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Dit inlegvel hoort
bij de folder “Regels
rondom water
en dijken”

dijk

Woont u bij een dijk of aan het water, dan heeft
u te maken met regels ter bescherming van de
dijken en watergangen. Deze regels liggen vast
in de Waterwet en in de aanvullende regels van
het waterschap (de Keur). De Keur geeft aan wat
u moet doen en wat u niet mag doen. Als u aan
de dijk of bij een watergang werkzaamheden
wilt uitvoeren, is het verstandig om van tevoren
contact met ons op te nemen. Samen kunnen
we dan kijken wat de mogelijkheden zijn.
Dat kan u tijd en kosten besparen. U kunt
natuurlijk ook zelf de Keur erop naslaan op
www.waterschaprivierenland.nl.

Toestemming
U kunt op twee manieren toestemming vragen bij het
waterschap:
● met een schriftelijke melding (voor meer informatie:
zie folder Regels rondom water en dijken).
● met een aanvraag van een watervergunning (voor
meer informatie: zie folder Regels rondom water en
dijken).

Controle en toezicht
Zonder toestemming van het waterschap mag u geen
activiteiten nabij de dijk, de kade of de watergang uitvoeren. Doet u dit toch, dan treedt het waterschap
hiertegen op. Medewerkers van het waterschap controleren regelmatig vanaf de weg, het water en vanuit
de lucht. Ook mogen medewerkers van het waterschap uw perceel betreden. Bij overtredingen brengt
het waterschap de kosten van een eventueel herstel in
rekening. Bij ernstige overtredingen wordt ook een
proces-verbaal opgemaakt.

Beschermende zones bij dijken
De strook grond van de dijken waar de Keur van toepassing is, is opgedeeld in drie zones. Dat zijn de kernzone (de dijk zelf, inclusief de bermen), de bescher-
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mingszone aan beide zijden van de kernzone en de
buitenbeschermingszones die aan weerszijde van de
beschermingszones liggen (zie illustratie hierboven).
Deze zones maken het onderhoud mogelijk en voor
komen dat er op of aan de dijk activiteiten plaats
vinden die de veiligheid van de dijk schaden. Ook zorgen ze ervoor dat ruimte vrij blijft voor toekomstige
dijkverbetering. Want dan kan de dijk breder worden
en dus meer ruimte innemen dan nu het geval is.

Beschermende zones bij watergangen
Voor watergangen gelden twee zones: de kernzone
van de watergang zelf en een beschermingszone aan
beide kanten (zie illustratie hieronder). Doel van deze
zones is het veiligstellen van de aan- en afvoer van
water, het beschermen van de waterkwaliteit en de
mogelijkheid tot het plegen van onderhoud. In de Keur
zijn per zone verbodsbepalingen opgenomen voor
activiteiten die niet zijn toegestaan. Waar de zonegrenzen liggen, is in deze folder niet precies aan te
geven omdat deze bij de verschillende dijken en watergangen sterk kunnen verschillen. Wanneer u de afmetingen van de zones nauwkeurig wilt weten, kunt u
ons het beste even bellen. Wij raadplegen dan de
specifieke Leggerkaart.
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Onderhoudsplicht
Als u aan een watergang woont, als u land bezit dat
hieraan grenst of als de dijk of kade uw eigendom is,
heeft u de plicht om ze te onderhouden. Ook moet u
ervoor zorgen dat bruggen, duikers en dammen in
goede staat verkeren. Tenminste, wanneer u hiervoor
verantwoordelijk bent. Alleen op deze manier kunnen
we de waterstand op het juiste peil houden en wordt
het gebied niet te nat of te droog.
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A-watergangen

Het onderhoud van de kleinere watergangen is voor
de eigenaren van de aangrenzende percelen. Deze
‘B-watergangen’ zijn vooral van belang voor de aanen afvoer van water naar de verschillende percelen.
Als regel geldt er een beperkte beschermingszone van
1 meter. Maar deze is wel strikt: toestemming voor
activiteiten binnen deze zone is in de regel niet mogelijk. Wanneer u overburen heeft aan dezelfde
watergang, dan bent u beiden verantwoordelijk voor
het onderhoud, ieder voor de helft van de watergang.

C-watergangen
In het rivierengebied zijn heel veel kleinere wateren
die voor de waterhuishouding van minder belang zijn.
Dat kunnen greppels, plassen, wielen enzovoort zijn.
Voor deze ‘C-watergangen’ bestaat slechts een kernzone. Het is bijvoorbeeld verboden om deze wateren
zonder toestemming te dempen of om de vorm te veranderen door ze smaller of juist breder te maken.
Als u wilt weten of uw perceel grenst aan een A-, B- of
C-watergang, dan kunt u natuurlijk contact met ons
opnemen.
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Schouw dijken en watergangen
Elk jaar in het voorjaar, zomer en najaar controleren
medewerkers van het waterschap of u aan uw onderhoudsplicht voor uw dijkperceel hebt voldaan.
Dit gebeurt tijdens de zogenaamde ‘schouw’.
Het onderhoud van B-watergangen wordt eenmaal
per jaar gecontroleerd. Dat gebeurt in het najaar vanaf
1 november. Eens in de 12 tot 15 jaar controleren we
of de watergangen nog wel voldoende diep zijn.

Toegang
Onze medewerkers zijn bevoegd om op uw grond te
komen. Dat is nodig om toezicht te houden op het
onderhoud maar ook om onderhoudswerkzaamheden
uit te voeren. U kunt medewerkers van het waterschap altijd vragen om zich te legitimeren.

Vragen?
Hebt u nog vragen over dijken of watergangen, neem
dan gerust contact op met het waterschap. Ook als
u situaties langs dijken of watergangen ziet die u
‘illegaal’ voorkomen, meld dit ons. Veilige dijken en
watergangen die goed functioneren, zijn tenslotte in
ieders belang.
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B-watergangen

Postbus 599

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Het onderhoud van de zogenaamde ‘A-watergangen’
doet het waterschap zelf, met uitzondering van het
gebied de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden waar
de eerste meter van het talud de verantwoordelijkheid
is van de aangrenzende grondeigenaar. Deze belangrijke A-watergangen spelen een hoofdrol in de aan- en
afvoer van water in een groter gebied. Aan weers
zijden geldt als regel een ruime beschermingszone
van vier meter. In de Alblasserwaard en de Vijfheeren
landen is die zone vijf meter. In een enkel geval gaat
het om zeven meter. De exacte afmetingen van de
beschermingszone vindt u per watergang terug in de
Leggerkaart. Als u dus binnen deze zone een activiteit
wilt ondernemen, heeft u toestemming van het
waterschap nodig.
Ook als u geen bijdrage hoeft te leveren aan het
onderhoud, bent u wel verplicht ons toegang te verlenen tot de beschermingszone langs de watergang.
Wij kunnen dan het onderhoud uitvoeren. We hebben
daarnaast het recht om bagger die niet ernstig is
vervuild op uw perceel neer te leggen.
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