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Door sloten en singels te baggeren, past er voldoende water in en houden we de kwaliteit
van het water op peil. Uw medewerking is daarbij ook van belang. Op deze pagina staat een aantal
uitgangspunten voor het baggeren.

Schouwstrook vrijhouden

5-dagenregeling
Agrariërs willen hun land vaak direct na de oogst
bewerken en inzaaien. Zij kunnen een beroep doen op
de 5-dagenregeling. De aannemer komt dan binnen
5 werkdagen baggeren. Dit is een service, zodat de
bedrijfsvoering zo min mogelijk hinder ondervindt.
Meer informatie en een aanvraagformulier voor de
5-dagenregeling staat op: www.wshd.nl/baggeren

In het jaar van het onderhoud moet u de zogenoemde
schouwstrook langs de sloot vrijhouden. Zorg er ook
voor dat u de overhangende takken op tijd snoeit.
De aannemer kan dan sneller, gemakkelijker en
goedkoper werken. Bovendien vallen er dan een
bladeren in de sloot en dat is beter voor de aterkwaliteit.
In de jaren dat er niet wordt gebaggerd, kunt u op de
schouwstrook éénjarige gewassen of gras verbouwen.

Landelijk baggeren

IJsselmonde

Stedelijk baggeren
Bagger op de kant
Soms lukt het niet om de bagger direct naast de sloot
op de kant te zetten. Dan zoeken we in overleg met
de eigenaar/gebruiker naar andere mogelijkheden.
Eerst zoeken we een plek op hetzelfde perceel waar
dat wel mogelijk is of een ander perceel van dezelfde
eigenaar/gebruiker. Als dat ook niet gaat of wanneer
dit niet kosteneffectief is, kijken we of de bagger op een
nabijgelegen perceel van een andere eigenaar mogelijk
is. Als dat ook niet mogelijk blijkt, zoekt de aannemer
in overleg met de eigenaar een andere oplossing.
Uitgangspunt hierbij is dat de kosten laag blijven.
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Uitvoering
Op de kaart staat het gebied van IJsselmonde waar we in 2020 baggeren.
De aannemer voert de werkzaamheden uit in overleg met de aanliggende
eigenaren/gebruikers van de sloot. Hij neemt hierover contact met
u op. De contactgegevens van de aannemers staan op:
www.wshd.nl/baggeren.

Waterschap Hollandse Delta zorgt voor veilige dijken en
voldoende (schoon) water. Met 800 kilometer dijken en duinen
beschermen wij bijna een miljoen inwoners en bedrijven van Rotterdam
(Zuid) tot Dordrecht en de Zuid-Hollandse eilanden tegen hoog water. Ook in
tijden van droogte zorgen wij voor voldoende water om te leven, werken en recreëren.
Wij onderhouden 1.600 kilometer wegen en fietspaden. Met 20 zuiveringsinstallaties maken wij
al het rioolwater schoon. Zo stroomt het water fris en schoon weer in sloten en rivieren.

Bezoek: Handelsweg 100, 2988 DC Ridderkerk / post: Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk. Voor algemene vragen,
informatie, meldingen of klachten kunt u bellen met het waterschapsloket: 0900 2005 005 (lokaal tarief), e-mail: 2005005@wshd.nl

