waterbodemspecialist

Weilanddepots
Besluit Bodem Kwaliteit (BBK)
In 2008 is in fasen het besluit bodem kwaliteit ingevoerd. Het besluit biedt voor waterbodems
en bagger een aantal kansen. Het nagaan van de mogelijkheden die het BBK biedt, kan een
positieve bijdrage leveren voor uw werk en de daarmee gepaard gaande kosten.

Weilanddepots

Weilanddepots
Een belangrijke optie om te gebruiken is een weilanddepot. Een weilanddepot is een
baggerdepot wat valt onder het verspreidingsbeleid.
Vanwege het BBK moet worden voldaan aan een aantal criteria.
De belangrijkste zijn:
• Geldt alleen voor verspreidbare specie.
• Depot ligt op een perceel aangrenzend aan de watergang waaruit de bagger
afkomstig is.
• Binnen 3 jaar moet weilanddepot ontmanteld zijn.
Voordat u van een weilanddepot gebruik kunt maken moeten er een aantal zaken geregeld
worden.
• Zoeken naar geschikte locatie.
• Onderzoeken welke eisen de gemeente stelt vanwege de omgevingsvergunning.
• Aanvragen omgevingsvergunning.
• Onderzoeken eisen waterschap met betrekking tot het lozingswater.
• Afsluiten overeenkomst met een landeigenaar.
• BBK melding.
Als aan bovenstaande is voldaan kan het weilanddepot worden gemaakt en gevuld met
baggerspecie. In deze fase moet gedacht worden aan de volgende zaken:
• Analyseren lozingswater op vertroebeling.
• Reguleren lozingswater.
Nadat het weilanddepot is gevuld treedt de fase van rijping van de baggerspecie aan. Dit is
een langdurig proces. Desondanks vraagt dit de aandacht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
• Het onderhouden van het depotterrein.
• Het voorkomen dat zich flora- en of fauna vestigt, waarmee bij ontmanteling
problemen kunnen ontstaan.
Tenslotte wordt na 2 of 3 jaar, al naar gelang de baggerspecie voldoende gerijpt is, het
depot ontmanteld. Het perceel waarop het depot ligt wordt inclusief de gerijpte bagger
geëgaliseerd in een landbouwkundig gunstig profiel.
De kosten per m3 zijn aanzienlijk lager dan afvoeren naar een stortplaats en gering hoger
dan direct op de kant verspreiden.

Behoefte aan deskundig advies?
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