
26 Verwijderen/slopen van objecten  

26.1 Inleiding 

Objecten en bouwwerken die worden aangebracht, worden vrijwel allemaal na verloop van tijd weer verwijderd 
of gesloopt. Deze regel gaat over het verwijderen en slopen van objecten en bouwwerken. 
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26.2 Vragenboom  

 
 
Toelichting vraag 1 
Bij veel sloopwerkzaamheden moet ook worden gegraven. Wanneer dit het geval is, moet naast deze regel ook 
regel 20 over grondverzet worden geraadpleegd. 
 
Toelichting vraag 2 
Objecten en bouwwerken kunnen zijn verankerd in een waterkering. Wanneer bij het verwijderen van deze ob-
jecten en bouwwerken iets uit de kering wordt verwijderd, moet deze vraag met ja worden beantwoord. Wan-
neer het slechts gaat om het verwijderen van objecten en bouwwerken die op de kering staan, moet deze vraag 
met nee worden beantwoord. 
 
Toelichting vraag 3 
Het verwijderen van damwanden, heipalen of grote leidingen kan de stabiliteit van de waterkering in gevaar 
brengen. Rijnland geeft er de voorkeur aan om eenmaal aanwezige damwanden, heipalen en leidingen in de wa-
terkering te laten. Wanneer deze toch moeten worden verwijderd is er een maatwerkafweging nodig. Daarom 
geldt er een vergunningplicht. 
 
Toelichting vraag 4 
Bij het verwijderen van palen van bijvoorbeeld afrastering uit een waterkering ontstaan gaten in de bodem. Het 
is belangrijk dat deze gaten worden gevuld. Daarom geldt er een algemene regel. 
 
 
Toelichting vraag 5 
Het verwijderen van heipalen of damwanden kan een toename van (zilte) kwel veroorzaken. Het is daarom be-
langrijk dat gaten in afsluitende lagen worden hersteld. Daarom geldt er een algemene regel. 
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Vraag 2: 
Gaat u een (deel van) een object of bouw-
werk uit de kern- en/of beschermingszone 
van een waterkering verwijderen? 

Vergunningplicht, zie beleidsregel 

Vraag 3: 
Betreft het een heipaal, dam-
wand of mediumvoerende lei-
ding (niet zijnde huisaanslui-
ting)?  
 

Vraag 5: 
Gaat u een heipalen of damwanden verwij-
deren in een kwetsbaar kwelgebied (kaart 
2)? 

 

Zorgplicht, zie artikel 3.1 van de keur 

Vraag 4: 
Betreft het een paal? 

Algemene regel zonder meldplicht 

Vraag 1: 
Gaat u bij het verwijderen of slopen ook 
grond verzetten? 

Zie ook regel 20 over Grondverzet en 
ga door naar vraag 2. 

Algemene regel zonder meldplicht 

Zorgplicht, zie artikel 3.1 van de keur 



26.3 Algemene regel 

 
Toelichting artikel 1: Reikwijdte van de algemene regel 
In dit artikel is aangegeven op welke handelingen deze algemene regel van toepassing is. In deze algemene regel 
zijn de voorwaarden opgenomen waaronder deze handelingen zijn toegestaan. Deze algemene regel geldt op 
grond van artikel 3.2, eerste lid en tweede lid, sub q, van de keur. 
 
Toelichting artikel 2: Verwijderen heipalen en damwanden in kwetsbare kwelgebieden 
Door heipalen en damwanden op de juiste manier te verwijderen en gaten in afsluitende lagen met bentoniet of 
zwelklei af te dichten, wordt voorkomen dat problemen door kwel ontstaan. 
 
Toelichting artikel 3: Verwijderen van palen uit een waterkering 
Door de gaten op te vullen met bentoniet of zwelklei, wordt voorkomen dat de stabiliteit van de kering negatief 
wordt beïnvloed. 

Artikel 1: Reikwijdte van de algemene regel 

Deze algemene regel is van toepassing op het verwijderen van: 

a. heipalen of damwanden in een kwetsbare kwelgebied, en/of; 

b. palen, met uitzondering van heipalen, uit de kern- en/of beschermingszone van een 

waterkering. 

 

Artikel 2: Verwijderen heipalen en damwanden in kwetsbare kwelgebieden 

a. Heipalen en damwanden worden door middel van het trillend of heiend trekken ver-

wijderd, en;  

b. Het losspuiten van de heipalen en damwanden is niet toegestaan, en;   

c. Bij het verwijderen van damwanden moet er (vanaf 1 meter onder de afsluitende laag 

tot aan het maaiveld) tegelijk met het trekken, de afsluitende laag hersteld worden 

door het injecteren van een bentonietoplossing, en; 

d. Heipalen worden verwijderd met behulp van een casing, en;  

e. Bij het verwijderen van heipalen moet de afsluitende laag vanaf 1 meter onder de 

afsluitende laag tot ten minste 1 meter boven de afsluitende laag en over een lengte 

van ten minste 2,50 meter afgedicht worden met bentoniet of zwelklei. 

 

Artikel 3: Verwijderen van palen uit een waterkering 

Bij het verwijderen van palen moet het gat worden met bentoniet of zwelklei worden  

gevuld. 

 

 

 

 

 

 



26.4 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 r, 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 verwijderen  
Rijnland geeft er de voorkeur aan om aanwezige heipalen, damwanden en leidingen in de waterkering te laten 
zitten. Slechts wanneer deze kunnen worden verwijderd zonder dat dit de stabiliteit van de waterkering in ge-
vaar brengt, kan er een vergunning worden verleend. 
 
Toelichting artikel 3: Eisen in de vergunning 
In de vergunning neemt Rijnland eisen op die ervoor zorgen dat er geen negatieve effecten optreden. Denk hier-
bij aan de manier waarop de heipaal, damwand of leiding wordt verwijderd, maatregelen om de waterkering te 
beschermen en maatregelen om kwel te voorkomen. 
 
 

 

Artikel 1: Reikwijdte van deze beleidsregel  

Deze beleidsregel is van toepassing op  

a. het verwijderen van een heipaal, damwand of mediumvoerende leiding, niet zijnde 

een huisaansluiting, uit de kern- en/of beschermingszone van een waterkering. 

 

Artikel 2: Toetsing verwijderen  

Het verwijderen van een heipaal, damwand of leiding is alleen toegestaan, wanneer: 

a. de stabiliteit van de waterkering niet in gevaar komt, en; 

b. voorkomen wordt dat kwel en/of verzilting toeneemt. 

 

Artikel 3: Eisen in de vergunning 

In de vergunning worden, indien van toepassing, in ieder geval eisen opgenomen met 

betrekking tot: 

a. de methode van verwijderen; 

b. maatregelen om de stabiliteit van de waterkering te behouden; 

c. maatregelen om een toename van kwel te voorkomen. 


