5.9 Het aanleggen en hebben van boenstoepen
Wijziging beleidsregel:
Zaaknr.

Datum
vastgesteld:

omschrijving wijziging:

Kader
Keur
Deze beleidsregel gaat over keurartikel 3.2 onder 1:
1. Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk of
bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige
functies, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden
of vaste substanties of voorwerpen te leggen, te laten staan, te vervangen, te verwijderen of te vervoeren.
Hieronder wordt ook verstaan het plaatsen van boenstoepen.
Verklaring van een aantal begrippen
In het gebied van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden werd pas begin van de vorige eeuw waterleiding
aangelegd. Voor water voor de vaat, was en dieren werd water uit de sloot getapt. Het gebruik van het toen nog
schone slootwater was noodzakelijk en gebruikelijk in dit gebied. Voor dit doel waren in de kernzone van het
oppervlaktewaterlichaam zogenoemde boenstoepen aangelegd. Later gebruikten de boeren deze boenstoepen om
hun melkbussen erop te zetten.
Bij veel boerderijen in de Alblasserwaard werden sommige boenstoepen bovendien "overdekt".
De boenstoep ligt in de kernzone van een oppervlaktewaterlichaam. Tussen de boenstoep en het eigendom van de
aanwonende ligt veelal een weg en een berm. In die zin voldoet de boenstoep niet aan de criteria die gelden voor
steigers (een direct belang voor aangrenzende eigenaren). Echter vanwege het cultuurhistorische belang van deze
boenstoepen, acht het waterschap het gewenst een beleidsregel op te stellen die het mogelijk moet maken om toch
watervergunning te verlenen voor het aanleggen en hebben van een boenstoep in het gebied van de Alblasserwaard
en de Vijfheerenlanden.
Voor welke oppervlaktewaterlichamen geldt deze beleidsregel?
Deze beleidsregel is van toepassing op díe oppervlaktewaterlichamen in het gebied van de Alblasserwaard en de
Vijfheerenlanden, waar van oudsher boenstoepen aanwezig zijn.
Raakvlakken met ander beleid
Aanvragen voor het plaatsen van gelijksoortige constructies buiten het gebied van de Alblasserwaard en de
Vijfheerenlanden worden getoetst aan de beleidsregel voor steigers (5.8) en/of objecten (5.5).

Doel van het beleid
Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van oppervlaktewaterlichamen als onderdeel van
het totale watersysteem. In het geval van boenstoepen gaat het er vooral om dat de doorstroming van
oppervlaktewaterlichamen niet wordt gehinderd. Ook het doelmatig onderhoud aan een oppervlaktewaterlichaam
kan worden belemmerd door de aanwezigheid van een boenstoep. Daarnaast kan een boenstoep invloed hebben op
de ecologische kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam.

Toelichting op de beleidsregel
Doorstroming
De aanwezigheid van boenstoepen in een oppervlaktewaterlichaam kan een negatief effect hebben op de
doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam. De aanwezigheid van het werk in het profiel zou ook kunnen zorgen
voor een ophoping van drijfvuil, waardoor de doorstroming verder wordt beïnvloed en opstuwing van water het
gevolg kan zijn.

Onderhoud
Door de aanwezigheid van een boenstoep in een oppervlaktewaterlichaam kan het doelmatig onderhoud aan dat
oppervlaktewaterlichaam worden belemmerd. Het talud direct onder de boenstoep kan namelijk niet worden
bereikt.
Ecologie
Wanneer constructies zoals boenstoepen over oppervlaktewaterlichamen worden geplaatst, kan dat een negatief
effect hebben op de ecologische gesteldheid van de oppervlaktewaterlichamen. Onder de boenstoep kan
bijvoorbeeld geen zonlicht schijnen. Daarom worden er maximale afmetingen van de boenstoep voorgeschreven.

Toetsingscriteria
1. Aanvragen worden aan de algemene toetsingscriteria getoetst.
Daarnaast gelden de volgende bijzondere toetsingscriteria:

2. De aanleg van boenstoepen is alleen toegestaan in oppervlaktewaterlichamen in het gebied van de
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, daar waar deze van oudsher aanwezig zijn.

3. Een watervergunning voor een boenstoep wordt uitsluitend verleend aan aanvragers die huurder of
eigenaar zijn van een woning, die in de directe omgeving is gelegen van de beoogde locatie van de
boenstoep.

4. Boenstoepen mogen maximaal 3,00 meter breed en 1 meter diep zijn.
5. De aanvrager moet een gebruiksovereenkomst sluiten met de eigenaar van de grond waarin de boenstoep
zich bevindt.

