
 
 
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. 

Baggeren Ringvaart Haarlemmermeer; samen sta je sterk! 
 
Themadag Baggernet op 20 november 2012 
 
In samenwerking met Provincie Noord-Holland en HHRS van Rijnland 
  
Locatie: Schouwburg Amstelveen, Stadsplein 100, 1181 ZM Amstelveen  
 
 
Dit najaar zijn de Provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland gestart met het 
baggeren van de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Dit omvangrijke baggerwerk is in 
meerdere opzichten interessant, maar vooral door de uitgebreide samenwerking met partijen die ook 
belang hebben bij een uitgebaggerde ringvaart. Die samenwerking maakt namelijk veel meer mogelijk. 
Een voorbeeld hiervan is de aanleg van natuurvriendelijke oevers ter plaatse van het beschermd 
Natuurmonument de Oosteinderpoel. Deze natuurvriendelijke oevers bestaan uit grote baggertubes 
die gevuld zijn met een deel van de gebiedseigen bagger en moeten het gebied beschermen tegen 
verdere erosie door golfslag.  
Tijdens de themadag wordt niet alleen dieper ingegaan op bovengenoemde punten maar ook op tal 
van andere aspecten die bij een dergelijk project komen kijken, zoals communicatie met bewoners 
van woonschepen, natuurbescherming, geotechniek, niet gesprongen conventionele explosieven en 
het juridisch kader. 
Na de lunch maken we een vaartocht langs de werkzaamheden.  
 
Wilt u deelnemen aan deze bijeenkomst dan kunt u zich tot 12 november aanmelden bij het 
secretariaat van Baggernet: marjan.euser@deltares.nl. Gelieve bij aanmelding aan te geven of u 
zowel aan het ochtendprogramma als aan de excursie deel wilt nemen.  
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 
 
Programma: 

09.30-10.00 Ontvangst 

10.00-10.10 Welkom door Kees Vonk, voorzitter Baggernet 

10.10-10.30 Welkom door de gastheren van deze dag: 
- Chris de Vries, Directeur Beheer en Uitvoering, Provincie Noord-Holland 
- Pieter Hellinga, Hoogheemraad Rijnland  

10.30-10.50 Introductie op project; innovatief baggeren en samenwerken, juridisch kader 
Dineke Mulderij, projectleider Provincie Noord-Holland 

10.50-11.10 Samenwerking en omgeving 
Joris van Liebergen, projectleider Provincie Noord-Holland 

11.10-11.40 Pauze 

11.40-12.00 Duurzaam bestemmen baggerspecie; baggerdilemma’s in de Haarlemmermeer 
Gustaaf van Wijk, Hoogheemraadschap van Rijnland 

12.00-12.20 Ontwerpaspecten geotube 
Eldert Besseling, BesEkk 

12.20-12.40 Bijzonder landschap; beheer gebied op langere termijn 
Francis Schennink, beheerder Landschap Noord-Holland 

12.40-13.30 Afsluiting zaalgedeelte, gevolgd door lunch 

13.30-15.30 Excursie – rondvaart langs projectlocatie  
met borrel aangeboden door TenCate Geosynthetics Netherlands BV  

15.30 Einde bijeenkomst  
 


