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Uitgave maart 2021 Droge voeten, schoon water

Een van de kerntaken van een 
waterschap is het op diepte houden 
van watergangen. 

Dit doet Rijnland onder andere door 
watergangen te baggeren. 

In deze folder legt Rijnland u meer uit In deze folder legt Rijnland u meer uit 
over uw en onze rechten en plichten 
met betrekking tot dit 
onderhoudswerk.

Over Rijnland

Het hoogheemraadschap van Rijnland zorgt voor droge 
voeten en schoon water in het gebied van Wassenaar tot 
Amsterdam en van IJmuiden tot Gouda. 

In dit gebied wonen, werIn dit gebied wonen, werken en recreéren ruim 1,3 miljoen 
mensen. Denk bijvoorbeeld aan de luchthaven Schiphol, 
land- en tuinbouwgebieden als Aalsmeer, Boskoop en de 
Duin- en Bollenstreek. 

De klimaatDe klimaatverandering heeft gevolgen voor het wonen, 
werken en recreëren in dit gebied onder zeeniveau. Rijnland 
zet zich in om dit laaggelegen deel van West Nederland 
droog en leefbaar te houden. 

Dit doet Rijnland samen met provincies, gemeenten, 
landbouw- en natuurorganisaties, agrariërs en alle 
inwoners.

Wilt u weten wat de actuele status van uw watergang is? Wilt u weten wat de actuele status van uw watergang is? 
Kijk dan op www.rijnland.net/baggerkaart
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Waarom baggert Rijnland

In alle wateren in ons gebied ligt op de 
bodem een laag bagger: een mengeling van 
plantenresten en aangevoerd slib. De 
aangroei van bagger is een natuurlijk proces. 

Gemiddeld groeit bagger met ongGemiddeld groeit bagger met ongeveer een 
centimeter per jaar. Om te voorkomen dat 
watergangen steeds minder diep worden, 
moeten we de bagger eens in de zoveel tijd 
weghalen. 

Hoe baggeren

De aannemer die door Rijnland wordt De aannemer die door Rijnland wordt 
geselecteerd kiest de baggermethode die het 
beste bij de watergang past. Dit is per watergang 
maatwerk. Wel moet de aannemer de watergang 
in één rijbeweging op leggerdiepte brengen. Dit 
betekent dat hij niet meerdere keren terug kan 
komen om een watergang te baggeren. 

Bij de uitBij de uitvoering wordt er goed op gelet dat het 
talud beschermt wordt en dat vaste bodem niet 
verwijderd wordt. 

Ontvangstplicht

Als aangrenzend rechthebbende (zoals perceeleigenaar, pachter, huurder, 
vruchtgebruiker etc.) is in de Waterwet, artikel 5.23 geregeld dat u de 
onderhoudswerkzaamheden moet gedogen en dat u verplicht bent de bagger op uw 
land te ontvangen.

In uitzonderlijIn uitzonderlijke gevallen kiest Rijnland ervoor de bagger af te voeren. Bijvoorbeeld 
vanwege ruimtegebrek in stedelijk gebied. 

U kunt ervoor kiezen om de bagger niet op uw land te ontvangen. U draagt dan zelf de 
kosten voor het afvoeren van de bagger. Dit zijn afspraken die u met de aannemer kunt 
maken op het moment dat de aannemer contact met u opneemt. 

Op deze manier kunt u alsnog aan uw wettelijke ontvangstplicht voldoen. 

De Legger oppervlaktewateren

In de Legger geven we voor alle wateren in ons gebied aan hoe breed en diep ze moeten zijn. 

Bij baggeren zijn de vereiste afmetingen in de Legger maatgevend om te beoordelen of een watergang wel 
of niet op diepte is. 

Rijnland is verplicht om de watergangen dan ook volgens deze afmetingen op diepte te brengen.

Meewerkvergoeding

Wanneer u bagger op uw land ontvangt, krijgt u daarvoor een meewerkvergoeding. De hoogte 
van deze vergoeding is afhankelijk van de hoeveelheid bagger en het type landgebruik. 

Wanneer u recht heeft op een meewerkvergoeding, zal de aannemer hiervoor een 
overeenkomst met u afsluiten. 

Beschoeiingen

Als aangrenzend eigenaar bent u zelf Als aangrenzend eigenaar bent u zelf 
verantwoordelijk voor het onderhoud van uw 
beschoeiing. Een degelijke beschoeiing 
beschermt de oever tegen afkalving en 
voorkomt daarmee belemmering van de 
doorstroming in de watergang. 

Als de beschoeiing in goede staat is en Als de beschoeiing in goede staat is en 
voldoende diep in de harde bodem is 
ingebracht, hoeft u geen schade te verwachten 
door de baggerwerkzaamheden. 

Meer weten over baggeren?

Kijk op www.rijnland.net/baggeren

Schade

Rijnland doet er alles aan om het te voorkomen, 
maar helaas kan het zijn dat u schade ervaart 
naar aanleiding van de baggerwerkzaamheden. 
U kunt dan een verzoek tot nadeelcompensatie 
indienen bij Rijnland. 

Uw Uw verzoek wordt door de dijkgraaf en 
hoogheemraden beoordeeld.   
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