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LEGGER VAN DE ZOMERKADEN EN OVERIGE WATERKERINGEN 
 
De legger van de zomerkaden en overige waterkeringen is van toepassing op de 
waterkeringen langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, de Vlist en in de Stormpolder. 
De zomerkaden en overige waterkeringen zijn aangegeven op de bij deze legger behorende 
overzichtstekening. 
 
De legger van de zomerkaden en overige waterkeringen bestaat uit: 
 

� een toelichting voor het gebruik; 
� een staat van administratieve- en technische gegevens per dijkvak. 
� overzichtstekeningen schaal 1:50.000; 
� een overzichtstekening dijkvakindeling schaal 1:50.000; 
� overzichtstekeningen dijkvakindeling schaal 1:10.000; 
� een toelichting op de situatietekeningen; 
� situatietekeningen schaal 1:1000; 
� een toelichting op de dwarsprofiel-tekeningen; 
� dwarsprofiel-tekeningen schaal 1:300; 
� een lengteprofiel-tekening hoogteschaal 1:100, lengteschaal 1:10.000 

 
 
De zomerkaden en overige waterkeringen zijn onderverdeeld in dijkvakken. De dijkvakken zijn 
op afzonderlijke situatietekeningen schaal 1:1000 aangegeven. Per dijkvak zijn representatieve 
dwarsprofielen getekend, die op een afzonderlijke tekening schaal 1:300 zijn aangegeven. 
 
De afmetingen van de zomerkaden en overige waterkeringen en de beschermingszone’s zijn 
weergegeven op de tekeningen behorende bij deze legger. 
 
Verklaring van de beschrijvingsstaat: 
 
1. Codenummer. 
 
Ieder dijkvak heeft een codenummer hetwelk ook op de overzichtstekening schaal 1:50.000, 
de situatietekeningen schaal 1:1000 en de dwarsprofiel-tekeningen schaal 1:300 is 
aangegeven. 
 
2. Dijkvak. 
 
Bij de benoeming van dijkvakkken is aangesloten bij de plaatselijke benaming. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Karakteristiek. 
 
De dijkvakken worden kort gekarakteriseerd, bijvoorbeeld als “schaardijk”, als de waterkering 
direct aan het water is gelegen en het buitentalud wordt beschermd door een grasmat, een 
steenglooiing en/of een steenbestorting of als “voorland”, als sprake is van al of niet hoog 
gelegen buitendijks voorland. 
 
4.  Lengte dijkvak. 
 
De lengte van een dijkvak in meters. 
 
5. Onderhoudsverplichtingen. 
 
De onderhoudsverplichtingen ten aanzien van de zomerkaden en overige  waterkeringen, als 
bedoeld in art. 6 en 7 van de Keur moeten als volgt worden uitgelegd: 
 

� Buitengewoon onderhoud; 
 
Hieronder wordt verstaan: 
 

a.  Het op de minimaal vereiste afmetingen houden van de zomerkaden en overige 

waterkeringen, zoals aangegeven in de beschrijvingsstaat, kolom nummers 7 t/m 14. 
Tevens wordt hieronder verstaan de instandhouding van het waterkerend vermogen en de 
stabiliteit van de zomerkaden en overige waterkeringen. 
 

b. Het, bij afwijkende opbouw (bv. als gevolg van de aanwezigheid van wegconstructies, 

kunstwerken, hoog voorland, enz.), op de minimaal vereiste afmetingen houden van de 
zomerkaden en overige waterkeringen. 
De afwijkende maten zijn in het algemeen door middel van een vergunning of overeenkomst 
vastgelegd. 
Tevens wordt hieronder verstaan de instandhouding van het waterkerend vermogen en de 
stabiliteit van de zomerkaden en overige waterkeringen. 
 

c. Het onderhoud van de wegconstructie op de zomerkaden en overige waterkeringen zoals 

vastgelegd in overeenkomsten inzake de overdracht van wegen. 
De feitelijk aanwezige breedte van de kruin, zoals aangegeven op de situatietekeningen schaal 
1:1000, wordt hierbij maatgevend geacht. 
Tevens wordt hieronder verstaan het aanpassen van de overdimensionering (de feitelijke 
kruinbreedte) ten behoeve van het instandhouden van het waterkerend vermogen en de 
stabiliteit van de zomerkaden en overige waterkeringen. 
 

