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Toepassen of toch maar afvoeren?
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Beleidsmedewerker vergunningverlening & 
handhaving / waterbodems
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Consequentie: veel bagger wordt (onnodig) afgevoerd.

Voorbeeld overstort Doodstil:

• 6.000 m3 overstortbagger naar stort in Groningen vervoerd 

(i.p.v. baggeren met cutterzuiger en weilanddepot)

• 200 vrachtwagen bewegingen

• x 70 km = 14.000 vrachtwagen km 

• x 62 g CO2 / ton / km ≈ 40.000 kg CO2

• veel overlast (stremming, geluid, fijnstof) in het dorp

• x € 20 per kuub = € 120.000 meerkosten
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De pilotdepots zijn onderzocht op:

1. de mate waarin ziektekiemen en medicijnresten in de overstortbagger 

van Doodstil en het uittredende water worden aangetroffen.

2. het verschil in aanwezigheid en concentraties aan ziektekiemen en 

medicijnresten in overstortbagger ten opzichte van onverdachte bagger.

3. welk effect het indrogen van bagger heeft op de aanwezigheid van 

ziektekiemen en de afbraak van medicijnresten.

4. aanvullend onderzoek op hormoon verstorende stoffen en 

antibioticaresistentie.
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November 2017

Augustus 2018
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 Salmonella

 Escherichia coli

 Cryptosporidium

 Giardia

 Para-TBC

 Clostridium perfringens
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Total bacteria

Clostridium perfringens

Enterobacteriaceae spp.

Escherichia coli

Turicibacter sanquinis

(N/g)

Bacteriën in baggerspecie (vPCR)

Overstortbagger 13-10-2017

Overstortbagger 26-04-2018

Overstortbagger 23-08-2018

Schone bagger 13-10-2017

Schone bagger 26-04-2018

Schone bagger 23-08-2018
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Handelingsperspectief

1. Inschatten risico’s aan de hand van vooronderzoek: 
frequentieoverstort, overstortvolumes

2. Traject rondom overstort onderzoeken op ziektekiemen

3. Bagger zekerheidshalve gedurende 2 a 3 jaar in depot zetten

4. Extra veiligheidsmaatregel: ingedroogde bagger toepassen op 
locaties waar géén contactmogelijkheden zijn met dier en 
gewas.
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4. Voorbeelden van geschikte toepassingslocaties
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Dijken , regionale keringen

Industrieterreinen

Diepe plassen

Wegbermen

Geluidswallen

Onder wegen, viaducten



Oproep !!!

Aanpassing/nuancering van de richtlijn 

van de UvW en de VNG

Oprichten werkgroep
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Vragen ???


