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Versiebeheer 
 
In onderstaand overzicht wordt op hoofdlijnen aangegeven wanneer wijzigingen zijn aange-
bracht. Wijzigingen kunnen regelmatig volgen als gevolg van bijvoorbeeld organisatorische of 
wettelijke veranderingen. De wijziging krijgt een nummer mee dat uit drie delen bestaat. 
1. Het eerste nummer wordt alleen veranderd als het document structureel wordt herzien. 
2. Het tweede nummer betreft tussentijdse wijzigingen van het beleid. Het gaat hierbij om 

aanvullingen of wijzigingen die ook aan het dagelijks bestuur ter vaststelling worden aan-
geboden. 

3. Het derde nummer verwijst naar kleine regelmatige aanpassingen in de actualiteit van 
gegevens of kleine tekstuele aanpassingen. 

 
De eerste versie is ingegaan per 25 april 2012 en heeft versienummer 1.0.0 gekregen. 
Het vastgestelde Vergunningenbeleid staat altijd in de meeste actuele vorm op intranet en 
internet.  
 

Versie-
nummer 

Beschrijving van de wijzigingen Datum 
 

Door 

1.0.0 Vastgesteld door het dagelijks bestuur op 25 april 2012 30-03-2012 M. de Feiter 
    
    
    
    
    

 

 
 
Actualisatie 
De afdeling Beleid Waterkeringen en Wegen (BWW) is verantwoordelijk voor actualisatie en 
bijhouding van het beleid. Wijzigingen zullen aan het dagelijks bestuur ter vaststelling worden 
aangeboden.  
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1 Inleiding 

Met deze nota geeft waterschap Scheldestromen de regels aan voor het medegebruik van de 
ruimte in, op en om de waterkeringen in het beheergebied. Deze nota “Vergunningenbeleid  
Waterkeringen” is een uitwerking van het “Waterkeringbeheerplan 2012-2016” (vastgesteld door 
de algemene vergadering op 16 februari 2012) waarin de algemene beleidskaders zijn beschre-
ven. Hiermee geeft het waterschap invulling aan de bevoegdheid om voorwaarden te stellen 
voor het medegebruik van de waterkeringen. De nota vormt daarmee het toetsingskader voor 
vergunningverlening op basis van de Waterwet en de “Keur watersysteem waterschap Schel-
destromen 2011”. 
 
 

1.1 Motivering 

In het beheergebied van waterschap Scheldestromen is medegebruik van de ruimte niet te voor-
komen. Vanuit de maatschappij bestaat de wens om objecten te plaatsen en activiteiten in, op 
of langs de waterkering uit te voeren. In het verleden zijn al veel objecten op de waterkeringen 
aangebracht. Dat kan een woning of bedrijfsgebouw zijn, maar kan ook gaan om kabels en lei-
dingen en andere objecten. Daarnaast wordt de waterkering gebruikt voor uitvoering van werk-
zaamheden, beweiding en recreatieve activiteiten. Dit medegebruik moet goed worden geregu-
leerd zodanig dat de veiligheid van de waterkeringen nu en in de toekomst niet in gevaar komt.  
 
 

1.2 Doelstelling 

Met de nota “Vergunningenbeleid Waterkeringen” maakt waterschap Scheldestromen voor alle 
betrokkenen, zowel intern als extern, transparant op welke manier het medegebruik van de wa-
terkering wordt beoordeeld. Voor het waterschap staat de veiligheid voorop. Vanuit die rand-
voorwaarde wordt een belangenafweging gemaakt. Een basisvoorwaarde voor het instemmen is 
dat het waterschap in het beheer (en eigendom) van de waterkering niet wordt belemmerd door 
het medegebruik. Met beheer wordt bedoeld alle activiteiten die nodig zijn om de waterkerin-
gen op het vereiste veiligheidsniveau te houden, nu en in de toekomst. Onder beheer vallen niet 
alleen de benodigde veiligheidstoets en regelmatig terugkerende onderhoudswerkzaamheden en 
dijkversterkingen, maar ook zaken als inspectie en de bestrijding van muskusratten. 
 
Initiatiefnemers kunnen op basis van deze nota zelf, tot op zekere hoogte, beoordelen of een ver-
gunningaanvraag nodig is of zin heeft. Er geldt echter dat elke aanvraag altijd individueel zal wor-
den beoordeeld. Het beleid biedt dus geen absolute zekerheid over de haalbaarheid van een ver-
gunningaanvraag. Ook voor andere overheden is het beleid van het waterschap van belang.  
Zij hebben taken en bevoegdheden die, vanuit een ander belang, dezelfde activiteiten raken.     
Zo heeft Rijkswaterstaat er belang bij de kustlijn te handhaven. Daarnaast zal de gemeente ook 
nog een Omgevingsvergunning moeten geven op grond van haar ruimtelijke ordeningstaak. Het 
vastleggen van het waterschapsbeleid biedt hen de mogelijkheid om daar bij de uitoefening van 
hun taak rekening mee te houden. 
 