� Gewoon onderhoud. 
 
Het gewoon onderhoud is omschreven in art. 6 van de Keur. 
 
 
 
 
 



6.  Onderhoudsplichtige. 
 
Buitengewoon onderhoud 
 
Ten aanzien van het buitengewoon onderhoud zijn de volgende onderhoudsplichtigen te 
onderscheiden: 
 
HHS:  Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard 
RWS:  Rijkswaterstaat 
PZH:  Provincie Zuid-Holland 
ZHL:  Stichting Zuidhollands Landschap 
VER:  Vergunninghouder 
SCH:  Gemeente Schoonhoven 
KRI:  Gemeente Krimpen aan den IJssel 
GOU:  Gemeente Gouda 
VLI:  Gemeente Vlist 
 
Het buitengewoon onderhoud aan grondkerende muren als onderdeel van opstallen, alsmede 
keermuren in de zomerkaden en overige waterkeringen, berust bij de eigenaren van de 
opstallen c.q. de keermuren, tenzij bij vergunning of overeenkomst anders is bepaald. 
 
Tenzij anders in de beschrijvingsstaat aangegeven berust het buitengewoon onderhoud van de 
zomerkaden en overige waterkeringen verder bij het Hoogheemraadschap. 
 
Gewoon onderhoud 
 
De onderhoudsplicht voor het gewoon onderhoud op de zomerkaden en overige waterkeringen 
berust bij de eigenaren. 
 
7. Dijktafelhoogte.  
 
De dijktafelhoogte is de minimaal vereiste hoogte van de waterkering ter plaatse van het 
onderhavige dijkvak. (buitengewoon onderhoud). 
 
8. Kruinbreedte. 
 
De minimaal vereiste breedte van de kruin ter plaatse van het onderhavige dijkvak. 
(buitengewoon onderhoud). 
 
9.  Buitenberm, hoogte. 
 
Onder “buitenberm” moet mede worden verstaan: stortberm en buitendijks voorland. 
De hoogte van de aanwezige buitenberm, de stortberm, danwel het voorland is mede bepalend 
voor de dijktafelhoogte van de waterkering. De buitenberm moet in het betreffende dijkvak, of 
in een nader op situatietekening aangegeven gedeelte hiervan, minimaal aan deze hoogte 
voldoen (buitengewoon onderhoud). 
 
 
 
 

10. Buitenberm, breedte. 
 
Onder “buitenberm” moet mede worden verstaan: stortberm en buitendijks voorland. 
De breedte van de aanwezige buitenberm, de stortberm, danwel het voorland is mede 
bepalend voor de dijktafelhoogte van de waterkering. 
De buitenberm moet in het betreffende dijkvak of in een nader op situatietekening aangegeven 
gedeelte hiervan, minimaal aan deze breedte voldoen (buitengewoon onderhoud). 
 
11. Buitentalud. 
 
De “maximale” (dat wil zeggen: “mag niet steiler zijn dan”) helling van het buitentalud 
(buitengewoon onderhoud). 
 
12. Binnentalud. 
 
De “maximale” (dat wil zeggen “mag niet steiler zijn dan”) helling van het binnentalud 
(buitengewoon onderhoud). 
 
13. Binnenberm, hoogte. 
 
De minimaal vereiste hoogte van de binnenberm in het betreffende dijkvak of in een nader op 
situatietekening aangegeven gedeelte hiervan (buitengewoon onderhoud). 
De hoogte van de binnenberm is vooral van belang voor de binnenwaartse stabiliteit van de 
waterkering. 
 
