5.20 Bomen en struiken en laagblijvende beplanting binnen de waterkering en/of bijbehorende
beschermingszone
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 planten van bomen, struiken en laagblijvende beplanting binnen de waterkering
en/of bijbehorende beschermingszone.
Begrip waterstaatswerk
In de Keur is sprake van het begrip ‘waterstaatswerk’. Hieronder wordt verstaan zowel een waterkering als een
oppervlaktewaterlichaam. Voor de leesbaarheid is in deze beleidsregel het begrip ‘waterstaatswerk’ daar waar het
van toepassing is, vervangen door ‘waterkering.
Verklaring van een aantal begrippen
(hout)beplantingen
Bomen, struiken en laagblijvende beplanting die worden geplant om de tuin in te richten of het landschap te
verfraaien.
Voor welke waterkeringen geldt deze beleidsregel?
Deze beleidsregel is van toepassing op alle waterkeringen binnen het beheersgebied van Waterschap Rivierenland.
Raakvlakken met ander beleid
Het planten van bomen, struiken en laagblijvende beplanting is vaak onderdeel van terreininrichting waarbij ook
(semi-permanente) bouwwerken/objecten worden aangebracht. Voor het aanbrengen van semi-permanente bouwwerken in de beschermingszone geldt een algemene regel (zie bijlage 1, WK 3).
Voor permanente bouwwerken binnen de kern- en beschermingszones van waterkeringen geldt een aparte beleidsregel (nummer 5.18).
Daarnaast geldt er een algemene regel voor het gebruik van percelen bij waterkeringen als tuin en bouwland (bijlage
1, WW 4).

Doel van de beleidsregel
Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van waterkeringen. Bij het planten van bomen en
struiken is het vooral belangrijk dat de stabiliteit van de waterkering is gegarandeerd en dat er door de groei van
wortelstelsels door een kleilaag geen 'piping' ontstaat. Bij het vervangen van het grastalud door laagblijvende
beplanting gaat het om de bescherming van de erosiebestendigheid van het talud.

Toelichting op de beleidsregel
Waterkerende functie
Bij de toetsing of bomen, struiken en planten invloed hebben op de waterkering, zijn drie aspecten belangrijk:

1.

2.

3.

schaduwwerking. Door schaduwwerking kan het gras, de standaard taludbekleding, onder bomen en
struiken minder goed groeien. De erosiebestendigheid van het talud komt hiermee in gevaar. Daarom
wordt er in de toetsingscriteria voor bomen en struiken een horizontale afstand tot het leggerprofiel
aangehouden.
stabiliteit. Om de stabiliteit van een dijk te garanderen, is een bepaalde afmeting (hoogte en breedte) van
die dijk nodig. Dit heet het ‘leggerprofiel’. Doorsnijding van dit leggerprofiel met bijv. een wortelkluit van
een boom of struik, maakt de dijk minder stabiel (en dus minder veilig). Omgewaaide bomen kunnen door
het ontstane gat van de wortelkluit de dijk ernstig beschadigen. In de toetsingscriteria komt dit aspect tot
uiting in de verticale afstand tot het leggerprofiel.
piping. Piping is het verschijnsel dat water en zand onder de dijk door komt via waterdoorlatende lagen.
Hierdoor ontstaan tunnels onder de dijk. Kleilagen in en onder de dijk voorkomen piping. Er bestaat
gevaar dat het wortelstelsel van bomen en struiken door deze kleilagen heendringt. Hierdoor neemt de
kans op piping toe. In de toetsingscriteria komt dit aspect tot uiting in de verticale afstand tot het
leggerprofiel.
Bij boezemkades is er op dit moment geen invloed van piping bekend, bij primaire en andere regionale
waterkeringen (zoals de Lingedijken) wel.

