
 

 
 

 

 

 
 

Overzicht belangrijkste wijzigingen 
 
 

Behorende bij 
ontwerp-versie Richtlijn Baggervolumebepalingen versie 2.1 
 

Van: Programmabureau SIKB  

Aan:  Iedereen die op de voorgestelde wijzigingen wil reageren 

 

 

 

 

Introductie Richtlijn Baggervolumebepalingen 

Het baggervolume is een belangrijke kostenbepalende factor van baggerwerken. Voor een soepel lopend project is het daarom essentieel dat 
opdrachtgever en aannemer van het baggerwerk het eens zijn over dat baggervolume. Juist omdat de werkelijke hoeveelheid bagger lastig te achterhalen 
is, zijn eenduidige afspraken over hoe te komen tot een baggervolumebepaling van belang. De SIKB-richtlijn Baggervolumebepalingen beschrijft die 
eenduidige afspraken. 
 
 
 
 
Richtlijn Baggervolumebepalingen aangevuld met nieuwste kennis over elektronische meettechnieken 
In 2016 is de vigerende versie van de Richtlijn Baggervolumebepalingen in werking getreden. Sindsdien staan de ontwikkelingen niet stil, bijvoorbeeld als 
het gaat om elektronische meettechnieken, die een hogere meetintensiteit kunnen opleveren. De kennis over en toepassing van elektronische technieken 
neemt toe, als het gaat om het betrouwbaar bepalen van de diepteligging van de vaste waterbodem en de samenstelling van het sediment in regionale 
watergangen. Doel van de update van de Richtlijn Baggervolumebepalingen is dan ook om de nieuwste kennis op het gebied van elektronische 
meettechnieken te ontsluiten. Daarnaast biedt de Richtijn een handreiking voor de keuze tussen verschillende (handmatige en elektronische) technieken 
voor werkvoorbereiders, bij opdrachtgevers, meet- en adviesbureaus en aannemers. 
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Overzicht van wijzigingen ten opzichte van vigerende versie 
De Richtlijn Baggervolumebepalingen is niet geheel herzien, maar aangevuld met: 

 Een update van bijlage 2 ‘Keuze van te gebruiken techniek(en)’ en bijlage 3 (is in vigerende versie bijlage 4) ‘Technieksheets meettechnieken’. 
Deze bijlagen geven informatie over wanneer en onder welke omstandigheden een (handmatige dan wel elektronische) techniek waardevolle 
informatie oplevert. 

 Een update van bijlage 4 (is in vigerende versie bijlage 3) ‘Risico’s bij horizontale en verticale plaatsbepaling en hoe die te verkleinen’. Deze 
bijlage is aangevuld met informatie over risico’s bij elektronische meettechnieken. De bijbehorende teksten in paragraaf 3.7 over nauwkeurigheid 
en objectiviteit zijn geactualiseerd. 

 Een nieuw toegevoegde bijlage 5 ‘Handreiking voor beschrijving van verificatieboringen’ met eisen voor het rapporteren van boorbeschrijvingen. 
Daarbij is Hoofdstuk 5 aangevuld met eisen met betrekking tot de benodigde frequentie van verificatiemetingen. 

 Een nieuw toegevoegde bijlage 6 ‘Checklist benodigde informatie en communicatie opdrachtgever’ met een handreiking voor het uitbesteden van 
baggervolumebepalingen en de vooraf benodigde informatie over het watersysteem ter plaatse om een geschikte techniek te kunnen bepalen. 

 
Over het gehele document heeft daarnaast een redactieslag en een huisstijl-update plaatsgevonden. 
 
 
 
 
De begeleidingscommissie stelt uw reactie op prijs 
Uw feedback op de nieuwe ontwerp-versie is welkom! De begeleidingscommissie zal uw reactie vervolgens meewegen in de definitieve versie. Op deze 
pagina vindt u de ontwerp-versie van de Richtlijn Baggervolumebepalingen, een overzicht met de belangrijkste wijzigingen en het formulier waarmee u uw 
reactie kunt indienen. Uw reactie op de ontwerp-richtlijn is welkom tot en met maandag 17 juni 2019. Wij willen u vragen uw reacties en eventuele vragen 
te sturen naar het SIKB-programmabureau via info@sikb.nl. 
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