
 
 
 

Algemene regel 26 Keur 
 
 
Het aanleggen en hebben van een natuurvriendelijke oever  
 
Met deze algemene regel hoeft geen watervergunning meer te worden aangevraagd voor 
bepaalde activiteiten of werken die in de Keur van Schieland en de Krimpenerwaard zijn 
verboden. Deze algemene regel is bedoeld voor het aanleggen en hebben van een 
natuurvriendelijke oever.  
 
Deze algemene regel geldt voor oppervlaktewaterlichamen met de functie overige 
watergang en de functie hoofdwatergang. Dit met uitzondering van die wateren die door 
het hoogheemraadschap vanaf de kant worden onderhouden en als langs het 
oppervlaktewaterlichaam een waterkering aanwezig is, 
(http://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/over-ons/)- 
http://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/waterpeil/leggers-
oppervlaktewatersystemen , of –  
https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/over-ons/waterkeringen-1/leggers-
waterkeringen 
 
De algemene regel zorgt ervoor dat zowel particulieren als bedrijven en gemeentes op 
eenvoudige wijze natuurvriendelijke oevers kunnen aanleggen zonder dat dat risico’s 
oplevert voor de instandhouding en het gebruik van het oppervlaktewaterlichaam. Er 
hoeft voor het aanleggen van een natuurvriendelijke oever langs 
oppervlaktewaterlichamen geen watervergunning te worden aangevraagd. Als een 
initiatiefnemer iets wil doen dat buiten de algemene regel valt, moet daarvoor een 
watervergunning worden aangevraagd. 
 
Voorwaarden voor het aanleggen en hebben van een natuurvriendelijke oever 
 
Geen watervergunning volgens artikel 3 eerste lid onder a en b van de Keur is vereist 
voor het aanleggen van een natuurvriendelijke oever langs oppervlaktewaterlichamen, 
als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:  
 

a. de natuurvriendelijke oever wordt door of namens de melder onderhouden, 
zodanig dat deze blijft voldoen aan het streefbeeld, (zie bijlage 1);  

b. ontgraving van de oever (nat + droog) is maximaal 8 meter breed, (zie 
principetekening tekening natuurvriendelijke oevers);  

c. de natuurvriendelijke oever wordt buiten het leggerprofiel aangelegd, (zie 
principetekening tekening natuurvriendelijke oevers);  

d. profiel van de aan te leggen natuurvriendelijke oever voldoet aan de door het 
hoogheemraadschap beschikbaar gestelde set van toegestane standaardprofielen 
(streefbeeldvegetatie en onderhoudsplan; zie bijlage 2).  

e. de natuurvriendelijke oever dient voldoende stevig te zijn zodat uitspoeling in het  
f. doorstroomprofiel wordt voorkomen; zo nodig dient het talud met natuurlijke 

materialen (beplantingen, natuursteen, onderwaterbeschoeiing e.d.) te worden 
verankerd;  

g. resten van oeververdedigingen volledig worden verwijderd indien deze geen 
structurele functie hebben voor de instandhouding van de taluds;  

h. vooroeververdedigingen zijn toegestaan indien:  
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• De vooroeververdediging niet in het oorspronkelijke natte profiel van het 
oppervlaktewater wordt aangebracht;  

• De vooroeververdediging maximaal 0,10 meter boven het laagwaterpeil 
uitsteekt;  

• De minimale afstand tussen vooroeververdediging en de waterkant 1 meter 
bedraagt; 

• In de vooroeververdediging minimaal om de 50 meter openingen zijn 
aangebracht van minimaal 1 m breed en 0,30 meter diep (gemeten t.o.v. 
laagwaterpeil).  

 
Melding 
 
Degene die een natuurvriendelijke oever aanlegt, meldt dit bij het bestuur van het 
hoogheemraadschap waarbij in ieder geval de volgende gegevens dienen te worden 
verstrekt: 

 
a. de naam, het adres, de woonplaats en het telefoonnummer van de meldplichtige, 

en indien aanwezig, het email- adres; 
b. een omschrijving van de voorgenomen handeling, de locatie en de wijzigingen ten 

opzichte van de bestaande situatie; 
c. de periode waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd; 
d. bij de melding wordt een situatietekening of foto gevoegd waarop duidelijk de 

locatie van het uit te voeren werk, de aard van de werkzaamheden, de 
afmetingen van het object en dwarsprofielen ten opzichte van het 
waterstaatswerk staan afgebeeld; 

e. indien de werkzaamheden worden uitgevoerd door een ander dan de melder: zijn 
of haar naam, adres, woonplaats en telefoonnummer; 

f. indien de melding wordt gedaan door een gemachtigde: zijn naam of haar naam, 
adres, email-adres, woonplaats en telefoonnummer; 

g. indien bij de  werkzaamheden meerdere eigenaren direct betrokken zijn dient bij 
de melding een schriftelijke toestemming van de betreffende eigena(a)r(en) te 
worden gevoegd.  
 

De melding wordt schriftelijk minimaal twee weken en maximaal één jaar vóór de 
aanvang van de werkzaamheden, ingediend bij het bestuur. Indien de uitvoering van de 
toegestane werken binnen een jaar na dagtekening van deze melding niet is gestart, 
vervalt het recht om van de melding gebruik te maken. 
 
Werkzaamheden overeenkomstig melding 

1. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de in de melding opgegeven 
gegevens. 

2. Alle wijzigingen, zowel tijdens of na de uitvoering, moeten schriftelijk aan het 
hoogheemraadschap worden voorgelegd. Het hoogheemraadschap kan verlangen dat 
voor een wijziging een nieuwe melding of een vergunningaanvraag wordt ingediend. 

Alle ambtenaren van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de 
uitvoering van het werk, wordt te allen tijde vrije toegang verleend tot de plaatsen, waar 
de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen 
door of namens de melder verstrekt. 


