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Waternet als uitvoeringsorganisatie

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

-oppervlaktewater

-Afvalwaterzuivering

-Dijken/droge voeten

Gemeente Amsterdam:

-riolering

-grondwater

-drinkwater

Stichting Waternet:

- uitvoerings- en beheerorganisatie



Baggervolumebepaling; 
Waarom een issue?

• Veel baggerprojecten kennen een budgetoverschrijding

• Oorzaak: meer bagger

• Hoeveelheid bagger           kosten

• Budgetoverschrijding > 10% leidt tot aanpassing kredieten



Verschillende soorten metingen

• Monitoring waterbodemareaal: indicatieve meting

• Milieukundig onderzoek: indicatieve meting

• Baggervolumebepaling: ten behoeve van voorgenomen 
baggeractiviteit

, afhankelijk van soort baggerwerk



Soorten baggerwerk

Ingedeeld naar de kosten per kuub

• €0 – €3 /m³ meetinspanning beperkt

• €3 - €15 / m³ meetinspanning gemiddeld

• Ca €15 /m³ meetinspanning intensief
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Stukje Model, 25 meter rivier



Stukje model lineair, 25 meter rivier





Oorzaken van afwijkingen van 
hoeveelheden

1. In- en uitpeilen met andere techniek

2. Niet vastleggen in contract hoe wordt gepeild



Oorzaken van afwijkingen van 
hoeveelheden

1. In- en uitpeilen met andere techniek

2. Niet vastleggen in contract hoe wordt gepeild

3. Menselijk fouten bij handpeilingen



Oorzaken van afwijkingen van 
hoeveelheden

1. In- en uitpeilen met andere techniek

2. Niet vastleggen in contract hoe wordt gepeild (zie ook 1)

3. Menselijk fouten bij handpeilingen

4. Mors van 5 a 10 cm bij kraan



Oorzaken van afwijkingen van 
hoeveelheden

1. In- en uitpeilen met andere techniek

2. Niet vastleggen in contract hoe wordt gepeild (zie ook 1)

3. Menselijk fouten bij handpeilingen

4. Mors van 5 a 10 cm bij kraan

5. Hoeveelheden meten in middelen van vervoer (beun)



Oorzaken van afwijkingen van 
hoeveelheden

1. In- en uitpeilen met andere techniek
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Toekomst 
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Oorzaken van afwijkingen van 
hoeveelheden

7. Storm

8. Opbarsten van de bodem bij veen

9. Bagger loopt langs de taluds het baggerprofiel in 



Hoe anticiperen op risicos

1 Baggeren Reeuwijk

2 Metingen waterdiepte met lidar



Hoe anticiperen op risico’s (1)

Reeuwijk

• Project van Rijnland

• Uitgebreide meetinspanning

• Hoeveelheden gemakkelijk discutabel

• Veenbodem mogelijk omhoog na baggeren



Slibdikte



Baggeren Reeuwijk

• Verwijderen van ca. 120.000 m3 baggerspecie rijk aan 
fosfaat

• Baggeren met wormwielzuiger in 2 slagen



Baggercomputer op de zuiger





Aanleg depots



Hoe anticiperen op risico’s (1)

Conclusie

• Geen uitpeiling, wel proces van het zuigwerk vooraf vastgelegd 
en gecontroleerd

• Zakbakens laten aanbrengen om eventuele vervorming te 
kunnen meten

• Tweede baggerslag



Hoe anticiperen (2)

Hoogtemeting met LIDAR (Bathemetrisch)

• Proef door Waternet

• Waterschapshuis begeleid actief

• Betreft inmeting waterdiepte met laser

• Als het lukt, dan zeer veel kansen (areaalmeting, schouw, 
periodiek update etc)

























Conclusies en aanbevelingen

1. Meetinspanning richten op dure kuubs

2. Stel een baggerprotocol op vanuit OG              
(gegevensbeheer laten aansluiten)

3. Anticipeer op risico’s:

- contractvorm / afspraken

- 2e baggerslag

- aanvullend onderzoek

4. Interessante ontwikkeling is dieptemetingen vanuit de lucht



Einde


