
6 Steigers, aanmeervoorzieningen en meerpalen 

6.1 Inleiding 

Steigers, aanmeervoorzieningen en meerpalen zijn eenvoudige constructies. Hierbij worden palen in het opper-
vlaktewater of in de oever geslagen of aangebracht. Een meerpaal is een paal in het water, die over het alge-
meen gebruikt wordt voor het aanmeren van vaartuigen. Wanneer tussen de palen een gording wordt aange-
bracht, is er sprake van een aanmeervoorziening. Wanneer de ruimte tussen de palen wordt bedekt, waarbij een 
beloopbaar gedeelte ontstaat, is er sprake van een steiger. Een drijvende steiger valt onder regel 7 “Botenhuizen 
en plaatsgebonden drijvende objecten”. 
 
NB.  
Het kan zijn dat u voor het uitvoeren van uw handeling de toestemming nodig heeft van Rijnland als eigenaar 
van het water of de grond waar u uw handeling in of op gaat uit-voeren. U kunt hierover meer informatie vinden 
op www.rijnland.net. 
 

http://www.rijnland.net/


ja 

6.2 Vragenboom  

 
Toelichting vraag 1-2 
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Vraag 5:  

Gaat het om een constructie 

die wordt aangelegd in een 

watergang die op kaart 9 is 

weergegeven? 
 

 

Algemene regel, maar maat-

werkvoorschrift nodig 

 

Zorgplicht met erkende 

maatregel  
 

Vraag 1:  

Wordt de constructie aange-

legd in een op kaart 1 weer-

gegeven waardevolle oever? 
 

Zie ook regel 8 over hande-

len in een waardevolle oever 

en ga verder naar vraag 2. 

Vraag 6:  
Is de maximale breedte van de 
constructie, gemeten haaks op de 
oeverlijn, 1/10 van de breedte 
van de watergang (tot een maxi-

mum van 5 m) EN ligt een even-
tueel vaartuig in de langsrichting 
van de watergang? 

 

Algemene regel zonder meld-

plicht 
 

Vraag 3:  
Ligt een gedeelte van de con-

structie op de waterkering EN 

boven land?  
  

Algemene regel zonder meld-

plicht  

[en ga door naar vraag 5] 

Vraag 2:  
Wordt de constructie aange-

legd in een op kaart 10 weer-

gegeven vaarweg?  

Zie ook regel 13 over hande-

len in een vaarweg en ga 

verder naar vraag 3. 

Vraag 4 

Is de vlonder niet gelegen op 

de kruin en maximaal 20m² 

groot?  

Algemene regel maar maat-

werk noodzakelijk  

[en ga door met vraag 5] nee 



Een steiger, aanmeervoorziening of meerpaal kan worden geplaatst ter plaatse van een waardevolle oever. Wan-
neer dit het geval is, moet daarom naast deze regel ook regel 8 over handelen in een waardevolle oever worden 
geraadpleegd. Voor de overige belangen kan bij een steiger, aanmeervoorziening of meerpaal worden volstaan 
met een zorgplicht. Hetzelfde geldt voor een steiger, aanmeervoorziening of meerpaal in een vaarweg. Wanneer 
dit het geval is, moet daarom naast deze regel ook regel 13 over handelen in een vaarweg worden geraadpleegd.  
 
Toelichting vraag 3 
Een steiger is een constructie boven het water. In een aantal gevallen loopt een steiger door tot boven het land. 
Is dit het geval in (de kernzone van) een waterkering, dan gelden er enkele beperkingen om de functie van en 
het onderhoud aan de waterkering te waarborgen en om afkalving van de oever te voorkomen. Dit gebeurt in de 
vorm van een algemene regel zonder meldplicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toelichting vraag 4 
Bij uitzondering kan worden afgeweken van de eisen voor steigers die doorlopen tot op een waterkering, maar in 
die gevallen is een maatwerkbesluit noodzakelijk.  
 
