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DE WERKZAAMHEDEN
▪ Baggeren Noordplas – 375.000 m3 (tot 10 meter uit de oever)

▪ Baggeren van een deel van de Zuidplas – 50.000 m3

▪ Voorbereiding en aanleg weilanddepots

▪ Verwerking van de baggerspecie in weilanddepots in de gemeente Nieuwkoop (afvoer)

▪ Aanleg en inrichting van een natuurzone in de Noordplas

▪ Het laagsgewijs ontgraven van een slibvang in de bodem van de Noordplas.
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BAGGEREN 

VOORDAT HET WERK KAN BEGINNEN….

Meten we de kwaliteit van de baggerspecie, wat bepaalt hoe de baggerspecie kan 
worden verwerkt. Dit wordt gedaan door monsters te nemen en deze in het laboratorium 
te onderzoeken. Als de specie verontreinigd is worden er aanvullende maatregelen 
genomen. 

✓ De baggerspecie in Langeraar is deels verspreidbaar (425.000 m3) en deels niet 
verspreidbaar (20.000 m3)

✓Hiervan gaan wij de verspreidbare baggerspecie (425.000 m3) verpompen naar een 
weilanddepot, waardoor er 17.000 vrachtwagens minder worden ingezet.
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1. BAGGEREN

INFORMATIEAVOND LANGERAAR

▪ Uitstootvrij baggeren van 375.000 m3 

met een elektrische zuiger uit de 

Noordplas;

▪ Uitstootvrij baggeren van 50.000 m3

met een elektrische zuiger uit de 

Zuidplas;

▪ Conventioneel baggeren van

21.000 m3 met een hydraulische  

kraan op ponton (reeds uitgevoerd).



HOE GAAT HET ONTGRAVEN IN ZIJN WERK?

▪ De verspreidbare baggerspecie 

wordt gebaggerd met een 
elektrische zuiger

Baggerspecie

Vaste bodem



BAGGEREN MET EEN 
ELEKTRISCHE ZUIGER 
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De baggerspecie wordt ontgraven door 

een zuiger met een door ons ontwikkelde 

Auger (wormwielsysteem)
Om dit mogelijk te maken hebben wij een 

cutterzuiger omgebouwd van diesel naar 

elektrisch



HET BAGGERPROCES

7

2. En pompt de specie 

middels persleidingen 

naar het weilanddepot

1. De zuiger ontgraaft 

de baggerspecie…

3. Na indroging wordt de 

baggerspecie gebruikt als nuttige 

toepassing om het perceel op te 

hogen (kwaliteitsverbetering)



VOORDELEN VAN HET BAGGEREN MET EEN ZUIGER

▪ Uitvoering vanaf het water

▪ Transport van het slib door de persleiding in het water

▪ Minder overlast voor flora en fauna

▪ Minder overlast voor de omgeving, door:

- Minder tot geen verkeersbewegingen (ca. 17.000 vrachtwagens minder) 

- Geen CO2 uitstoot

- Geen brandstofverbruik

- Minder geluidsoverlast

▪ Doorgang voor de recreatievaart blijft behouden
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WERK MET WERK MAKEN

Aangezien de baggerspecie schoon (verspreidbaar) blijkt te zijn, kan het conform het 
Besluit Bodemkwaliteit hoogwaardig nuttig hergebruikt worden voor het verbeteren van 
de vruchtbaarheid en hoogteligging van percelen binnen de gemeente Nieuwkoop.

Hiervoor worden tijdelijke weilanddepots aangelegd. 

Deze manier van verwerken van baggerspecie is een erg mooie en voornamelijk 
duurzame oplossing omdat:

▪ De baggerspecie wordt hergebruikt;

▪ De vruchtbaarheid en de kwaliteit van het perceel wordt verbeterd;

▪ Er hoeven minder transportbewegingen plaats te vinden (anders moet de bagger per  
as afgevoerd worden naar een erkende verwerker).
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WEILANDLOCATIES
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Weilanddepot 

Geerweg

Weilanddepot 

Ringdijk



LEIDINGTRAJECT VOOR WEILANDDEPOT RINGDIJK
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VERVOLG LEIDINGTRAJECT VOOR WEILANDDEPOT RINGDIJK
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PLANNING BAGGERWERK

Planning van het baggerwerk:

▪ Baggeren Noordplas – oktober 2021 t/m mei 2023

▪ Baggeren Zuidplas – september t/m oktober  2022

▪ Aanleg leidingtraject naar depot Ringdijk – mei/juni 2022

▪ Aanleg weilanddepot Ringdijk – mei/juni 2022

▪ Afwerken weilanddepots – mei 2023 t/m december 2024



AANLEG NATUURZONE EN ONTGRAVEN SLIBVANG

Looptijd

November 2021 –

november 2022



AANLEG NATUURZONE – NOVEMBER 21 T/M NOVEMBER 22

Aanbrengen houten kistdamconstructie (onder water)

Daarna wordt deze constructie gevuld 

met grond vanuit de slibvang en 

leggen we plas-dras zones aan 

De werkzaamheden worden 

gefaseerd uitgevoerd



ONTGRAVEN SLIBVANG – APRIL 2022 T/M MEI 2023
• Tot 9 meter nauwkeuring ontgraven –

Hierbij wordt de ondoorlatende bodemlaag intact gehouden

• In totaal wordt er 110.000 m3 gefaseerd grond ontgraven 

• Dit doen wij met een 100% elektrische kraan

• De vrijgekomen grond wordt verwerkt in de natuurzone



ONTGRAVEN SLIBVANG – APRIL 2022 T/M MEI 2023
• De vrijgekomen grond wordt verwerkt in de natuurzone



WAT MERKT U ERVAN OP DE WAL?

• De persleidingen om de bagger te transporteren naar het weilanddepot komt via de 
Leidsche Vaart door de sloot langs de ringdijk te liggen;

• De komende weken wordt dit tracé aangelegd;

• De persleidingen liggen tijdens de uitvoering op de bodem.



WAT MERKT U ERVAN OP DE LANGERAARSE PLASSEN?
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• Transport van grond van de slibvang naar de natuurzone op de Noordplas (met beunbakken en 
slepers)

• Tijdens het baggeren is het gedeelte van de plas rondom de zuiger niet toegankelijk 
(gemarkeerd met rode boeien)

• Er wordt alleen gewerkt tussen 07.00 en 19.00 uur

• Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met elektrisch materieel om de overlast en CO2 uitstoot te 
beperken

• Flora en fauna wordt beschermd door te werken onder 
begeleiding van een ecoloog



OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE ONTWIKKELINGEN?
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• Wij houden u graag op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden!

• Hiervoor versturen wij regelmatig een digitale nieuwsbrief. 

• U kunt zich hier vanavond voor opgeven of via marleen.dussen@rijnland.net




