
 

Algemene voorwaarden van Martens en Van Oord bij het 

acceptatieprotocol Specieberging Hollandsch Diep en Put Cromstrijen 

 

 
De werkelijke samenstelling van de aangevoerde baggerspecie wijkt af van het ingediende 

onderzoeksrapport. 

 

- Indien door de ontdoener baggerspecie wordt aangeboden dat niet voldoet aan de 

milieueisen die bij de aanmelding meegezonden is, is het risico zeer groot  dat het 

zand in de sedimentatiebekkens na uitkeuring voor in de handel Niet Toepasbaar zal 

zijn. 

- Indien er al zand in de sedimentatiebekkens aanwezig was voor deze partij, zal dit 

daardoor ook voor in de handel Niet Toepasbaar zijn geworden. 

- De kosten die voortvloeien uit het feit dat het zand in de sedimentatiebekkens 

afgekeurd is, laden, vervoeren en het aanbieden bij een erkende verwerker komen 

geheel voor rekening van de ontdoener.  

- Martens en Van Oord is niet aansprakelijk voor het feit dat de ontdoener baggerspecie 

aanbiedt met een andere chemische samenstelling als bij de melding vooraf.  

 

 

Bovenmatig bijmengen van fysische verontreinigingen en grof vuil in aangevoerde 

baggerspecie. 

 

- Er is op de locatie Hollansch Diep in de sedimentatiebekkens een zeefkist aanwezig 

waarvan tegen vergoeding gebruik gemaakt kan worden door de ontdoener. Onderaan 

de zeefkist is een verzamelbak aanwezig waarin het vuil opgevangen wordt. Na lossen 

van het schip kan zo direct geconstateerd worden hoeveel vuil er in de baggerspecie 

aanwezig was. De aanwezige fysische verontreiniging en grof vuil zal dan op kosten 

van de ontdoener afgevoerd en aangeboden worden bij een erkende eindverwerker.   

- Er kan uiteraard door de ontdoener ook gekozen worden om zonder de zeefkist zand in 

de sedimentatiebekkens te spuiten, doch dan zal Martens en Van Oord bij constatering 

van aanwezig fysische verontreinigingen en grof vuil nadien het zand middels een 

zeefinstallatie op kosten van de ontdoener uitzeven en het vuil op kosten van de 

ontdoener aanbieden bij een erkende eindverwerker.  

 

 

Niet voldoen aan de eisen m.b.t. snelheid en concentraties. 

 

- Indien door de ontdoener niet aangetoond kan worden dat de gestelde eisen conform 

het acceptatieprotocol vooraf en tijdens het proces van zandrijke baggerspecie via de 

sedimentatiebekkens niet wordt behaald, wordt de ontdoener verzocht om datgene te 

ondernemen waardoor de depotbeheerder kan controleren of aan de gestelde eisen 

wordt voldaan. 

- Martens en Van Oord bied de ontdoener de gelegenheid om tegen vergoeding gebruik 

te maken van een combinatiemeter die snelheid en concentratie meet.  

- Bij het niet voldoen van de gestelde eisen in het acceptatieprotocol behoud Martens en 

Van Oord zich het recht voor om het proces te stoppen, tot dat door de ontdoener is 

aangetoond dat wordt voldaan aan de gestelde eisen conform het acceptatieprotocol. 


