
10 Objecten in de beschermingszone van watergangen 

10.1 Inleiding 

Op basis van de keur zijn in de legger oppervlaktewateren langs alle hoofdwatergangen en overige watergangen 
kernzones en beschermingszones gedefinieerd (zie afbeelding 10.1).  
 

 

 
 

 

 
Beschermingszones zijn vastgelegd in de legger oppervlaktewateren om de volgende redenen: 

• Beschermingszones beschermen de waterhuishoudkundige functies van de kernzone (aanvoer en afvoer). 

• Beschermingszones maken het mogelijk om het onderhoud efficiënt en tegen relatief lage kosten vanaf de 
kant uit te voeren en om snel en efficiënt de oppervlaktewateren te kunnen inspecteren. 

• De beschermingszones hebben een functie in het ontvangen van bij bagger- of onderhoudswerkzaamhe-
den vrijkomende plantenresten en baggerspecie. 

 
Deze regel is van toepassing op de beschermingszone, en (het droge deel van) de kernzone tot aan de waterlijn 
(zie de rode lijn in afbeelding 10.1). In de regel wordt verder om praktische redenen alleen over beschermings-
zone gesproken. 
 

AFBEELDING 10.1  BESCHERMINGSZONES LANGS WATERGANGEN 



10.2 Vragenboom  

 

  
 

 
Toelichting vraag 1 
In de beschermingszone van een watergang kan een waterkering liggen. Wanneer het object in de kern- of be-
schermingszone van deze waterkering wordt aangebracht, kan het object invloed hebben op de waterkering. 
Voor bouwwerkzaamheden raadpleegt u regel 19 en voor het planten van bomen of struiken regel 23.  
 
Toelichting vraag 2 
De oppervlaktewateren in Rijnland zijn onderverdeeld in twee typen: hoofdwatergangen en overige watergan-
gen. In de legger oppervlaktewateren is per locatie het type watergang aangegeven en is ook vastgelegd wie ver-
antwoordelijk is voor het onderhoud van de watergang. De legger is vinden is op www.rijnland.net onder 
’Regels’. 
 
Rijnland is verantwoordelijk voor het onderhoud van de hoofdwatergangen. Onderhoud en inspectie vanaf de 
kant is veelal goedkoper dan onderhoud vanaf het water. Daar waar onderhoud en inspectie vanaf de kant kan 
worden verricht, wil Rijnland deze mogelijkheid behouden. Daarom is het belangrijk dat de beschermingszones 
langs hoofdwater-gangen die nu vrij zijn van objecten, dat in de toekomst ook blijven. Voor het plaatsen van ob-
jecten in deze zones geldt daarom een vergunningplicht.  
 
Het onderhoud van de overige watergangen berust meestal bij andere partijen. Daarom geldt bij de overige wa-
tergangen een zorgplicht. Bij een aantal overige watergangen berust het onderhoud wel bij Rijnland. Op grond 
van artikel 2.14 van de keur is Rijnland bevoegd in die gevallen een gebruiker van een object aan te schrijven om 
deze tijdelijk te verwijderen met het oog op het beheer van de watergang.  
 
Op grond van artikel 5.23 van de Waterwet zal een rechthebbende van een perceel onderhoud en herstel van 
watergangen moeten gedogen, alsook specie en maaisel moeten ontvangen. 
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Vraag 3: 
Wordt er alleen straatmeubilair en/of 
beplanting aangebracht? 

 

ja 

Vergunningplicht, zie be-

leidsregel 
 

Vraag 2: 
Wordt het object geplaatst in een op 
kaart 4 weergegeven beschermings-
zone? 

 

ja 
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Vraag 1: 
Wordt het object geplaatst in een 
kern- en/of beschermingszone van 
een waterkering? 

Zie regel 19 voor bouwen 

en/of regel 23 over  

beplanting en ga verder 

met vraag 2. 

http://www.rijnland.net/


Toelichting vraag 3 
Wanneer het te plaatsen object straatmeubilair en/of beplanting betreft, of beide, volstaat de zorgplicht. Voor 
alle andere objecten is een individuele beoordeling via een vergunning nodig. Onder straatmeubilair wordt ver-
staan: voorzieningen ten behoeve van straatverlichting, plaatsaanduiding, bewegwijzering, alsmede recreatieve 
voorzieningen zoals bankjes en vuilnisbakken. 
Lijnelementen (zoals bijvoorbeeld hekwerken, geluidschermen en vangrails) vallen niet onder straatmeubilair en 
daarmee niet onder de zorgplicht. 
 



