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GROEP

Onze uitgebreide technische dienst heeft afdelingen voor ontwikkeling, 

nieuwbouw, onderhoud en revisie van al ons bagger- en hulpmaterieel.

In onze werkplaatsen wordt het onderhoud door onze eigen deskundige 

monteurs uitgevoerd. Ontwerp van nieuw materieel wordt in eigen huis 

uitgevoerd.

Als dat voor een opdrachtgever nodig is, kunnen we bestaande machines 

modificeren of zelfs geheel nieuwe machines construeren.

Door onze jarenlange ervaring kunnen wij snel en doeltreffend reageren 

op vragen uit de markt. 

De Vis Groep heeft onderhoud- en constructiewerkplaatsen en 

opslagterreinen in Nederland, Duitsland en Polen.

ADVIES & BEGELEIDING

De Vis Groep biedt haar klanten advies en begeleiding 

aan op het gebied van baggeren van watergangen, 

havens, stuwmeren, natuurgebieden en het saneren van 

waterbodems. De werkzaamheden omvatten alles van 

het maken van haalbaarheidsstudies, het opstellen van 

baggerplannen tot het ontwerpen en gereedmaken van 

het bestek. Tevens wordt begeleiding aangeboden op 

het gebied van de aanvraag van vergunningen en het 

doorlopen van procedures. 

Door onze praktische en theoretische kennis te 

benutten is de Vis Groep in staat om gericht advies en 

begeleiding aan te bieden bij complexe vraagstukken en 

om ingewikkelde processen in goede banen te leiden.

   Advies en begeleiding (waterbodems)

· vergunningen en procedures
· waterbodemverontreiniging en sanering
· opstellen baggerbestekken
· opstellen baggerplannen
· hydrografische meting en verwerking

mILIEU EN VEILIGHEID 

De Vis Groep heeft een heldere visie op haar rol in de maatschappij 

en haar verantwoordelijkheden ten aanzien van (onder meer) haar 

medewerkers, haar toeleveranciers, onderaannemers en van veiligheid 

en milieu. Baggeren - het ecologisch verantwoord verwijderen van 

slib en bagger uit onze watergangen - én het milieu zijn in de zorg om 

onze omgeving en de natuur belangrijke onderwerpen. De Vis Groep 

voert haar werken uit met de grootst mogelijke zorgvuldigheid voor 

wat betreft kwaliteit, veiligheid en milieu. Verder wordt al het mogelijke 

gedaan om het milieu niet verder te belasten dan noodzakelijk is. De 

Vis Groep draagt hierbij verantwoordelijkheid voor de naleving van 

milieueisen met betrekking tot de baggerwerken en andere activiteiten 

van het bedrijf. Eisen die in de eerste plaats door opdrachtgevers worden 

gesteld, maar waaraan de Vis Groep nog eens haar eigen professionele 

kennis en inzet toevoegt. Ook neemt de Vis Groep verantwoordelijkheid 

voor een verantwoorde en zorgvuldige afvoer van de restproducten van 

haar werkzaamheden, zoals afval en verontreinigd slib. 

Veiligheid
De Vis Groep beschikt over de certificaten ISO 9001, OHSAS 18001 en 

VCA**. Hiermee geeft zij aan dat veiligheid en kwaliteit een belangrijk 

onderdeel vormen van de bedrijfsvoering.
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Inleiding
De Vis Groep levert al jarenlang een bijdrage 
aan het op diepte houden  van sloten, 
plassen, havens, kanalen en rivieren 
en het saneren van de waterbodems. 
Jarenlange ervaring bij opdrachtgevers 
als gemeenten, drinkwaterbedrijven, het 
bedrijfsleven, waterschappen en andere 
overheden hebben ertoe bijgedragen 
dat watersystemen, zowel nationaal 
als internationaal, weinig geheimen 
meer hebben voor ons.
Kenmerkend voor onze organisatie 
is de flexibele en actieve opstelling 
waardoor er adequaat en snel inge–
speeld kan worden op de wensen 
en eisen van onze opdrachtgevers.

Gaarne nodigen wij u uit om 
kennis te maken met ons bedrijf 
via deze brochure.

De directie

Van alle markten 
thuis
Op het gebied van klein–
schalig baggeren beschikt 
onze onderneming over het 
meest veelzijdige en grootste 
machinepark, inclusief lei–
dingsystemen, van Europa. 
Hierdoor zijn wij in staat om 
alle baggerwerken in eigen 
beheer uit te voeren. Dit 
strekt zich uit van de kleinste 
watergangen tot en met 
werken van meer dan 500.000 
m³.
Al het materieel wordt in eigen 
huis onderhouden. Wij hebben 
onze eigen afdeling nieuwbouw 
en constructie, waar zeer 
specialistisch baggermaterieel 
wordt gebouwd.

