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Bezoekadres: 

Bovenburen 4 

8723 ED  Koudum 

 

Postadres: 

Postbus 7 

8723 ZJ  Koudum 

Tel. 0514-523350 

 

info@ippeldredging.nl 

www.ippeldredging.nl   

 

 Baggerwerk (ook hydraulisch) stedelijk - landelijk - vaarwegen  

 Mobiele slibontwatering roterende zeef - hydro cycloon - ontwateringszeef - decanter 

 Reinigen AT’s en SGT’s 

 Water- en bodemsaneringen  

 Waterbouw  damwanden - beschoeiingen - stortsteen 

 Grondwerken 

 Onderhoud en afwatering  

 Transport  & overslag 

 Verhuur van kraan- & werkschepen   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historie bedrijf 
Ippel Dredging is in 2009 door Johan Dijkstra 

en Sjoerd Dijkstra overgenomen van de 
familie Ippel uit Werkendam. Destijds 

bestond het bedrijf alleen uit het kraanschip 
de Albatros waarmee baggerwerk werd 

uitgevoerd in de havens rond Rotterdam. 

In de loop van de jaren is het bedrijf 
gegroeid in omvang, machinepark en 

activiteiten tot een modern specialistisch 
baggerbedrijf met nevenwerkzaamheden op 

het gebied van waterbouw, grondwerk, 
slibverwerking en transport. Onze processen 
en bedrijfsvoering zijn geborgd door diverse 

certificaten op het gebied van kwaliteit, 
veiligheid en milieu.  

 
Ontzorgen 

We zijn niet bang om de mouwen op te 
stropen en tot aan de knieën in het slib 

te staan. We houden van korte lijnen 
met als doel onze klanten volledig te 

ontzorgen. 
 

Innovatie 
We hebben jarenlange ervaring en daardoor 

veel kennis opgebouwd. Door constante 
vernieuwing en toepassen van innovatieve 

technieken realiseren we duurzame en 
voordelige oplossingen. Onze medewerkers 

zijn de echte specialisten. Ze hebben 
ervaring in het vak, en het belangrijkste ze 

hebben plezier in hun werk. Bij ons beschikt 
iedereen over de juiste diploma’s en up-to-

date certificaten.  Met ons team kunnen wij 
snel, flexibel en kundig uw probleem 

oplossen. 
 

Duurzaamheid 
Slib wat we opnieuw kunnen toepassen 

binnen een project is een duurzame 
oplossing.  Materialen die we tijdens het 

proces tegen komen worden gerecycled. En 
slib wat niet op de locatie kan blijven, maar

die wel geschikt is voor een latere 
toepassing, slaan we op in ons Circulair Slib 

Depot. 
 

Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen  

Wij nemen onze verantwoordelijkheid door 
mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt op te leiden, en bieden  
stage/leerplekken aan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                  Over ons



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duurzaam baggeren 
               Baggeren doen we om de 

vaarwegen bevaarbaar te houden. Maar ook 
voor het milieu: we halen verontreinigd slib 
weg, zodat de waterkwaliteit verbeterd en 

de afstroming van water gegarandeerd blijft 
voor de toekomst. Duurzaam baggeren staat 

hoog in het vaandel bij ons bedrijf, mobiele 
slibscheiding en ontwatering dragen hier aan 

bij. Daarnaast werken we nauw samen met 
een ecoloog, zodat we ecosystemen en 

bedreigde diersoorten goed kunnen 
beschermen. 

  
CO² reductie 

Per project bekijken we met de 
opdrachtgever hoe we de CO² uitstoot 

kunnen minimaliseren. In de baggerspecie  
komen we allerlei materialen tegen, dit 

wordt door ons gesorteerd, gezeefd, 
gereinigd en weer hergebruikt of gerecycled. 