10.3 Zorgplicht  

 

De zorgplicht is omschreven in artikel 3.1 van de keur en is van toepassing op: 

a. het plaatsen van objecten in de beschermingszone van een overige watergang, of; 

b. het plaatsen van objecten in een niet op kaart 4 weergegeven beschermingszone  

 van een hoofdwatergang, of; 

c. het plaatsen van straatmeubilair en/of beplanting in een op kaart 4 weergegeven  

 beschermingszone.  

 

Waarom regels? 

Een object in de beschermingszone van een watergang kan een nadelige invloed heb-

ben op het functioneren van het watersysteem. Zo kan de aanwezigheid van dat ob-

ject het onderhoud van de watergang belemmeren. De zorgplicht houdt in dat het de 

verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer is om te voorkomen dat dit nadelige effect 

optreedt.  

 

Het is aan degene die onderhoudsplichtig is om te zorgen dat de watergang goed on-

derhouden wordt. Wie onderhoudsplichtig is, staat aangegeven in de legger Opper-

vlaktewateren, die te vinden is op www.rijnland.net onder ‘Regels’. Het is dus niet ver-

boden om een object in de beschermingszone te plaatsen, maar de onderhoudsplich-

tige blijft aanspreekbaar op het onderhoud van de watergang, ook als dat door bebou-

wing van de beschermingszone technisch moeilijker uitvoerbaar en duurder wordt. 

 

Wanneer goed? 

Ter uitwerking van de zorgplicht is een erkende maatregel opgesteld. Het volgen van 

deze erkende maatregel is geen verplichting. Toch kan het voordelig zijn om volgens 

deze erkende maatregel te werken, omdat dan in ieder geval voldoende zorgvuldig 

wordt gehandeld. Aan de in de keur opgenomen zorgplicht wordt dus per definitie vol-

daan wanneer deze erkende maatregel wordt gevolgd. 

 

Erkende maatregel  

 

Het plaatsen van objecten in de beschermingszone van een overige watergang en in 

beschermingzones die NIET zijn weergegeven op kaart 4 

Objecten in de beschermingszone zijn in ieder geval toegestaan indien: 

a. het onderhoud van de watergang vanaf de kant mogelijk blijft door een strook 

van minimaal 2 meter uit de insteek vrij te houden en;  

b. de vrije strook langs de watergang bereikbaar is en blijft voor onderhoudsmate-

rieel. 

 

Straatmeubilair en beplanting langs de op kaart 4 weergegeven hoofdwatergangen  

Straatmeubilair en beplanting in een op kaart 4 weergegeven beschermingszone van 

een hoofdwatergang zijn in ieder geval toegestaan, indien: 

a. de onderlinge afstand tussen het straatmeubilair en/of de beplanting minimaal  

10 meter bedraagt, en 

b. het straatmeubilair en/of de beplanting minimaal 2 meter uit de insteek van het 

water worden geplaatst. 
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10.4  Beleidsregel 

 

Toelichting artikel 1: Reikwijdte van deze beleidsregel 
In dit artikel is aangegeven op welke handelingen deze beleidsregel van toepassing is. Op grond van artikel 3.3, 
eerste lid, sub e, van de keur geldt voor deze handelingen een vergunningplicht. In deze beleidsregel is aangege-
ven hoe Rijnland de aanvraag om een vergunning zal toetsen en welke eisen in ieder geval in de vergunning wor-
den opgenomen. 
 
Toelichting artikel 2: Toetsing object 
Voor het onderhouden van de hoofdwatergang wil Rijnland zo min mogelijk objecten in de beschermingszones. 
Wanneer het object het onderhoud aan de watergang niet hindert, kan het object desondanks worden toege-
staan.  
 
Toelichting artikel 3: Eisen in de vergunning 
De toelaatbaarheid van het object wordt per situatie beoordeeld. De locatie en afmetingen van het object zijn 
potentieel van groot belang voor de uitkomst van deze beoordeling. Het is daarom belangrijk dat het object 
wordt geplaatst op die locatie en met die afmetingen waarvan de toelaatbaarheid is beoordeeld. 
 

Artikel 1: Reikwijdte van deze beleidsregel  

Deze beleidsregel is van toepassing op het plaatsen van een object in beschermings-

zone, danwel de kernzone tot aan de waterlijn, van een hoofdwatergang die is weer-

gegeven op kaart 4 van de uitvoeringsregels, tenzij het straatmeubilair of beplanting 

betreft.  

 

Artikel 2: Toetsing object 

Het plaatsen van het object is toegestaan, wanneer onderhoud aan en inspectie van 

de hoofdwatergang vanaf de kant mogelijk blijft.  

 

Artikel 3: Eisen in de vergunning 

In de vergunning worden in ieder geval eisen gesteld met betrekking tot: 

a. de locatie van het object, en 

b. de afmetingen van het object. 

 

 

 

 


