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Hervatting van de werkzaamheden
Na een periode van stagnatie in het aanbod van geschikt 
materiaal (grond en waterbodem) en een periode van 
hoogwater, hebben we deze week de werkzaamheden in de 
Kesselse waard hervat. Daarnaast heeft de afgelopen tijd 
(afgelopen februari en in september 2019) het tv-programma 
Zembla aandacht besteed aan het verondiepen van plassen. 
Deze uitzendingen hadden overigens geen betrekking 
op onze projecten. Wij kunnen ons voorstellen dat dit in 

combinatie met elkaar wel vragen bij u oproept. Heeft u de 
uitzendingen van Zembla niet gezien, dan kunt u deze online 
nog terugkijken. 

Goede en strenge wet- en regelgeving en controle op 
naleving is van groot maatschappelijk belang; dat heeft de 
afgelopen tijd wel uitgewezen. We vinden het dan ook een 
goede zaak dat Zembla aandacht voor dit onderwerp heeft 
gevraagd.

Onregelmatig werk
Vanaf deze week zijn er in de Kesselse Waard weer schepen 
met grond en waterbodem te zien. Dat zal op onregelmatige 
basis zijn, want we zijn daarbij geheel afhankelijk van 
het aanbod van geschikte grond en waterbodem uit 
grondverzetprojecten, waarbij de kwaliteit ook aan de 
vereisten moet voldoen. De ene week kan er een aantal 
schepen te zien zijn, terwijl er de weken of zelfs maanden 
erna geen enkel schip naar de Kesselse Waard komt.

Zoals u weet zijn wij bezig met de herinrichting 
van de Kesselse Waard. Het gebied wordt 
heringericht om goede omstandigheden te 
creëren voor riviergebonden natuurontwikkeling. 
Onderdeel van die herinrichting is het verondiepen 
van de Kesselse Waard door het toepassen van 
grond en waterbodem.

Maart 2020



www.k3delta.nl

Verantwoord werken
Voor gebruik van herbruikbare grond en baggerspecie 
in gebieden als de Kesselse Waard geldt een wettelijk 
kader: het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Dat bepaalt 
welke typen grond en waterbodem hergebruikt mogen 
worden. Het materiaal wordt eerst gekeurd door een 
gecertificeerd, onafhankelijk adviesbureau. Daarna 
wordt het getoetst aan het Bbk. Voldoet het materiaal 
niet aan de normen, dan wordt het niet hergebruikt. 
Daar wordt streng op toegezien. Uiteraard door onszelf, 
maar ook door Rijkswaterstaat (het bevoegd gezag).

Het volgen van de wet- en regelgeving is voor ons 
een vanzelfsprekendheid, maar dit vinden wij nog 
niet voldoende; wij zien ‘zorgen voor een gebied’ 
in de breedste zin van het woord, als onze plicht. 
Dit betekent dat er aan het plan voor de Kesselse 
Waard een duurzame en door de streek gedragen 
gebiedsontwikkeling ten grondslag ligt, dat er continue 
monitoring plaatsvindt, dat we exact weten welke 
partij grond of baggerspecie waar is toegepast en dat 
we steeds in nauw contact staan met de omgeving 
en toezichthouders. Vanuit deze constructieve 
samenwerking blijven suggesties van harte welkom om 
tot verdere optimalisatie van het project te komen.

Meer informatie
Meer informatie over de werkzaamheden in de Kesselse 
Waard vindt u op https://www.k3.nl/kesselsewaard.  
Op deze pagina vindt u ook de nieuwsbrief die wij 
afgelopen jaar uitbrachten. Daarin leest u meer over de 
manier waarop de verondieping in zijn werk gaat.

Zwerfvuil
Ook zwerfvuil heeft onze aandacht. De rivier brengt, zeker 
met hoogwater, een hoop troep met zich mee. Wij hadden 
in het kader van de Landelijke Opschoondag afgelopen 
zaterdag 21 maart een opruimactie in de uiterwaarden 
gepland staan, maar door het Corona-virus hebben wij deze 
helaas moeten opschorten. In de komende periode zullen 
wij alsnog de oevers laten opruimen.

Drijfschermen
Wellicht is het u opgevallen dat de grote drijfschermen 
die dwars over het water lagen, nu met de wind mee op 
een anker liggen. Deze schermen hebben wij tijdens de 
stormen aan het eind van 2019 tijdelijk weggehaald. Met 
het terugleggen moeten we nog even wachten, omdat dat 
door meerdere mensen gedaan moet worden. Vanwege de 
Coronarichtlijnen is dat op dit moment helaas niet mogelijk.

De grote drijfschermen hebben we echter als extra maat- 
regel aangelegd en is, nu het nieuwe drijfscherm rondom 
het ponton zijn werk goed doet, minder noodzakelijk. 
Sowieso accepteren we geen materiaal waar duidelijk 
drijvend materiaal in voorkomt. Toch zit er in waterbodem 
en grond altijd wat fijn materiaal zoals wortels van gras en 
kleine takken die kunnen gaan drijven. Doordat we de grond 
en waterbodem toepassen via een trechter, komt eventueel 
drijvend materiaal omhoog in de trechter en kunnen we het 
afvoeren. Mocht drijvend materiaal toch daarbuiten terecht 
komen, dan wordt dit alsnog opgevangen door de nieuwe 
drijflijn rondom het ponton. Inmiddels kunnen we dus ook 
zonder de grote drijfschermen het werk goed beheersbaar 
uitvoeren. Mocht er desondanks toch materiaal op de oever 
terecht komen, dan ruimen wij dat uiteraard op.

Contact
Mocht u vragen of zorgen hebben, bijvoorbeeld 
over onze werkwijze, de waterkwaliteit of de 
kwaliteit van de grond en baggerspecie in onze 
projecten, dan staan wij u vanzelfsprekend graag 
te woord. Neemt u gerust contact op met Wim 
Vermeule van GrondbankGMG via 0651613487 
of via w.vermeule@grondbankgmg.nl.