Tevens kunnen we met een hydro-cycloon 
en ontwateringszeef het zand voor 

hergebruik scheiden. De rest van de slib 
stroom kan dan verder ontwaterd worden 

door onze ontwateringsinstallatie. Reslutaat 
is dan een steek vast product wat in de 

omgeving kan worden hergebruikt als grond 
(indien de kwaliteit het toelaat). Zo niet dan 

kan het worden afgevoerd naar een erkende 
verwerker met aanzienlijk minder transport 

bewegingen en dus minder CO²uitstoot 

Flora & Fauna  
Baggeren in de natuur heeft veel invloed op 

de omgeving. Om planten en dieren te 
beschermen, werken we nauw samen met 
een ecoloog . Een ecoloog komt op locatie 

en geeft advies na eerst de omgeving te 
hebben verkend. Hij zoekt uit welke 

ecosystemen er zijn en welke beschermde 
diersoorten er leven. Denk hierbij aan 

vogels, vissen, amfibieën, vleermuizen, 
waterplanten, schelpdieren en krabben.  

BLVC-plan: overlast minimaliseren  
Wij willen de beleving van overlast of hinder 

in de omgeving van de uitvoeringslocatie 
minimaliseren. Dat houdt in dat we klachten 

willen voorkomen als het gaat om 
bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en 

communicatie. In het voorbereidingsproces 
stellen we daarom een BLVC-plan op. Hierin 

beschrijven we kort en bondig de 
maatregelen die nodig zijn om de 

baggerwerkzaamheden op een veilige wijze 
te organiseren met minimale hinder voor de 
omgeving. Voor ons is dit ook een vorm van 

duurzaam baggeren. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Stedelijk baggerwerk



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baggermethodes in landelijk gebied 

Bij landelijk baggerwerk wordt met 
name gebruik gemaakt van hydraulische 

graafmachines en baggerpompen. Wij 
bieden hierbij zowel rijdende als 

stationaire opstellingen op bijvoorbeeld 
een ponton. Afhankelijk van het gebied, 

de soort en hoeveelheid baggerspecie 
kunnen er diverse machines ingezet 

worden. Wij adviseren u hierin graag.  

Baggeren in veenweidegebied 

In het veenweidegebied gebruiken we 
vaak een baggerpomp. De baggerpomp 

spuit de bagger over ongeveer 25 meter 
op het aangrenzende perceel. Zo wordt 

de bodem en walkant gespaard. De 
natuur heeft veel voordeel bij deze 

manier van baggeren. De bagger geeft 
namelijk voedingsstoffen terug aan de 

bodem. 

Flora & Fauna 

                         Baggeren in de natuur 
heeft veel invloed op de omgeving. Om 

planten en dieren te beschermen 
werken we nauw samen met een 

ecoloog . Een ecoloog komt op locatie 
en geeft advies na eerst de omgeving te 

hebben verkend. Hij zoekt uit welke 
ecosystemen er zijn en welke 

beschermde diersoorten er leven. Denk 
hierbij aan vogels, vissen, amfibieën, 

vleermuizen, waterplanten, 
schelpdieren en krabben.  

BLVC-plan: overlast minimaliseren 

     Wij willen de beleving van overlast of 
hinder in de omgeving van de 

uitvoeringslocatie minimaliseren. Dat 
houdt in dat we klachten willen 

voorkomen als het gaat om 
bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid 

en communicatie. In het 
voorbereidingsproces stellen we 

daarom een BLVC-plan op. Hierin 
beschrijven we kort en bondig de 
maatregelen die nodig zijn om de 

baggerwerkzaamheden op een veilige 
wijze te organiseren met minimale 

hinder voor de omgeving. Voor ons is dit 
ook een vorm van duurzaam baggeren. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Landelijk baggerwerk



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baggerwerk vaarwegen 

In o.a. grote vaarwegen, rivieren en 
vaargeulen is het baggeren met een  

3D GPS  uitermate geschikt. 

Door het inzetten van een 3D GPS 
systeem kunnen wij zeer nauwkeurig en 

op specifieke locaties baggeren. 
Hierdoor kunnen wij precisie en 
controle in de baggerprojecten 

garanderen. 

