
 

 

 

 
Algemene regel 10 Keur 

 

Het aanbrengen en hebben van steigers en vlonders 

 

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 aanbrengen van steigers en vlonders. Onder 

een steiger wordt een constructie verstaan welke gedeeltelijk over een water is geplaatst 

met steunpunten in het water. Een vlonder is een constructie welke gedeeltelijk over een 

oppervlaktewaterlichaam is geplaatst met een verankering in het achterliggende perceel. 

Hierbij staan geen steunpunten in het water. Om de waterkwaliteit en de functie van het 

water te waarborgen worden eisen gesteld aan de afmetingen van de steiger of vlonder. 

 

De Algemene regel is van toepassing op het aanbrengen en hebben van steigers of 

vlonders (hierna te noemen: steigers) in tuinen in particulier gebruik grenzend aan 

water, met uitzondering van de met rood aangegeven wateren op de bijgevoegde kaart  

“steigers en vlonders” en met uitzondering van locaties binnen een straal van 100 meter 

van een oppervlaktewatergemaal. 

 

Als een initiatiefnemer iets wil doen dat buiten deze algemene regel valt, kan hij 

daarvoor een watervergunning aanvragen. 

 

 

Voorwaarden voor het aanbrengen van steigers en vlonders  

 

Geen watervergunning volgens artikel 3.1 eerste lid onder a en b en tweede lid onder a 

van de Keur is vereist voor het aanbrengen en hebben van steigers en vlonders, als 

voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 

a. een steiger mag maximaal 2,00 meter uit de oeverlijn uitsteken; 

b. een minimale breedte van 2,00 meter uit het hart van de watergang resteert; 

c. de steiger sluit aan op het perceel dat in eigendom is van de initiatiefnemer of 

behoort bij de woning van de initiatiefnemer; 

d. de steiger is gemaakt van deugdelijk, niet-uitlogend materiaal en wordt zodanig 

onderhouden; 

e. de afstand van de onderzijde van de steiger ten opzichte van het gemiddelde 

waterpeil (schouwpeil) bedraagt minimaal 0,35 meter; 

f. de lengte van de steiger- (parallel aan de oeverlijn gemeten) is maximaal 6,00 

meter; 

g. de constructie is zodanig aangelegd dat de kans op ophoping van drijfvuil 

minimaal is (alleen palen, maximaal zes, zie principe tekening vlonders en 

steigers); 

h. het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam onder en tot 1,00 meter ter 

weerszijden van de steiger wordt door en op kosten van de houder van de steiger 

gedaan (ook als deze verplichting zich buiten de eigen perceelgrenzen uitstrekt); 

i. er wordt een minimale afstand aangehouden van 10,00 meter ten opzichte van 

kunstwerken (stuwen, dammen, duikers, bruggen); 

j. de oever wordt voorzien van een deugdelijke oeverconstructie, zie voor vereisten 

beschoeiing Algemene regel 9. 



  

 

 

Melding 

 

Degene die steigers en vlonders aanbrengt in een oppervlaktewaterlichaam, meldt dit bij 

het bestuur van het hoogheemraadschap waarbij in ieder geval de volgende gegevens 

dien te worden verstrekt: 

 

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

en indien aanwezig, het e-mailadres; 

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, e-mailadres, 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 1 jaar vóór de aanvang 

van de werkzaamheden, ingediend bij het bestuur. Indien de uitvoering van de 

toegestane werken binnen 1 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. 

3. 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. 

 

Onderhoud 

De onder de algemene regels aangebrachte werken met toebehoren (zoals dammen, 

duikers, beschoeiing, stuwen, en meetapparatuur als peilbuizen) dienen in goede staat te 

worden onderhouden zodat ze blijvend voldoen aan de in de melding opgegeven 

gegevens. Beschadigingen en verzakkingen worden direct hersteld. De in de keur 

genoemde onderhoudsverplichtingen zijn van toepassing op de werken.  

 



  

 

Toelichting van de algemene regel 

 

Een steiger of vlonder wordt (meestal) voor recreatieve doeleinden gebruikt, bijvoorbeeld 

om vis- of vaarwater goed te kunnen bereiken en/of voor het verlengen van een tuin. 

Om de waterkwaliteit en de functie van het water te waarborgen worden eisen gesteld 

met betrekking tot de maximale afmetingen en uitvoering van een steiger of vlonder. Het 

één en ander is onder andere afhankelijk van de afmetingen van het betreffende 

waterlichaam.  

Voor de Rotte en Ringvaarten is separaat uitvoerend beleid van kracht. Steigers in de 

Rotte en Ringvaarten vallen buiten deze algemene regel. Ligplaatsen voor boten in 

oppervlaktewaterlichamen anders dan Rotte en Ringvaarten worden niet vergund. De 

incidentele roeiboot of kano die in de wateren gebruikt wordt kan wel gebruik maken van 

een vlonder of steiger, maar moet op de kant worden opgeslagen (dus geen vaste 

ligplaatsen). Als een (in gebruik zijnde of komende) onderhoudsstrook aanwezig is 

kunnen hierin geen vlonders worden toegestaan. Vlonders worden niet toegestaan boven 

duikers of andere kunstwerken. Het toepassen van gewolmaniseerd of gecreosoteerd 

hout nabij oppervlaktewater is niet toegestaan. Dit is vastgelegd in wettelijke regelingen. 
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Principetekening steiger algemene regel 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

max. 6,00 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
min. 0,35 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
palen met beschoeiing 

 