 

1.3 Toepassing 

Deze nota is met name van toepassing in het proces van vergunningverlening. In de planvor-
mingsfase van (grootschalige) projecten en innovaties is het van belang in een vroeg stadium 
kennis te nemen van de vergunningsmogelijkheden en om af te tasten hoe ruimtelijke ontwikke-
lingen en werkzaamheden aan waterkeringen zoveel mogelijk met elkaar kunnen worden gecom-
bineerd. Deze nota is zowel van toepassing op nieuw medegebruik als op wijziging van het huidi-
ge medegebruik. Dit laatste is bijvoorbeeld aan de orde bij verbouw, dijkversterking of herbe-
planting. 
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De regels zijn van toepassing op de waterkeringen binnen alle dijkringen. Het beheersgebied van  
waterschap Scheldestromen omvat een achttal dijkringen. 

  
Figuur 1. Dijkringen in het beheersgebied van waterschap Scheldestromen. 
 
Dijkring 26: Schouwen-Duiveland 
Dijkring 27: Tholen+St-Philipsland 
Dijkring 28: Noord-Beveland 
Dijkring 29: Walcheren 
Dijkring 30: Zuid-Beveland west 
Dijkring 31: Zuid-Beveland oost 
Dijkring 32: Zeeuws-Vlaanderen 
Dijkring 33: Kreekrakpolder e.o. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dijkring  
       33 
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2 Algemene aspecten 

Het waterschap heeft als functioneel bestuur een beperkte, vooraf bepaalde taak. Daartoe be-
hoort ook de waterkeringzorg met als oogmerk het beschermen van het achterliggende land te-
gen overstroming. Bij de uitoefening van die taak dient het waterschap rekening te houden met 
andere betrokken belangen (bijv. natuur, landschap of recreatie), een zogenaamde “brede kijk”. 
Dit vraagt zorgvuldigheid bij het beoordelen van aanvragen. Bij het nemen van besluiten is het 
waterschap daartoe zelfs verplicht op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
 
Het principe dat alle belangen moeten worden afgewogen kent echter een uitzondering. De Awb 
bepaalt immers dat alle rechtstreeks betrokken belangen moeten worden meegewogen, voor zo-
ver uit de wettelijke regeling of uit de aard van de bevoegdheid geen beperking van de watervei-
ligheid voortvloeit. 
 
 
2.1 Regelgeving 

Waterwet 
Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking is getreden. De Waterwet is een integrale wet 
die regels stelt met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen.  
 

 Watersysteem: een samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en 
grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende 
kunstwerken.  

 
 
De Waterwet is opgesteld ter vervanging van een aantal wetten, waaronder de Wet op de wa-
terkering, de Wet op de waterhuishouding, de Grondwaterwet, de Wet verontreiniging opper-
vlaktewateren en de Waterstaatswet 1900. Door de Waterwet zijn bevoegdheden op onderdelen 
van het watersysteem verschoven. Tevens zijn er veranderingen in het juridisch instrumentarium 
opgetreden.   Zo is er een integrale Watervergunning gekomen waarin zowel waterkeringaspec-
ten, waterkwantiteitaspecten en waterkwaliteitaspecten (voor zover niet via de Wet milieube-
heer geregeld) zijn opgenomen. Het begrip ontheffing is hierdoor verdwenen. 
 
De Waterwet bevat een aantal regels die de wetgever uitputtend regelt en direct tot het rijk, 
provincie, waterschap of gemeente zijn gericht. Daarnaast geeft de wet een aantal onderwerpen 
aan die de provincie in een verordening moet of kan uitwerken. In de Waterwet wordt een hel-
dere verdeling van taken en verantwoordelijkheden van de bij het beheer van watersystemen 
betrokken overheden gegeven. Tevens geeft de wet een instrumentarium dat is gericht op het 
realiseren van maatregelen en voorzieningen, in het licht van de doelen en normen die in de 
wet, de verordening of in plannen zijn gesteld (de wateropgaven). 
 
In de Waterwet zijn ook de normen voor de primaire waterkeringen opgenomen. Voor de dijkrin-
gen in Zeeland is deze norm 1/4.000 jaar, Dit is de kans dat de maatgevende hoogwaterstand 
wordt overschreden. De normen van regionale waterkeringen worden bij provinciale verordening 
vastgesteld (zie ook Waterverordening Zeeland).  
 
