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9.1

Beschoeiingen en damwanden
Inleiding

Beschoeiingen en damwanden worden aangebracht langs de oever om de oever tegen afkalving te beschermen
en/of te voorkomen dat afkalving van de oever de doorstroming, de waterbeheersing of het vaarwegverkeer belemmert.
In een aantal gevallen is het noodzakelijk om een beschoeiing of een damwand aan te leggen. Met deze constructies wordt erosie van de oeverlijn door golfafslag voorkomen of voldoende stabiliteit aan de waterkering
en/of oever gegeven voor wegen en/of bebouwing direct langs deze oever. Daarnaast bestaat er in stedelijk gebied uit recreatief oogpunt vaak de wens om beschoeiingen aan te leggen.

9.2

Vragenboom

Vraag 1:
Wordt de beschoeiing/damwand
aangelegd ter plaatse van een op
kaart 1 weergegeven waardevolle
oever?

ja

Zie ook regel 8 over handelen
in een waardevolle oever en
ga door naar vraag 2.

nee
Vraag 2:
Wordt de beschoeiing/damwand
vóór de huidige constructie of vóór
de oeverlijn geplaatst (dus in het
water)?

ja

Zie ook regel 3 over dempen
en ga door naar vraag 3.

ja

Zie regel 19 over bouwen.

nee
Vraag 3:
Wordt er bij het plaatsen van de
beschoeiing/damwand gewerkt in
de kern- en/of beschermingszone
van een waterkering (kaart 13)?
nee

Zorgplicht, zie artikel 3.1 van
de keur

Toelichting vraag 1
Beschoeiing kan worden aangelegd ter plaatse van een waardevolle oever. Wanneer dit het geval is, moet
daarom naast deze regel ook regel 8 over handelen in een waardevolle oever worden geraadpleegd.
Toelichting vraag 2
Door de beschoeiing vóór de huidige beschoeiing of voor de oeverlijn, dus in het water, aan te brengen, ontstaat
een demping van oppervlaktewater. Bij het bepalen van de ligging van de oeverlijn dient uitgegaan te worden
van de in de legger oppervlaktewateren gekarteerde oeverlijn. Dit kan worden nagegaan in de legger die te vinden in is op http://rijnland.webgispublisher.nl/?map=Legger-watergangen. Het betreft hier dus het versmallen
van de watergang. Hiervoor moet regel 3 over dempingen worden geraadpleegd.
Toelichting vraag 3
Beschoeiingen en damwanden hebben, wanneer zij een grondkerende functie hebben invloed op de stabiliteit
van de waterkering. Daarom moet naast deze regel ook regel 19 over bouwen (waaronder het graven in of nabij
een waterkering valt) worden geraad-pleegd. De ligging van de waterkeringen is in de legger te raadplegen.