SNIJKOPzUIGERS
WERKTUIGEN VOOR mECHANISCH 
BAGGEREN

mATERIEEL

Er zijn de afgelopen 50 jaar binnen de 

bedrijven van de Vis Groep veel inventieve 

oplossingen ontwikkeld, waarmee vrijwel elk 

baggerwerk kan worden uitgevoerd.

Tot op de dag van vandaag gaan deze technische 

ontwikkelingen door.. Onze zuigers zijn in staat 

dieptes te bereiken van 0,40m tot meer dan 40m. 

met behulp van onze tussenstations kunnen we de 

baggerspecie vele kilometers weg persen.

Als er zich bij een opdracht omstandigheden voordoen 

waarin zelfs ons scala aan materieel niet toereikend 

is, kunnen wij in onze eigen werkplaatsen materieel  

aanpassen of kan er zelfs nieuw materieel ontwikkeld en 

gebouwd worden.

De snijkopzuiger is een stationair baggerwerktuig. Dat wil 

zeggen dat het baggerwerktuig geen eigen voortstuwing 

heeft.

Door de snijdende werking van de snijkop (cutter), wordt 

het op te zuigen materiaal losgemaakt en vervolgens via 

de zuigmond opgezogen. Het baggermengsel wordt via 

een persleiding naar een depot of elders gepompt, De Vis 

Baggergroep beschikt over een twintigtal zuigers, variërend 

van zogenaamde  5”- (mini) zuigers tot en met een  

12”- zuiger.

Onze kleinste zuigers hebben een breedte van 1,40m, een 

diepgang van 0,50m en een doorvaarthoogte van 0,40m, 

zodat ze tot in de kleinste watergangen inzetbaar zijn.

ONDERSTEUNEND mATERIEEL

De Vis Groep heeft een uitgebreid ondersteunend machinepark voor 

baggerwerkzaamheden. Te denken valt hierbij aan varend materieel, zoals 

werkpontons die zijn voorzien van hijsgereedschap, peilboten, veilige 

bijboten, maaiboten enz.

Voor het uitrijden, leggen en monteren van de persleiding hebben wij twee 

moerasrupsvoertuigen met laadkraan. Diverse terreinheftrucks maken 

ook deel uit van het ondersteunend materieel. Voor versneld ontwateren 

van baggerdepots is een Amphirol aanwezig. Dit voertuig beweegt zich 

voort door middel van twee wormrollen, waardoor er ontwateringgreppels 

ontstaan. Als een dieper profiel nodig is, kunnen er ook met water 

verzwaarde discuswielen achter de Amphirol gemonteerd worden. Als de 

afstand van de zuiger tot de stortlocatie te groot is voor de capaciteit van 

de pomp, moeten er extra tussenstations worden gebruikt. Vis Groep heeft 

een aantal tussenstations die eventueel radiografisch bestuurd kunnen 

worden. Hiermee kunnen wij de baggerspecie vele kilometers weg persen.

De Vis Groep heeft een uitgebreid scala aan machines voor mechanisch baggeren, 

waaronder hydraulische graafmachines (met lange giek), drijvende en amphibische 

graafmachines, pontons, beunbakken, sleepboten en schuifboten.

Bij mechanisch baggeren wordt voornamelijk gewerkt met graafmachines op 

pontons of op de wal. Deze graafmachines kunnen worden voorzien van speciale 

bakken, waardoor kan worden voorkomen dat het gebaggerde slib in de graafbak de 

waterkolom vervuild

In het geval de graafmachine op de wal niet overal kan staan is het noodzakelijk het 

slib met schuifboten naar de graafmachine te duwen, waarna het slib wordt geladen in 

vloeistofdichte transportmiddelen. 

Voor grotere afstanden over water wordt het slib eerst met behulp van een drijvende 

graafmachine in beunbakken geladen. Hierna vervoeren duw- of sleepbootjes de 

beunbakken naar een locatie waar een graafmachine op de wal de bakken lost.

Ook het vervoeren van eventueel verontreinigde bagger over de weg is bij ons in 

goede handen. Wij hebben hiervoor diverse vloeistofdichte transportmiddelen.

 

Wij hebben ruime ervaring met het baggeren en vervoeren van verontreinigde 

baggerspecie klasse 3 en 4, evenals asbesthoudende bagger.