Toelichting vraag 5  
Er is een beperkt aantal boezemwatergangen die een essentiële rol vervullen in de aanvoer van water naar de 
boezemgemalen en die kritisch zijn waar het gaat om de afvoer-capaciteit. Elk obstakel in deze watergangen kan 
in beginsel leiden tot een onaanvaardbare belemmering in de afvoer van water. Deze boezemwatergangen zijn 
op kaart 9 met een kleur aangegeven. 
Buiten deze kritische boezemwateren kan bij een steiger, aanmeervoorziening of meerpaal worden volstaan met 
een zorgplicht. 
 
Toelichting vraag 6  
Bij uitzondering kan worden afgeweken van de eisen voor steigers voor deze wateren, maar in die gevallen is 
maatwerk nodig.  
  

AFBEELDING 6.1  STEIGER OP WATERKERING 

Waterkering 

waterlijn 

steiger vlonder kruin 



6.3 Zorgplicht  

 

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

aanbrengen en hebben van een: 

a. steiger, met uitzondering van een steiger die wordt aangebracht in een op kaart 

9 weergegeven watergang, of;  

b. aanmeervoorziening, met uitzondering van een aanmeervoorziening die wordt 

aangebracht in een op kaart 9 weergegeven watergang, of; 

c. meerpaal, met uitzondering van een meerpaal die wordt aangebracht in een op 

kaart 9 weergegeven watergang. 

  

Waarom regels? 

Een steiger, aanmeervoorziening of meerpaal kan een nadelige invloed hebben op het 

functioneren van het watersysteem. Zo kan de aanwezigheid van deze constructies de 

doorstroming in de watergang verminderen, het onderhoud van de watergang belem-

meren en kan zich drijfvuil en kroos ophopen. Daarnaast kan een meerpaal of aan-

meervoorziening een negatief effect hebben op de stabiliteit van een waterkering.  

Niet alleen de constructie zelf, maar ook het gebruik daarvan kan een nadelige invloed 

hebben. Zo kan een aangemeerde boot de doorstroming van de watergang belemme-

ren. De zorgplicht houdt in dat het de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer is 

om te voorkomen dat deze nadelige effecten optreden.  

 

Wanneer goed? 

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

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

volgens deze erkende maatregel te werken, omdat dan in ieder geval voldoende zorg-

vuldig wordt gehandeld. Aan de in de keur opgenomen zorgplicht wordt dus per defini-

tie voldaan wanneer deze erkende maatregel wordt gevolgd. 

 

Erkende maatregel 

Steigers 

Steigers zijn in ieder geval toegestaan, indien: 

a. de palen kleiner of gelijk zijn aan rond 250 millimeter, of vierkant 200 x 200 mil-

limeter, en; 

b. de onderlinge afstand tussen twee steigers evenwijdig aan de oeverlijn minimaal 

2,50 meter bedraagt, en; 

c. de onderkant van de steiger min. 0,20 meter boven het zomerpeil ligt, en; 

d. bij het aanmeren van een boot, deze parallel aan de oever wordt aangemeerd, 

en; 

e. de steiger gemeten haaks op de oever maximaal 1/5 van de breedte van de wa-

tergang in beslag neemt, en; 

f. de steiger gemeten haaks op de oever maximaal 5 meter breed is. 

 

Aanmeervoorzieningen 

Aanmeervoorzieningen mogen in ieder geval worden toegepast, indien: 

a. maximaal vier palen worden toegepast, en; 

b. de palen kleiner of gelijk zijn aan rond 250 millimeter, of vierkant 200 x 200 mil-

limeter, en; 

c. de onderlinge afstand tussen twee aanmeervoorzieningen evenwijdig aan de oe-

verlijn minimaal 2,50 meter bedraagt, en; 

d. de onderkant van de gording minimaal 0,20 meter boven het zomerpeil ligt, en; 

e. bij het aanmeren van een boot, deze parallel aan de oever wordt aangemeerd. 

 

 

 



 

 

Meerpalen  

Meerpalen mogen in ieder geval worden toegepast, indien: 

a. de palen kleiner of gelijk zijn aan rond 600 millimeter of vierkant 500 x 500 mil-

limeter, en; 

b. er haaks gemeten op de oeverlijn niet meer dan twee meerpalen aanwezig zijn, 

en; 

c. de onderlinge afstand tussen de meerpalen evenwijdig aan de oeverlijn minimaal 

2,50 meter bedraagt, en; 

d. bij het aanmeren van een boot, deze parallel aan de oever wordt aangemeerd, 

en; 

e. minimaal 2/3 van de breedte van de watergang aaneengesloten vrij blijft. 