Het systeem kan uitgebreid worden met 
diverse uitrustingen. Zo is het mogelijk 

om exacte plaatsbepalingen uit te 
voeren voor o.a. het plaatsen van 

boeien en het zetten van palen.  

 

Saneren met 3D GPS 

Voor saneringswerkzaamheden van 
zowel water- als landbodem is precisie 

van groot belang. Het 3D GPS systeem is 
uitermate geschikt om voor deze 

werkzaamheden ingezet te worden.  

Voor saneringswerkzaamheden wordt 
aangepast materieel ingezet waarvan de 

cabines o.a. voorzien zijn van een 
overdrukunit.  Alle werkzaamheden 

worden uitgevoerd conform ons BRL 
7000 certificaat. 

 

In te zetten materieel 

 Kraanschepen  
 Werkschepen 

Kranen op pontons 
Beunschepen 

 Beunbakken 
 Duwboten 
 Snijkopzuigers 
 Schuifboten 
 Peilboten 
 Overslagkranen 
 Vrachtwagens met slibtrailers 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Baggerwerk vaarwegen



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydraulisch baggerwerk 

Hydraulisch baggeren met snijkopzuigers 
is een uiterst vriendelijke baggermethode 
voor de aanwezige flora en fauna en met 
deze methode hebben we minimale CO2 

uitstoot per gebaggerde m³. 

 Schade aan taluds en bodem wordt tot 
het uiterste minimum beperkt en de 

omgeving merkt nauwelijks iets van de in 
uitvoering zijnde werkzaamheden. Mors 

is nagenoeg nihil en vertroebeling van de 
waterpartij treedt nauwelijks op. Er kan 
met een snijkopzuiger zéér nauwkeurig 

gebaggerd worden, zowel in landelijk als 
stedelijk gebied.  

Via een stelsel van baggerleidingen wordt 
het slibmengsel getransporteerd naar een 

baggerdepot of ontwateringinstallatie. 
Het baggerwerk kan volledig vanaf het 

water uitgevoerd worden.  

Wij voeren onze projecten uit in heel 
Nederland maar ook in omringende 
landen. Met gemotiveerde en goed 

opgeleide medewerkers staan we voor u 
klaar. 

De zuigers kunnen worden ingezet bij:  

 Baggeren van kanalen, havens, 
grachten en overige 
waterpartijen  

 Baggeren van slibbassins op 
communale en industriële 
waterzuiveringen en 
drinkwaterproductie-bedrijven.  

 Baggeren van beluchting bassins 
van waterzuiveringsinstallaties  

indien nodig met onze zeef, hydro- 
cycloon en ontwateringsinstallatie. 

Wij beschikken over vele hulpstukken  
zoals baggerpompen, boosters en 

leidingen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hydraulisch Baggerwerk 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Slibontwatering 

Ippel Dredging biedt uitgebreide 
mogelijkheden voor het mechanisch 

bewerken van slib en heeft hiervoor een 
machinepark beschikbaar met mobiele 

machines zoals: decanteer centrifuges en 
zeefbandpersen.        Bij calamiteiten 
staan wij                 24/7 voor u klaar. 

 Aanvullend aan de 
ontwateringsinstallaties, leveren wij ook 

(snijkop)zuigers, leidingwerk, pompen, 
slibbuffers en slibkoekafvoersystemen 

(vijzels en/of afvoerbanden). 

Alle installaties zijn mobiel, en kunnen 
naar wens van de opdrachtgever op 

locatie worden opgebouwd.  

 

De ontwateringssystemen van Ippel 
Dredging zijn in te zetten voor 

 Ontwateren van baggerspecie 
 Ontwateren van slib uit SGT`s 
 Reinigen van beluchtingsbassins 
 Papierslib en spoelwaterslib 
 Ontwatering van slib wat 

vrijkomt bij boringen. 
 Industrieel zuiveringsslib en 

coagulatieslib. 

