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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 stroomgebied Alm en Biesbosch (25.900 ha) wordt begrensd door de Bergsche Maas in het 
zuiden, de Amer en de Afgedamde Maas in het oosten, de Nieuwe Merwede in het westen en 
de Boven Merwede en de  Waal en in het noorden.  
 
Inliggende gemeenten 
In het stroomgebied Alm en Biesbosch bevinden zich de gemeenten: Aalburg, Werkendam, 
Woudrichem en Drimmelen. 
 

3. Classificatie wateren 
De wateren in het stroomgebied Alm en Biesbosch zijn, conform de criteria voor het toetsen 
van een status van een water ingedeeld in A-, B- en C-water.  
 

4. Uitzonderingen op de onderhoudsuitgangspunten 
Voor het stroomgebied Alm en Biesbosch betreft het de hieronder vermeld uitzondering.  
 
Onderhoudsplicht voor het waterschap op bermsloten met een B status  
 
Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor het onderhoud van een groot aantal 
bermsloten met een B status, die gelegen zijn langs wegen in het buitengebied. Er rust een 
ontvangstplicht van baggerspecie en maaisel op het tegenover gelegen perceel 
 
Een en ander is gevolg van de overdracht van het wegbeheer van het Hoogheemraadschap 
Alm en Biesbosch aan de gemeenten. De betreffende bermsloten zijn met een andere kleur op 
de leggerkaarten weergegeven. 
 
. 
 

5. Te onderhouden profielen 
Om het waterkwantiteitsbeheer te kunnen waarborgen dienen doorstroomprofielen in stand 
te worden gehouden. Voor de A- wateren zijn dit de leggerprofielen. Voor de B wateren zijn dit 
de leggerprofielen en als deze niet zijn vastgesteld  de vaste bodem van het betreffende water. 
 


