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Handreiking herinrichting diepe plassen 
 
Thema-ochtend Baggernet op 27 november 2009 
i.s.m. SenterNovem/Bodem+, Provincie Gelderland,  VROM en V&W  
 
Locatie: Provinciehuis Gelderland, Zuidgalerij, Markt 11, 6811 CG Arnhem 
               www.gelderland.nl 

 

Op vrijdag 27 november 2009 organiseert Baggernet in samenwerking met SenterNovem/Bodem+, 
Provincie Gelderland, ministerie VROM en ministerie V&W een bijeenkomst over de aanleiding en de 
totstandkoming van de Handreiking waarin het proces is beschreven dat voortaan wordt gevolgd bij de 
herinrichting van diepe plassen, waaronder voormalige zandwinputten. 

Om de waterkwaliteit, waterveiligheid en natuur te verbeteren worden op een groot aantal plaatsen in 
Nederland zandwinplassen minder diep gemaakt. In maart 2009 heeft minister Cramer een commissie van 
deskundigen gevraagd onderzoek te doen naar de noodzaak van aanvullende maatregelen bij het toepassen 
van grond en baggerspecie in zandwinputten (in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit). Deze commissie, 
(de commissie Verheijen), is ingesteld nadat omwonenden van zandwinplassen hun bezorgdheid hadden 
uitgesproken. Bij het werk van de commissie zijn verschillende partijen, zoals bewoners, waterschappen, 
provincies, Rijkswaterstaat, aannemers en grondbanken, betrokken geweest.  

Het advies van de commissie Verheijen stelt dat de bestaande algemene regels in het Besluit bodemkwaliteit 
een goede basis zijn voor het verondiepen van diepe plassen met grond en baggerspecie. De lokale 
omstandigheden bepalen echter op welke manier dat moet worden uitgevoerd en welke voorzieningen nodig 
zijn. Initiatiefnemers en lokale overheden moeten daarom zorgvuldig en transparant de kansen en 
mogelijkheden van verondiepen vooraf duidelijk maken. Een grondige consultatie van betrokkenen en 
omwonenden is noodzakelijk. Verondiepen is maatwerk. 

Bodem+ heeft een werkgroep opgezet om het advies van de commissie te vertalen naar de 
uitvoeringspraktijk. Hierbij is onder meer een checklist gemaakt voor lopende projecten en een ‘Puttenwijzer’ 
als Handreiking voor nieuwe projecten.  

Op 27 november wordt de vertaling van het advies naar de uitvoeringspraktijk en de totstandkoming van 
de Puttenwijzer nader toegelicht. Ook wordt de Puttenwijzer gepresenteerd. De bijeenkomst wordt 
afgesloten met een lunch. 

U kunt zich aanmelden voor deelname aan deze ochtend door uiterlijk 20 november een e-mail te sturen 
naar het secretariaat van Baggernet: marjan.euser@tno.nl. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.  

Programma   
 
09.00-09.30 Ontvangst  

09.30-09.40 Opening door dagvoorzitter Wim Drossaert, coördinator Baggernet 

09.40-10.00 Welkom door Annelies van der Kolk, gedeputeerde Provincie Gelderland 

10.00-10.15 Video-boodschap van Minister Cramer  

10.15-10.45 Volkskrant 11 maart 2009: Publiciteit rond zandwinputten  
Jasper Griffioen, Deltares/TNO  

10.45-11.15 Pauze 

11.15-11.45 Advies Commissie Verheijen en uitwerking advies 
Marc Pruijn, VROM, en John Maaskant, V&W 

11.45-12.00 Presentatie Puttenwijzer  
Tommy Bolleboom, SenterNovem/Bodem+ 

12.00-12.30 Reacties en afsluiting 
12.30-13.30 Lunch  

 


