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1 Locatie De Koornwaard is gelegen bij Gewande aan de linkeroever van de Maas, de ingang 

ligt tegenover kilometerraai 215. 

2 Openingstijden voor schepen:  

a 1 maart tot 1 november op werkdagen van 7.00 tot 19.00 uur; 

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

3 Openingstijden voor vrachtauto’s: werkdagen van 7:00 tot 17:00 uur. 

4 De aanvoer van grond en baggerspecie dient afgestemd te worden met de locatiebeheerder. 

Zijn aanwijzingen dienen te allen tijde opgevolgd te worden. 

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

terrein van de locatie De Koornwaard 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 De Koornwaard worden ontzegd. 

6 De invaartdiepte van de locatie De Koornwaard is gewaarborgd op -2,5 m NAP. 

7 De gemiddelde waterstand op locatie bedraagt +1m NAP. 

8 De toegangsgeul is 20 meter breed. 

9 De Koornwaard is voor schepen gesloten wanneer het waterpeil in de Maas hoger is dan 

+44,95m NAP bij St. Pieter. 

10 De toegangsweg naar De Koornwaard is voor aanvoer per as gesloten wanneer het waterpeil 

in de Maas hoger is dan +3,85m NAP bij Lith Dorp. 

11 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. 

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

Koornwaard 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 Koornwaard plaatsvindt, dient de 

berging binnen één week plaats te vinden. 

13 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; 

14 Grondbank GMG accepteert alleen baggerspecie die zij op basis van het Besluit 

Bodemkwaliteit mag toepassen, te weten: 

a Waterbodem/baggerspecie : Klasse AW, A, en B; 

b Grond : t/m Klasse Industrie. 

15 Grond die wordt verdacht van landbouwbemesting, dient vooraf te worden bemonsterd op 

fosfor, ijzer en zwavel. Hierbij gelden de volgende grenswaarden: P<0,5 g/kg ds, P/Fe < 

0,055 en Fe/S >1.  

16 De waterbodem of grond dient dusdanig verwerkbaar te zijn, dat deze soepel en zonder 

hinder kan worden getransporteerd en gelost. 



 

 

pag. 2/2 

17 De partij dient vrij te zijn van grof vuil en ander bodemvreemd materiaal. Op de locatie van 

herkomst dienen maatregelen (lossen boven een rooster) getroffen te worden om dit te 

voorkomen. 

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

aangeboden grond of baggerspecie, wordt de aangeboden partij geweigerd en draagt 

aanbieder voor zijn rekening zorg voor afvoer van de partij. 

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

scheepvaartverkeer. 

20 Grondbank GMG behoudt zich het recht voor om voorafgaande of gedurende de aanvoer van 

grond en baggerspecie monsters van de partij te nemen en te analyseren. Aan het uitvoeren 

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

rechten te ontlenen. 

21 Indien tijdens of na acceptatie van de grond of baggerspecie uit monstername, keuring of 

analyse blijkt dat de partij niet voldoet aan voornoemde acceptatiecriteria, dan draagt de 

opdrachtgever/aanbieder voor eigen rekening zorg voor de afvoer van de grond of 

baggerspecie. Eventuele hieruit voortvloeiende schade voor Grondbank GMG is voor 

rekening van opdrachtgever/aanbieder. 

22 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. 

23 Wanneer de grond of 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 grond of baggerspecie. 

24 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. 

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

aanvaard op voorwaarde van acceptatie door haar kredietverzekeringsmaatschappij dan wel 

door betalingsgaranties anderszins. 


