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Toelichting deellegger behorende bij het besluit d.d. 04-10-2016
van het College van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Rivierenland
tot ter visie leggen van de wijzigingen van de “Legger wateren”.
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1.

Inleiding

Dit document beschrijft hoe de wateren en kunstwerken zijn opgenomen in deze deellegger en
welke afwegingen en keuzes hierbij specifiek zijn gemaakt.

1.1

Doelstelling

Het doel van dit document is tweeledig:
 Inzicht geven in de ligging van het stroomgebied.
 Het vastleggen van uitzonderingen op de algemene onderhoudsuitgangspunten.

2.

Ligging stroomgebied

Begrenzing stroomgebied
Het land van Maas en Waal is een langgerekt gebied met een oppervlakte van ruim 25.000
hectare. Het gebied wordt begrensd door de Maas in zuiden, de Waal in het noorden, het
Maas-Waalkanaal in het oosten en door de plaats Heerewaarden in het westen.
Inliggende gemeenten
In het stroomgebied Land van Maas en Waal bevinden zich de gemeenten: Beuningen, Druten,
Heumen, Nijmegen, West Maas en Waal en Wijchen.

3.

Classificatie wateren

In het stroomgebied Land van Maas en Waal hebben wateren een A-, B-, C-of overige status.

4.

Uitzonderingen op de onderhoudsuitgangspunten

De bestaande onderhoudsverplichtingen in het stroomgebied sluiten aan op algemene
onderhoudsuitgangspunten van deze legger. Met andere woorden: in het stroomgebied zijn
geen onderhoudsverplichtingen die afwijken.

5

Te onderhouden profielen

Om het waterkwantiteitsbeheer te kunnen waarborgen dienen vastgestelde leggerprofielen in
stand te worden gehouden.