Beheer en onderhoud
Het talud van de dijk is bekleed met erosiebestendig materiaal (gras of harde bekleding). Het waterschap wil de
waterkeringen goed kunnen inspecteren. Medewerkers komen ter plaatse kijken of de dijk beschadigd is.
Bijvoorbeeld door uitspoeling door regen of overslaand water of door graafactiviteiten van dieren. Bij gebruik van
een andere vorm van bodembedekking is controle door medewerkers niet (goed) mogelijk. Daarom wordt geen
watervergunning verleend voor het vervangen van de bestaande taludbekleding door een andere vorm van
taludbedekking (bijv. anti-worteldoek). Ook niet in combinatie met een bodembedekker

Toetsingscriteria
Aanvragen worden allereerst aan de algemene toetsingscriteria getoetst.
Afhankelijk van de situatie gelden ook de volgende toetsingscriteria:
Boom van nature < 5 m of struik
Boezemkades
Waterkering

Beschermingszone

Overige regionale waterkeringen Primaire waterkeringen
waarbij piping kan optreden *
Toetsingscriteria A
Toetsingscriteria A
Toetsingscriteria A
Binnen
Buiten
Binnen pipinglijnen Buiten
pipinglijnen
pipinglijnen
pipinglijnen
Algemene Regel WK 1 Toetsingscriteria BAlgemene regelToetsingscriteria B Algemene Regel
WK 1
WK 1

Boom van nature > 5 meter
Boezemkades

Overige regionale waterkeringen
waarbij piping kan optreden*
Niet toegestaan

Waterkering

Niet toegestaan

Beschermingszone

Toetsingscriteria C Toetsingscriteria D

vervangende taludbeplanting
Boezemkades
Waterkering

Toetsingscriterium E

Overige regionale waterkeringen
waarbij piping kan optreden *
Toetsingscriteria E

Primaire waterkeringen
Niet toegestaan
Toetsingscriteria D

Primaire waterkeringen
Toetsingscriteria E

* pipinglijnen voor Lingedijken en compartimenteringsdijken zijn niet opgenomen in de legger.

Toetsingscriteria A
1.

De aanwezigheid van de beplanting mag het doelmatig beheer en onderhoud op en nabij de waterkering niet
belemmeren.

2.

in het buitendijkse gedeelte van de waterkering zijn bomen, heggen en solitaire struiken niet toegestaan.

3.

in het binnendijkse gedeelte van de waterkering zijn bomen en solitaire struiken alleen toegestaan als:
a. de bomen van nature niet hoger worden dan 5 meter en
b. het maaiveld ter plaatse van de beplanting minimaal 0,5 meter hoger is dan het leggerprofiel en
c. de afstand van het leggerprofiel tot de beplanting minimaal 2 meter is bij een regionale kering of 4
meter uit het leggerprofiel bij een primaire kering.

4.

Heggen en hagen zijn in het binnendijkse gedeelte van de waterkering toegestaan als:
a. het maaiveld ter plaatse van de heg/haag minimaal 0,5 meter hoger is dan het leggerprofiel; en
b. de heg/haag niet hoger wordt dan 1,00 meter; en
c. het plantgat niet dieper wordt dan 25 cm beneden maaiveld.

5.

Het is niet toegestaan om in plantgaten voorzieningen aan te brengen voor beluchting of watervoorziening.

6.

Voor aanplant van bomen kan vanwege het plantseizoen in overleg met het waterschap worden afgeweken
van de zogenaamde dijksluitingsperiode. Voor aanplant in deze periode wordt een watervergunning verleend
als de aanplant niet tijdens hoogwater plaatsvindt en plantgaten in één werkgang worden gegraven, voorzien
worden van beplanting en met uitkomende grond worden aangevuld en voldoende worden verdicht.

Toetsingscriteria B
1.

De aanwezigheid van de beplanting mag het doelmatig beheer en onderhoud op en nabij de waterkering niet
belemmeren.

2.

In zowel de buiten- als de binnendijkse beschermingszone zijn bomen en struiken alleen toegestaan als:
a. het maaiveld ter plaatse van de beplanting minimaal 0,5 meter hoger is dan het leggerprofiel en
b. aaneengesloten beplanting (heg of haag) niet hoger wordt dan 1,00 meter

3.

