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• Baggerspeciedepot Kaliwaal is gelegen in de Drutense Waarden te Boven-Leeuwen, nabij 

kilometerraai 908; 

• Openingstijden: 

– 1 maart tot 1 juli 7.00 tot 19.00 uur; 

– gesloten in juli en augustus; 

– 1 september tot 1 november 7.00 tot 19.00 uur; 

– 1 november tot 1 maart op werkdagen van zonsopgang tot half uur voor zonsondergang. 

• Locatie De Kaliwaal is gesloten bij een waterstand vanaf +12,75m NAP bij Lobith. 

• De aanvoer van baggerspecie dient afgestemd te worden met de locatiebeheerder. Zijn 

aanwijzingen dienen te allen tijde opgevolgd te worden. 

• Een ieder die zich, in dienst of op verzoek van een contractspartij van Grondbank GMG, op het 

terrein van baggerspeciedepot Kaliwaal begeeft, dient zich te houden aan de voorschriften 

zoals die bij de ingang zijn aangebracht. Bij het niet opvolgen van deze voorschriften c.q. 

aanwijzingen kan de toegang tot baggerspeciedepot Kaliwaal worden ontzegd. 

• De baggerspecie dient aangeboden te worden in een beunschip met een maximale breedte 

van 9,5 meter, een laadruim met een vlakke vloer en de bovenkant den (bij een leeg laadruim) 

niet hoger dan 3,5 meter boven de waterlijn. 

• De invaartdiepte van de locatie Kaliwaal is gewaarborgd op +1,5m NAP. 

• De gemiddelde waterstand op locatie bedraagt +5m NAP (+10m NAP bij Lobith). 

• De partij mag geen bodemvreemde materialen en geen delen groter dan 20 x 20 x 20 cm 

bevatten. Op de locatie van herkomst dienen maatregelen (lossen boven een rooster) 

getroffen te worden om dit te voorkomen. 

• Indien grof vuil, plastic of ander bodemvreemd materiaal aangetroffen wordt in de 

aangeboden baggerspecie, wordt de aangeboden baggerspecie geweigerd en draagt 

aanbieder voor zijn rekening zorg voor afvoer van de baggerspecie.  

• Grondbank GMG is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk, voor stagnatie van het overige 

scheepvaartverkeer. 

• Bij het zinken of verloren gaan van vaartuigen, ankers of andere toebehoren op de locatie 

Kaliwaal veroorzaakt door opdrachtgever of diens transporteur, is opdrachtgever 

verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle schade (direct en indirect) hieruit voortvloeiend. 

Indien een dergelijk incident in of nabij de ingang van de Kaliwaal plaatsvindt, dient de berging 

binnen één week plaats te vinden. 

• In geval van overmacht, bijvoorbeeld weersomstandigheden, afwijkende waterstanden (hoge 

en lage rivierwaterstanden), blokkades etc., kan geen sprake zijn van vordering van schade 

van opdrachtgever aan Grondbank GMG. 

• Grondbank GMG accepteert alleen baggerspecie die zij volgens de aan haar of haar 

dochtermaatschappij verleende vergunning mag storten. De aangeboden baggerspecie mag 

de acceptatiecriteria als genoemd in onderstaande tabel 1 niet overschrijden (getalswaarden 

gelden voor een standaardbodem met 10% organische stof en 25% lutum). 
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Tabel 1 – Acceptatiecriteria baggerspecie Kaliwaal 

 

Microverontreinigingen Acceptatiegrens (mg/kg ds) 

Cadmium 35 

Kwik 20 

Koper 500 

Nikkel 250 

Lood 1.250 

Zink 3.500 

Chroom 1.250 

Arseen 200 

PAK (10) 50 

Minerale olie* 5.000 

PCB (7) 2 

Som pesticiden 3 

Cyanide complexen 30 

Chloride 2.857 

 

*gehalte vluchtige aromaten <50 mg/kg ds 

 

In afwijking van bovenstaande tabel gelden ten aanzien van baggerspecie ten behoeve van het 

aanbrengen van een onder- en bovenlaag op de locatie Kaliwaal een organisch stofgehalte van 

5% en de acceptatiecriteria genoemd in onderstaande tabel 2; 

 

Tabel 2 – Acceptatiecriteria onder- en bovenlaag 

 

Microverontreinigingen Acceptatiegrens (mg/kg ds) 

Cadmium 24 

Kwik 20 

Koper 380 

Nikkel 420 

Lood 1.060 

Zink 1.440 

Chroom 760 

Arseen 110 

PAK (10) 40 

Minerale olie 5.000 

PCB (7) 1 

Chloorbenzeen 30 

Som DDT/DDD/DDE 4 

a-endosulfan 4 

Som HCH’s (a,b,g,d) 2 

Heptachloor 4 

Heptachloorepoxide 4 

Chloordaan 4 

Chloride 2.857 
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• Grondbank GMG behoudt zich het recht voor om voorafgaande of gedurende de aanvoer van 

baggerspecie monsters van het slib te nemen en te analyseren. Aan het uitvoeren of nalaten 

van een monstername, keuring of analyse zijn jegens Grondbank GMG geen rechten te 

ontlenen. 

• Indien tijdens of na acceptatie van de baggerspecie uit monstername, keuring of analyse blijkt 

dat de baggerspecie niet voldoet aan voornoemde acceptatiecriteria, dan draagt de 

opdrachtgever/aanbieder voor eigen rekening zorg voor de afvoer van de baggerspecie. 

Eventuele hieruit voortvloeiende schade voor Grondbank GMG is voor rekening van 

opdrachtgever/aanbieder. 

• Indien Grondbank GMG voor of tijdens de acceptatie van baggerspecie gerede twijfel heeft 

over de samenstelling en/of herkomst van de baggerspecie, wordt (de resterende hoeveelheid 

van) de lading baggerspecie geweigerd en draagt opdrachtgever/aanbieder voor haar 

rekening zorg voor afvoer van de geweigerde baggerspecie. 

• Wanneer de baggerspecie door Grondbank GMG in de stortkoker wordt gestort, geldt dat als 

acceptatie van de baggerspecie door Grondbank GMG en gaat de eigendom op Grondbank 

GMG over. Acceptatie ontslaat contractspartijen echter niet van aansprakelijkheid jegens 

Grondbank GMG wegens niet-nakoming van zijn contractuele en/of wettelijke verplichtingen 

met betrekking tot de baggerspecie. 

• Locatie specifieke voorwaarden prevaleren boven de Algemene Voorwaarden Grondbank 

GMG (kenmerk 15/2018, 4 april 2018 gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank Arnhem) 

wanneer hier een tegenstrijdigheid tussen bestaat. 

• De opdracht tot verwerking van voornoemde partij zal door Grondbank GMG worden aanvaard 

op voorwaarde van acceptatie door onze kredietverzekeringsmaatschappij dan wel door 

betalingsgaranties anderszins. 