Het grote voordeel van de 
ontwateringsinstallatie is het reduceren 

van CO2 uitstoot, doordat het 
retourwater direct weer geloosd wordt 

hoeft er veel minder afgevoerd en gestort 
te worden. Het overgebleven slib is ook 

veel eerder weer toepasbaar voor andere 
doeleinden en draagt daarmee bij aan 

een circulaire economie. 

Er kan fors bespaard worden op transport 
en stortingskosten door de inzet van een 

ontwateringsinstallatie. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Mobiele Slibontwatering



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Verwijderen sediment uit (slibgisting) 
tanks 

Het verwijderen van sediment uit (slibgisting) 
tanks op bij voorbeeld RWZI`s  en AWZI`s en 

in de industrie, waarbij het hierbij 
vrijkomende sediment gescheiden kan 

worden in de deelstromen vuil, zand en 
slibwater. De slibfractie kan hierdoor weer 
verwerkt worden op de zuivering of direct 

ingedikt worden met onze mobiele 
ontwateringsinstallaties. De deelstromen zijn 

maximaal ontwaterd en dus maximaal 
gereduceerd in gewicht.  

Het ruimen van de slibgistingtank wordt 
grotendeels handmatig uitgevoerd door 

onder beveiligde omstandigheden met 
spuitlansen de restfractie in de tank los te 

spuiten. Via leidingwerken wordt dit los 
gespoten mengsel naar de 

zeef/scheidingsinstallatie gepompt. Door 
deze manier van werken kan geanticipeerd 

worden op een sterke wisseling van de 
samenstelling van de restfractie (verhouding 

vezels, zand, slib en overige vervuiling).  

De werkzaamheden worden uitgevoerd op 
basis van een goed doordachte TRA zodat de 

veiligheid van de medewerkers gegarandeerd 
is. 

Schoonmaken beluchtingsbassins 

Onze slibzuigers en/of andere pompen 
worden eventueel in combinatie met duikers 

ingezet om het vuil, zand en slib uit het 
bassin op te zuigen en via een leidingsysteem 
naar de zeef/scheidingsinstallatie te pompen.  

De installatie bestaat uit een roterende zeef, 
hydro-cycloon en een ontwateringszeef. Deze 

installatie kan eventueel nog uitgebreid 
worden met een schroefpers voor het vuil en 

een ontwateringsinstallatie voor het slib 
indien het slib niet retour kan in het 

zuiveringsproces.  

De uiteindelijk af te voeren deelstromen zijn 
meestal alleen vuil en zand. Beide stromen 
zijn maximaal ontwaterd en dus maximaal 

gereduceerd in gewicht. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Reinigen AT’s & SGT’s



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polymeren 
 

               Bij het hydraulisch ontgraven van 
natte bouwkuipen met snijkopzuiger of 

kraan met baggerpomp wordt aan de 
verwijderde grond een grote hoeveelheid 

water toegevoegd. Indien op de bouwlocatie 
weinig ruimte is kunnen polymeren ingezet 

worden voor het recyclen van dit water.  
 

Polymeren binden de fijne gronddeeltjes tot 
grotere en zwaardere vlokken waardoor de 

scheiding tussen gronddeeltjes en water 
versneld wordt. Polymeren worden 

gedoseerd in de baggerleiding met een PE-
unit. De polymeren hebben, bij deskundig 
gebruik, geen nadelige  gevolgen voor de 

kwaliteit van de grond en het retourwater. 
 

Wij hebben een aantal moderne PE-units. 
Naast de bediening van deze PE-units op uw 

project, adviseren wij u met betrekking tot 
polymeertype, doseermogelijkheden en 

inrichting werkterrein (realiseren slibstraat). 
Indien de verwachting is dat door specifieke 

omstandigheden het doseren van polymeren 
onvoldoende resultaten zal geven kan Ippel 

Dredging haar mobiele mechanische  
ontwateringinstallatie inzetten. Hiermee kan 

het mengsel in één procesgang ontwaterd 
worden tot een steek vaste grond en daarbij 

is direct het retour water schoon. 
 