14. Binnenberm breedte. 
 
De minimaal vereiste breedte van de binnenberm in het betreffende dijkvak of in een nader op 
situatietekening aangegeven gedeelte hiervan (buitengewoon onderhoud). 
De breedte van de binnenberm is vooral van belang voor de binnenwaartse stabiliteit van de 
waterkering. 
 
15. Opmerkingen. 
 
Bijzonderheden met betrekking tot het onderhavige dijkvak. 
 
Aldus besloten in de openbare verenigde vergadering van 10 juni 1998. 
 
De secretaris,      De dijkgraaf, 
 
 
 
Mr L.A.M. van Ewijk      W.F. de Vreeze 
 
 
Openbaar bekend gemaakt op 23 juni 1999. 
 
In werking getreden op 1 juli 1999. 
 
 



Legger voor de overige waterkeringen behorende bij de Keur van het Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard

Zomerkade langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Kade langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Kade langs de Vlist

Ringdijk van de Stormpolder

Gemeenten Gouda, Vlist, Schoonhoven en Krimpen aan den IJssel.

BESCHRIJVINGSSTAAT

Administratieve beschrijving Technische beschrijving

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Code Dijkvak KarakteristiekLengte Onderhouds-Onderhouds- Dijktafel- Kruin- Buitenberm Buiten- Binnen- Binnenberm Opmerkingen

in m. verplichtingenplichtigen hoogte breedte hoogte breedte talud talud hoogte breedte

m.+ NAP in m. m.+ NAP in m. m.+ NAP in m.

Zomerkade langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

kw-111 schaardijk 1200 b VER 1,00 2,00        1:2 1:2 b: damwand

kw-113 schaardijk 645 b VER 1,00 2,00        1:2 1:2 b: damwand

Kade langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

kw-111 Prov. weg-West voorland 1050 c PRO 1,20 3,00        1:2 1:2

kw-112 voorland 470 c PRO 1,20 3,00        1:2 1:2

kw-113 voorland 645 c PRO 1,20 3,00        1:2 1:2

kw-114 Prov.w./Hoogstr. voorland 1055 c PRO/VLI 1,20 3,00        1:2 1:2

Kade langs de Vlist

kw-115 Bredeweg schaardijk 1300 c HHS -0,40 3,00        1:2 1:2 b: gemaal

kw-116 West-Vlisterdijk schaardijk 1400 c HHS -0,40 3,00        1:2 1:2

kw-117 schaardijk 1000 c HHS -0,40 3,00        1:2 1:2

kw-118 voorl/sch. 1000 c HHS -0,40 3,00        1:2 1:2

kw-119 voorl/sch. 1500 c HHS -0,40 3,00        1:2 1:2

kw-120 schaardijk 1000 c HHS -0,40 3,00        1:2 1:2 b: gemaal

kw-121 schaardijk 1470 c HHS -0,40 3,00        1:2 1:2

kw-122 Opweg voorl/sch. 930 c HHS -0,40 3,00        1:2 1:2

Ringdijk van de Stormpolder

kw-123 Stormpolderdijk voorl/sch. 370 c KRI onbekend 7,50        0,20        2,00        1:2 verheeld

kw-124 voorland 280 c KRI 7,50        verheeld verheeld

kw-125 Schaardijk voorland 250 b/c HHS,VER/KRI 6,50        1:2 b: keermuur

kw-126 schaardijk 350 c KRI 6,50        0,20        2,00        1:2 -/1:2

kw-127 voorland 230 b/c HHS,VER/KRI 6,50        1:2 b: keermuur

kw-128 v.d. Hoopstraat voorland 1290 3,00        1:2 1:2

kw-129 v.d. Giessenweg schaardijk 500 c KRI 3,00        0,20        2,00        1:2 verheeld
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