan 500 voertuigen per dag, tenzij het 
betreft bermsloten op een afstand van ten minste 15 meter waarin de wegriolering niet loost;  
5.       met een oeverbeschoeiing die bestaat uit met gecreosoteerde olie behandeld hout;  
6.       waarvan redelijkerwijs vermoed kan worden dat deze niet voldoen aan de maximale waarden voor 
het verspreiden van baggerspecie als bedoeld in artikel 35, onder f en i, van het besluit,  
7.       of die niet zijn aangegeven in een beheersplan als bedoeld in artikel 9 van de Wet op de 
waterhuishouding. 

Herkomst van de toe te passen grond of 

baggerspecie 
Regionaal oppervlaktewater 

Rijksoppervlaktewater zoet 

Samenstelling stoffenpakket variant C1 variant C2 

Onderzoeksdocumenten 

  

tussen haakjes staat de geldende 

milieuhygiënische verklaring 

  

BRL 1000 (partijkeuring) 

BRL 9335 (erkende kwaliteitsverklaring) 

NVN 5720 of onderzoeksprotocol voor de bodem onder oppervlaktewater, genoemd in bijlage D, 

onderdeel II (milieuhygiënisch bodemonderzoek) 

Norm veldwerk / monsterneming 

bij partijkeuring, erkende kwaliteitsverklaring of milieuhygiënisch bodemonderzoek NEN 5740: 

BRL 1000 (protocol 1001), (eigen) monsterneming onder de BRL 9335 of AS 1000  

bij milieuhygiënisch bodemonderzoek NVN 5720: 

BRL 2000 of AS 2000 

Norm laboratorium / analyse AP04 

Toepassingscriteria zijn afhankelijk van: 
1.       de kwaliteit van de te verspreiden baggerspecie 

2.       de Maximale Waarden voor verspreiding 

Uitloogonderzoek niet van toepassing 

Toetsingsnormen en voorschriften 

Toetsen volgens Besluit bodemkwaliteit 

 

Toetsing aan de Maximale Waarden voor verspreiding in zoet oppervlaktewater. Maximale Waarden 

mogen niet worden overschreden. 

 

Voor normen zie bijlage B tabel 2 van de Regeling bodemkwaliteit. 

In geval van gebiedsspecifiek beleid dient voor toetsingsnormen en voorschriften contact te worden 

opgenomen met het bevoegd gezag. 

 

http://www.sikb.nl/