 

 



6.4 Algemene regel 

 
 
Toelichting artikel 1: Reikwijdte van deze algemene regel 
In dit artikel is aangegeven op welke handelingen deze algemene regel van toepassing is. Kaart 9 bevat de boe-
zemwateren die kritisch zijn in de afvoercapaciteit naar de boezem-gemalen en waar elk obstakel een onaan-
vaardbare aantasting van de afvoercapaciteit kan betekenen. In deze algemene regel zijn de voorwaarden opge-
nomen waaronder deze handelingen zijn toegestaan. Deze algemene regel geldt op grond van artikel 3.2, eerste 
lid en tweede lid, sub d, van de keur.  
 

  

Artikel 1: Reikwijdte van deze algemene regel  

Deze algemene regel is van toepassing op het aanbrengen van:  

a. steigers, meerpalen en/of aanmeervoorzieningen in een watergang die is weerge-

geven op kaart 9, en; 

b. steigers in de kern- en/of beschermingszone van waterkeringen, voor zover deze 

geheel of gedeeltelijk boven land liggen. 

 

Artikel 2: Specifieke voorwaarden voor maatvoering voor op kaart 9 aangewe-

zen watergangen 

Constructies zijn toegestaan wanneer: 

a. de maximale breedte (gemeten haaks op de oeverlijn) niet meer bedraagt dan 

1/10 van de breedte van het oppervlaktewater met een maximale breedte van 5 

meter, en; 

b. de palen kleiner of gelijk zijn aan rond 250 millimeter, of vierkant 200 x 200 milli-

meter, en; 

c. de onderkant van de steiger of gording minimaal 0,20 meter boven het zomerpeil 

ligt, en; 

d. boten en andere vaartuigen uitsluitend in de langsrichting aan de steiger en/of 

aanmeervoorziening en/of meerpaal worden aangemeerd. 

 

Artikel 3: Specifieke voorwaarden waterkeringen 

Steigers die geheel of gedeeltelijk boven land liggen (vlondergedeelte) zijn toegestaan 

wanneer: 

a. onder de steiger een deugdelijke en standzekere oeverbescherming wordt aange-

bracht op de doorgaande waterlijn, en;  

b. de vlonder (het gedeelte van de constructie boven land) niet gelegen is OP de 

kruin (het veelal 1,5 m brede vlakke deel van de dijk) en maximaal 20 m² groot 

is, en; 

c. de palen van de vlonder kleiner of gelijk zijn aan rond 250 millimeter, of vierkant 

200 x 200 millimeter en deze op een minimale afstand van 5 maal de diameter 

uit elkaar staan. 

 

Artikel 4: Mogelijkheden voor maatwerk 

a. Het college kan bij uitzondering bij maatwerkvoorschrift afwijken van de in artikel 

2 voorgeschreven maatvoeringen, wanneer: 

1. de aan- en afvoer van water door de watergang niet wordt belemmerd, en; 

2. onderhoud aan de watergang mogelijk is. 

b. Het college kan bij uitzondering bij maatwerkvoorschrift afwijken van de in artikel 

3 onder b voorgeschreven eisen, wanneer de stabiliteit, inspecteerbaarheid en 

onderhoudbaarheid van de waterkering niet in het geding is. 

 

 



Toelichting artikel 2: Specifieke voorwaarden voor maatvoering 
Indien de steiger maximaal 5 meter breed is en de steiger zich in de langsrichting van de watergang bevindt, is 
een goede afvoercapaciteit gewaarborgd. 
 
Toelichting artikel 4: Mogelijkheden voor maatwerk 
In uitzonderlijke gevallen kunnen steigers in genoemde wateren worden toegestaan, die afwijken van de maat-
voeringen uit artikel 2. In dat geval is maatwerk nodig. Rijnland zal afwegen of een afwijkende steiger aanvaard-
baar is. 


