
  

 

 

 

 

 

 

 

Door het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Den Haag worden 

momenteel/in de wintermaanden de watergangen in Waldeck gebaggerd. Deze 

werkzaamheden duren gemiddeld enkele dagen tot weken en lopen tot en met 

januari 2015.  

 

Waarom baggeren? 

Baggeren is belangrijk onderhoudswerk. Als er niet gebaggerd wordt slibben de 

watergangen dicht. Ze kunnen dan minder water afvoeren, wat bij hevige 

regenval tot overstromingen kan leiden. Baggeren voorkomt ook dat de 

waterkwaliteit verslechtert. Bagger onttrekt namelijk zuurstof aan het water.  

Op sommige plekken ligt meer bagger dan op andere. Dit wordt van te voren 

gemeten. Het kan dus zijn dat er op die plekken wel wordt gebaggerd en op 

andere plekken niet of nauwelijks.  

 

In Waldeck wordt naast het onderhoudsbaggeren op een aantal plekken extra 

goed gebaggerd. Op die plekken wordt alles extra goed weggehaald. Dit doen we 

om op die plekken de waterkwaliteit te verbeteren. Zo hopen we dat waterplanten 

beter groeien, dat er meer zuurstof in het water komt en dat er geen botulisme 

kan ontstaan in warme zomermaanden.  

 

Dit doen we omdat de gemeente Den Haag en Delfland samen de waterkwaliteit in 

Waldeck willen verbeteren. Naast het baggeren wordt daarom ook gedacht aan 

andere maatregelen zoals onder meer een bewonerswatertuin, het beter laten 

stromen van het water op sommige plekken en het toevoegen van waterplanten. 

Hiervoor is er ook contact met het Wijkberaad Nieuw Waldeck.  

 

Baggeren en de dieren en planten 

Het baggeren vindt meestal plaats in de wintermaanden om de waterdieren niet te 

storen tijdens het voorjaar en de zomer als zij zich voortplanten en opgroeien. Zo 

broeden veel watervogels in de lente.  

Bovendien ontstaat in de winter minder snel een zuurstoftekort door baggeren. 

Vaak wordt er ook rekening gehouden met het intreden van de winterrust.  

Bij een te lage temperatuur in de winter wordt ook niet gebaggerd, omdat vissen 

en amfibieën dan inactief worden en niet kunnen vluchten voor het baggeren.  

Door de watergangen in fasen te baggeren, hebben dieren tijd om te ontsnappen.  

Als er met een baggerschuit gewerkt wordt, wordt er vanaf de doodlopende kop 

van de sloot gebaggerd, zodat dieren niet in het nauw gedreven worden.  

 

Na het baggeren blijft er vaak wel weer genoeg zaad over om opnieuw de 

watergang te bevolken. Als er beschermde plantensoorten groeien die kwetsbaar 

zijn, wordt het plantmateriaal bewaard en weer uitgezet.  

Een deskundige bepaalt vooraf of er dier- en plantensoorten aanwezig zijn die 

speciale beschermingsmaatregelen nodig hebben.  

 

De regels voor het omgaan met flora en fauna bij baggerwerkzaamheden zijn 

opgenomen in de Gedragscode Flora en Fauna, deze is afkomstig van de Flora en 

Faunawet. Hier houden gemeente en Delfland zich aan.  

 

Hoe weet je of de bagger verontreinigd is? 

Voordat er gebaggerd wordt, worden er monsters genomen van de bagger in de 

watergangen. Deze monsters worden op een laboratorium geanalyseerd. Als op 

het laboratorium blijkt dat de bagger veel verontreinigende stoffen bevat, wordt 

de bagger afgevoerd en gestort op een speciale baggerstortplaats die aan strenge 



 
 
 
 

regels moet voldoen. Als de bagger schoon is, mag de bagger op de oever blijven 

liggen. In het stedelijk gebied van Den Haag wordt altijd alle bagger, schoon en 

minder schoon, afgevoerd.  

 

De bewoners worden tijdens of na het baggeren dan ook niet blootgesteld aan 

milieuschadelijke stoffen en lopen dus geen gezondheidsrisico.  

Vaak is het water enige dagen troebel doordat de bodem flink is opgewoeld. Na 

een aantal dagen is al het opgewoelde materiaal weer bezonken.  

Naast stoffen zitten er kleine waterdiertjes en bacteriën in de bagger. Dit geldt 

bijvoorbeeld ook voor de grond in onze tuin. Veel van de bacteriën komen van 

nature voor in bagger en grond en hebben de nuttige functie om allerlei dingen af 

te breken of om te zetten. Van sommige bacteriën kun je ziek worden. Als je in 

aanraking komt met bagger, is het dus verstandig handen te wassen. Niet meer 

dan logisch toch? 

   

 

Meer informatie 

Heeft u vragen over het baggeren of klachten tijdens de uitvoering, dan kunt u 

contact opnemen met de opzichter van het Hoogheemraadschap van Delfland, de 

heer P. van Dalen, telefoon 070-4493640 of het meldpunt 015 270 18 88 of via 

http://www.hhdelfland.nl/digitaal-loket/meldpunt-incidenten/ . 

 

Voor meer informatie over baggerwerkzaamheden kunt u de volgende website 

raadplegen: http://www.hhdelfland.nl/projecten/baggeren-2014-2015/ 
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