
 
 

 

Algemene regel 24 Keur 

Het aanbrengen van beplanting in de kernzone van de primaire waterkering 

Met deze algemene regel hoeft geen vergunning meer te worden aangevraagd voor 
bepaalde activiteiten of werken die in de Keur van Schieland en de Krimpenerwaard zijn 
verboden.  
 
Deze algemene regel is alleen van toepassing op het aanbrengen van beplanting in de 
kernzone van de primaire waterkering. 
 
Als een initiatiefnemer iets wil doen wat buiten deze algemene regel valt, kan hij 
daarvoor een watervergunning aanvragen. 
 

Voorwaarden  
 
Geen watervergunning volgens artikel 3.1, eerste lid onder b van de Keur is vereist voor 
het aanbrengen van beplanting als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:  

a. de beplanting aangebracht wordt in een particuliere tuin;  
b. de beplanting wordt op een maximale hoogte van 2 meter onderhouden;  
c. beplanting is aan de buitendijkse zijde toegestaan op vlakke delen, bijvoorbeeld 

aangeheeld land, op minimaal 5 meter vanaf de taluds;  
d. beplanting is aan de binnendijkse zijde toegestaan op vlakke delen, niet zijnde 

bermen en/of kruin, op minimaal 0,50 meter vanaf de taluds; 
e. de beplanting belemmert de inspectie van de waterkering niet. Medewerkers van 

het hoogheemraadschap moeten (onder andere vanaf de weg) de dijk kunnen 
inspecteren op zwakke plekken. ‘Dichte’ beplanting is dus niet toegestaan;  

f. indien noodzakelijk voor het uitvoeren van periodiek onderhoud aan de 
waterkering, wordt de beplanting door de eigenaren verwijderd.  

 

Het aanbrengen van beplanting in de kernzone van de primaire waterkering hoeft niet te 
worden gemeld bij het hoogheemraadschap. 

Toelichting bij deze Algemene regel 

Beplanting kan het zicht op de waterkering ontnemen. De wortels van beplanting en de 
werkzaamheden die nodig zijn om beplanting aan te brengen en te onderhouden kunnen 
de waterkering beschadigen. Voor het hoogheemraadschap is het van belang dat de 
zichtbaarheid van de waterkering voldoende is gewaarborgd en de wijze van beheer en 
onderhoud kan in stand blijven. 