  

Geotube® 
 

Per project bekijken we met de 
opdrachtgever hoe we de CO² uitstoot 

kunnen minimaliseren. Opslag van 
baggerslib in een Geotube® kan hierbij een 

oplossing zijn.  

Een Geotube® kan worden ingezet bij kust- 
of oeverbescherming. Een andere 

mogelijkheid is de De Geotube® te gebruiken 
om baggerspecie te ontwateren. Ook is het 
filteren van proceswater van papiermolens 

en andere industrieën een toepassing. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Natte bouwkuip/Geotube®



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veelzijdig in saneringen 

Het werken in of met verontreinigde 
(water)bodem. Het is belangrijk dat dit op 

een veilige en nauwkeurige manier 
gebeurt, zodat de werkzaamheden geen 
negatief effect op de omgeving hebben, 

maar ook niet op onze eigen 
medewerkers. Daarom voeren wij de 
bodemsaneringswerkzaamheden uit 

volgens de wettelijke certificeringen: BRL 
SIKB7000, protocol 7001 en 7003 

Specialisme 

Bij een waterbodem sanering kan de 
baggerspecie op locatie extractief worden 

gereinigd. De schone zandfractie kan 
bijvoorbeeld direct weer aangebracht 

worden in de watergang om de stabiliteit 
van de oevers of bodem te borgen. De 

vervuilde slibfractie kan in onze mobile 
ontwateringsunit worden ontwaterd tot 

een steek vaste slibkoek en afgevoerd 
naar een erkende verwerker. Met dit 

unieke bagger- zandscheiding- en 
ontwateringsysteem kan het hele jaar 

rond gebaggerd worden zonder nadelige 
gevolgen voor Flora en Fauna.  

 

Calamiteiten 

Wij beschikken over zowel het personeel 
als het materieel om, indien nodig, ad hoc 

saneringswerkzaamheden uit te voeren. 
Ons personeel is getraind in de omgang 

met verontreinigde grond en wordt 
jaarlijks medisch gekeurd. Het materieel is 

uitgevoerd met filter overdrukinstallaties 
en is bovendien voorzien van de uitrusting 

die benodigd is voor 
saneringswerkzaamheden.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

(Water)bodem Saneringen



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veelzijdig 

Waterbouwkundige werken zijn bij Ippel 
Dredging in vertrouwde handen. Onze 

werkzaamheden zijn o.a. 
oeververbeteringen, het aanleggen van 

remmingswerken, beschoeiingen, 
damwanden, steigers, vlonders en 
jachthavens en het verzorgen van 

steenbestortingen. Bij al deze 
werkzaamheden wordt er rekening mee 

gehouden dat zij constructief voldoen en 
functioneel en esthetisch in zowel de 

omgeving als uw budget passen. 

In overleg met u wordt een ontwerp in 
beton, hout, kunststof of staal (of een 

combinatie van deze materialen) 
gecreëerd.  

 

Specialisme 

Het aanbrengen van zinkstukken, 
damwanden, steigers, vlonders, 

remmingswerken en verankering wordt 
met grote vakkundigheid door de ervaren  

medewerkers van Ippel Dredging 
gerealiseerd.  

Ook herstel- en reparatiewerk van 
beschadigde constructies kunnen wij op 

vakkundige wijze verzorgen. 

 

Verankeringen 

Het klapanker biedt ten opzichte van 
andere systemen zoals boorankers als 

voordeel, dat de ankerkracht dankzij het 
mechanisme van aanbrengen en kantelen 

“zonder grondverstoring” wordt 
bereikt. Om zekerheid te krijgen over de 

houdlast van de klapankers, kunnen er op 
de ankers controleproeven worden 

uitgevoerd overeenkomstig het 
spanprotocol. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Waterbouwkundig



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversiteit 

 Doordat Ippel Dredging een groot 
aanbod heeft in divers materieel kunnen 

wij grote, middelgrote en kleinschalige 
projecten vakkundig en efficiënt 

uitvoeren. 