Het is niet toegestaan om in plantgaten voorzieningen aan te brengen voor beluchting of watervoorziening;

4.

Voor aanplant van bomen kan vanwege het plantseizoen in overleg met het waterschap worden afgeweken
van de zogenaamde dijksluitingsperiode. Voor aanplant in deze periode wordt een watervergunning verleend
als de aanplant niet tijdens hoogwater plaatsvindt en plantgaten in één werkgang worden gegraven, voorzien
worden van beplanting en met uitkomende grond worden aangevuld en voldoende worden verdicht.

Toetsingscriteria C
1.

De aanwezigheid van de beplanting mag het doelmatig beheer en onderhoud op en nabij de waterkering niet
belemmeren.

2.

In zowel de buiten- als de binnendijkse beschermingszone zijn bomen die hoger worden dan 5 meter alleen
toegestaan als:
a.
b.

het maaiveld ter plaatse van de boom/bomen hoger is dan het profiel van vrije ruimte en
de boom/bomen minimaal 2 meter uit de kernzone worden geplant

3.

Het is niet toegestaan om in plantgaten voorzieningen aan te brengen voor beluchting of watervoorziening;

4.

Voor aanplant van bomen kan vanwege het plantseizoen in overleg met het waterschap worden afgeweken
van de zogenaamde dijksluitingsperiode. Voor aanplant in deze periode wordt een watervergunning verleend
als de aanplant niet tijdens hoogwater plaatsvindt en plantgaten in één werkgang worden gegraven, voorzien
worden van beplanting en met uitkomende grond worden aangevuld en voldoende worden verdicht.

Toetsingscriteria D
1.

De aanwezigheid van de beplanting mag het doelmatig beheer en onderhoud op en nabij de waterkering niet
belemmeren.

2.

In zowel de buiten- als de binnendijkse beschermingszone zijn bomen die hoger worden dan 5 meter alleen
toegestaan als:
a. de boom/bomen minimaal 2 meter uit de kernzone worden geplant en er 1 meter overhoogte
ten opzichte van het leggerprofiel is, of
b. de boom/bomen minimaal 5 meter uit de kernzone en buiten de invloedslijnen van piping
worden geplant.

3.

Het is niet toegestaan om in plantgaten voorzieningen aan te brengen voor beluchting of watervoorziening;

4.

Voor aanplant van bomen kan vanwege het plantseizoen in overleg met het waterschap worden afgeweken
van de zogenaamde dijksluitingsperiode. Voor aanplant in deze periode wordt een watervergunning verleend
als de aanplant niet tijdens hoogwater plaatsvindt en plantgaten in één werkgang worden gegraven, voorzien
worden van beplanting en met uitkomende grond worden aangevuld en voldoende worden verdicht.
Toetsingscriteria E

1.

De aanwezigheid van de beplanting mag het doelmatig beheer en onderhoud op en nabij de waterkering niet
belemmeren.

2.

Het gebruik van anti-worteldoek is niet toegestaan.

3.

Het vervangen van de buitendijkse taludbekleding is niet toegestaan.

4.

Als het maaiveld binnendijks hoger ligt dan het Maatgevend Hoog Water (MHW) is laagblijvende beplanting
als taludbedekking op het binnendijkse talud toegestaan.

5.

Bij regionale waterkeringen mag de erosiebestendige binnendijkse taludbekleding vanaf een afstand van 1
meter vanaf de binnenteen vervangen worden door andere laagblijvende beplanting mits er minimaal 0,50 m
overhoogte is ten opzichte van het leggerprofiel.

6.

Bij primaire waterkeringen mag de erosiebestendige binnendijkse bekleding vanaf een afstand van 2 meter
vanaf de binnenteen (namelijk op het vlakke deel van de berm) vervangen worden door andere laagblijvende
beplanting mits er minimaal 1,00 m overhoogte is ten opzichte van het leggerprofiel.

