
 
 
Baggernet is een netwerk gericht op kennisuitwisseling over de omgang met verontreinigde waterbodems en 
baggerspecie. Baggernet wordt gefinancierd door Agentschap NL/Bodem+, Rijkswaterstaat en SIKB. 
Zie verder www.baggernet.info. 

Flora- en faunawet: Wanneer mogen we baggeren? 
 
Thema-ochtend Baggernet op 19 januari 2012 
 
In samenwerking met Vereniging van Waterbouwers 

 
 
Locatie:   De Goudse Schouwburg, Boelekade 67, 2806 AE Gouda  
    http://www.goudseschouwburg.nl/ 
 
 
Op 19 januari 2012 organiseert Baggernet in samenwerking met de Vereniging van Waterbouwers een 
thema-ochtend over de impact van de Flora- en faunawet op het verrichten van baggerwerkzaamheden. 
 
Aan de orde komt hoe waterschappen omgaan met de beperkingen die de Flora- en faunawet, de 
gedragscode voor waterschappen en bijbehorende werkprotocollen voor baggerwerken opleveren. Ook 
wordt ingegaan op de ruimte die de wet en de gedragscode toch blijken te bieden.  
Twee waterschappen presenteren hoe zij omgaan met flora en fauna bij (aanbesteding van) bagger-
werken, de aannemerij zal praktijkervaringen presenteren en het Ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie zal de achtergrond van de wet toelichten.  
De ochtend wordt afgesloten met een paneldiscussie, waarin de sprekers van de ochtend met elkaar in 
discussie gaan over omgang met flora en fauna bij baggerwerken.  
 
Wilt u deelnemen aan deze bijeenkomst dan kunt u zich tot 11 januari aanmelden bij het secretariaat van 
Baggernet: marjan.euser@deltares.nl.   
Let op, het aantal plaatsen is beperkt, dus heeft u interesse wacht dan niet te lang met aanmelden want 
vol=vol ! 
 
In mei 2012 zal deze thema-ochtend een vervolg krijgen. Hierover ontvangt u uiterlijk maart 2012 nader 
bericht. 
 
Programma (versie d.d. 27-12-2011): 
 
09.30-10.00u 
 

Ontvangst 

10.00-10.05u Welkom door Wim Drossaert, coördinator Baggernet  
 

10.05-10.20u Omgang met flora en fauna bij baggerwerken (1) 
Erwin Witteman, Hoogheemraadschap van Rijnland 
 

10.20-10.35u Omgang met flora en fauna bij baggerwerken (2) 
Ben Eenkhoorn, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
 

10.35-10.55u In hoeverre bepalen de Flora- en faunawet en gedragscode de planning van 
baggerwerken?  
Richard Velis, Bunnik BV 
 

10.55-11.25u Pauze 
 

11.25-11.40u 
 
 
 

Extra presentatie: Aankondiging van CROW-publicatie 308 ‘Kabels en leidingen rond 
wateren en waterkering’  
Richard van Ravesteijn, CROW;  
Cor Kuus, Christiaan den Dekker BV / Vereniging van Waterbouwers 
 

11.40-12.05u 
 

De achtergrond van de Flora- en faunawet en de gedragscodes 
Jan van Spaandonk, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
 

12.05-12.30u 
 

Paneldiscussie  
 

12.30-13.30u Afsluiting bijeenkomst en lunch   
 