Met de inzet van o.a. mobiele- en 
rupskranen, trekker kippers en 

rupsdumpers heeft Ippel Dredging 
jarenlange ervaring. 

 

Specialisme 

Aansluitend op onze ‘core business’ 
baggeren, hebben we ons ook 

gespecialiseerd in diverse grondwerken.  

Oever-, kade- , diverse natuurwerken en 
alle depot werkzaamheden worden in 

eigen beheer door onze professionele en 
ervaren medewerkers vakkundig 

uitgevoerd.  
 
 

Natuurvriendelijke oevers 
 

Natuurvriendelijke oevers zijn om een 
aantal redenen belangrijk. Ten eerste is 

het belangrijk voor de waterkwaliteit. 
Door de kans om de natuur zijn gang te 

laten gaan ontstaat er een betere 
waterkwaliteit en wordt het water helder. 

Ten tweede is het belangrijk voor de 
flora&  fauna: de dieren hebben meer 

kans om uit het water te komen. Verder 
zorgt een natuurvriendelijke oever voor 

reductie van de golfslag in vaarwegen.  
Als laatste is het natuurlijk ook mooi om 

naar een groene oever te kijken. 
 
 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grondwerken



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakkundig & doelgericht 

Ippel Dredging verzorgt het totaalpakket  
aan onderhoud en beheer van 

watergangen. Of het nu gaat om 
baggerwerk, slootwerk, maaiwerk of 

duikers reinigen, wij zijn vakkundig, 
doelgericht en adviseren u graag. 

Aanleg & onderhoud 

Voor zowel overheden, bedrijven en 
particulieren voeren wij groen-opdrachten 

en cultuurtechnische werken uit. 
Voorbeelden zijn onder andere het 

(her)inrichten van natuurvriendelijke plas- 
en dras gebieden, het verlagen van 

wegkanten en bermen of de aanleg van 
openbaar groen. 

Voor het onderhoud aan de watergangen 
en vijverpartijen beschikken wij over 

maaiboten die de vegetatie op de juiste 
manier kunnen verwijderen. Tevens kunnen 

kranen met maaikorven hiervoor ingezet 
worden. 

Reinigingswerkzaamheden 

Het doorspuiten en reinigen van duikers en 
leidingen zijn werkzaamheden die 

regelmatig voorkomen. Duikers zorgen voor 
een juiste af- en toevoer van water. Met de 
hogedruk machine kunnen alle duikers met 

een diameter tot 1000 mm doorgespoten 
en gereinigd worden. 

 
Flora & Fauna 

                         Maaiwerkzaamheden en 
onderhoudswerk in de natuur heeft invloed 

op de omgeving. Om planten en dieren te 
beschermen, werken we nauw samen met 

een ecoloog . De ecoloog komt op locatie 
en geeft advies na eerst de omgeving te 

hebben verkend. Hij zoekt uit welke 
ecosystemen er zijn en welke beschermde 

diersoorten er leven. Denk hierbij aan 
vogels, vissen, amfibieën, vleermuizen, 

waterplanten, schelpdieren en krabben.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Onderhoud & afwatering 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Effectief & efficiënt 

Wij werken effectief en efficiënt, waardoor 
machines en materiaal snel en op tijd op 
de juiste plaats zijn, volgens het principe 

'afspraak is afspraak'.  

Specialisme 

Dankzij ons aanbod van een grote 
diversiteit aan transportmogelijkheden zijn 
wij in staat de meest complexe problemen 

op te lossen. Ook transport in moeilijk 
begaanbaar terrein is voor ons te 

realiseren. 

We transporteren de vrijgekomen 
baggerspecie met o.a. kippers en 

vrachtauto’s voorzien van 100% vloeistof 
dichte containerbakken. Voor de dunnere 
vloeistoffen beschikken wij ook over een 

tanktrailer.  

Met ons kraanschip, diverse kleinere 
schepen en o.a. beunbakken kunnen wij u 

over water met een totaal pakket van 
dienst zijn. 

Voor het leggen van rijplaten beschikken 
we over een vrachtwagen die vanaf de 

kraan bediend kan worden, zodat de 
chauffeur heel efficiënt  kan werken.  

Gladheidsbestrijding 
 

Bij gladheidbestrijding is er sprake van 
preventieve en curatieve acties. 

Preventieve acties voorkomen gladheid en 
worden binnen een vooraf vastgestelde 

tijd uitgevoerd. Bij sneeuwval of ijzel 
worden curatieve acties opgestart. Ons 

materieel wordt dan ingezet om sneeuw te 
schuiven of extra strooiwerkzaamheden uit 

te voeren. Bij deze acties is het vereist dat 
we binnen korte tijd met het materieel op 

de steunpunten aanwezig zijn. Dit is een 
omvangrijke en complexe logistieke 
operatie die we goed gecoördineerd 

uitvoeren. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Transport & overslag



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkschepen 

Heeft u een werkschip nodig voor een 
project? Wij bieden hiervoor passende 

oplossingen.  
 

Ippel Dredging heeft binnen haar vloot 
meerdere werkschepen in diverse soorten 

en maten, waaronder; 
 

 Kraanschepen 
 Motordekschuiten 
 Modulaire pontons 
 Beunbakken 22 m³ 
 Kleine duwbootjes met 

snelkoppelsysteem 
 

Baggermaterieel 

Ook ons baggermaterieel is te huren;  

 Baggerschuifboten in div. maten 
 Baggerschuif handbediend 
 Pontons voor midikraan 
 Maaiboten & maai-verzamel boten 
 Beunbakken 
 Kraan- & werkschepen 
 Werkvlotten & peilbootjes 

inclusief ervaren personeel. 

Grondverzet en transport materieel 

Wij kunnen u ontzorgen op uw projecten 
met transport en/of grondverzet materieel; 

 Rupskranen, ook long reach 
 Overslagmachines 
 Mobiele kranen 
 Mini en Midi kranen 
 Dieplader transport 
 Geïsoleerde trailers voor asfalt 
 Slibtrailers 
 Containerauto’s ook portaal 
 Rijplaten auto 
 Veel bijbehorende hulpstukken 

Duurzaamheid staat bij ons hoog in het 
vaandel! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Verhuur van materieel
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Bezoekadres: 

Bovenburen 4 

8723 ED  Koudum 

 

Postadres: 

Postbus 7 

8723 ZJ  Koudum 

 

Tel. 0514‐523350 

 

info@ippeldredging.nl 

www. ippeldredging.nl 

 

Certificaten: 

 ISO 9001 
 VCA ** 
 CO2 prestatieladder trede 5 
 BRL 7001 
 BRL 7003 
 BRL 7511 
 BRL 7510 (binnenkort)  
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Bezoekadres: 

Bovenburen 4 

8723 ED  Koudum 

 

Postadres: 

Postbus 7 

8723 ZJ  Koudum 

Tel. 0514-523350 

 

info@ippeldredging.nl 

www.ippeldredging.nl   

 

 Baggerwerk (ook hydraulisch) stedelijk - landelijk - vaarwegen  

 Mobiele slibontwatering roterende zeef - hydro cycloon - ontwateringszeef - decanter 

 Reinigen AT’s en SGT’s 

 Water- en bodemsaneringen  

 Waterbouw  damwanden - beschoeiingen - stortsteen 

 Grondwerken 

 Onderhoud en afwatering  

 Transport  & overslag 

 Verhuur van kraan- & werkschepen   

 