Waterschapswet 
Naast de Waterwet blijft ook de Waterschapswet als organieke wet nog van toepassing. Volgens 
deze wet zijn waterschappen openbare lichamen die de waterstaatkundige verzorging van een 
bepaald gebied ten doel hebben, met als taak het zuiveren van afvalwater en de zorg voor het 
watersysteem. Onder de zorg voor het watersysteem vallen ook de waterkeringen. 
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Verder is in de Waterschapswet o.a. vastgelegd dat het waterschap een keur kan opstellen ter 
behartiging van haar taken en dat het waterschap leges kan heffen voor het in behandeling ne-
men van een vergunningaanvraag.  
 
Waterverordening Zeeland 
In 2009 is ook de Waterverordening Zeeland (als opvolger van onder andere de Verordening   
Waterkering Zeeland en de Verordening waterhuishouding Zeeland) vastgesteld. In de nieuwe 
verordening zijn de normen voor de regionale waterkeringen opgenomen. Deze houden in dat de 
toestand (hoogte, stabiliteit) van de regionale waterkeringen zodanig moet zijn, dat een storm-
vloedpeil van het buitenwater kan worden gekeerd, die minimaal één maal per twee jaar wordt 
bereikt of overschreden (grenspeil). Voor de regionale waterkeringen wordt vooralsnog uitge-
gaan van kruinhoogte = grenspeil voor de Oosterschelde. Voor de Westerschelde en Noordzee is 
de kruinhoogte gelijk aan het grenspeil + 0,5 m. Op basis van uitkomsten van lopende studies 
kan op een later tijdstip een voorstel tot actualisatie en herziening van de normen voor de regi-
onale waterkeringen worden gedaan. 
 
 
2.2 Keur, Watervergunning en algemene regels 

De bevoegdheid een keur op te stellen ontleent het waterschap aan de Waterschapswet. Deze wet 
verleent het waterschap deze bevoegdheid ter behartiging van de reglementaire taken. Hier geldt 
dus een beperking in het doel waarvoor de geboden en verboden uit de keur kunnen worden ge-
bruikt: het moet gaan om het behartigen van de waterkeringzorg. De in de “Keur watersysteem 
waterschap Scheldestromen 2011” (vastgesteld door de algemene vergadering op 15 december 
2011) opgenomen verboden zijn niet absoluut. Dit betekent dat het waterschap voor bepaalde 
activiteiten een Watervergunning kan verlenen of algemene regels kan vaststellen. Het kan na-
melijk voorkomen dat een activiteit, die in algemene zin nadelige invloed heeft op de waterke-
ring, in een individueel geval die invloed niet heeft. In dat geval zou het onjuist zijn om die dan 
te verbieden.  
 
Een Watervergunning betekent dat in elk individueel geval bekeken wordt of de (verboden) acti-
viteit onder voorwaarden kan worden toegestaan. Hierbij wordt een afweging gemaakt tussen de 
belangen van de initiatiefnemer en de belangen die samenhangen met het goed en doelmatig 
kunnen uitoefenen van de waterkeringstaak. Voorwaarden in de vergunning worden opgenomen 
om deze taak van het waterschap zeker te stellen. 
 
Er zijn echter ook situaties denkbaar voor bepaalde activiteiten waar altijd vergunning voor zou 
worden verleend. Uit oogpunt van vermindering van administratieve belasting is het eenvoudiger 
om deze activiteiten via algemene regels toe te staan. Het waterschap hoeft dan niet meer voor 
elk individueel geval een vergunning op te stellen. Er dient dan wel te worden voldaan aan een 
aantal standaardvoorwaarden. Een van de voorwaarden die gesteld wordt, is een meldplicht.  
Op deze wijze houdt het waterschap overzicht van alle activiteiten. 
 
Aansluitend op het vaststellen van de keur, het Waterkeringbeheerplan 2012-2016  zijn de vol-
gende algemene regels op 16 februari 2012 vastgesteld door de algemene vergadering: 
 Bebouwing regionale waterkeringen; 
 Lagedrukleidingen en kabels in regionale waterkeringen; 
 Strandhuisjes; 
 Grondroeringen; 
 Rijden met dieren op een waterstaatswerk; 
 Vistuigen. 
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2.3 Beoordelingskader en afweging medegebruik 

In een ideale situatie zijn de waterkeringen onbebouwd en hebben alleen de functie om water te 
keren. Ervaring leert echter dat dit niet mogelijk is. Vanuit de maatschappij bestaat de wens om 
objecten die geen waterkerende functie hebben in, op of om de waterkering te plaatsen. Deze 
druk is dusdanig dat medegebruik onvermijdelijk is. In het verleden zijn al veel niet-waterkerende 
objecten op de waterkeringen aangebracht. Dat kan gaan om een woning, maar ook om bomen of  
kabels en leidingen. Daarnaast wordt de waterkering gebruikt voor de uitvoering van werkzaamhe-
den, beweiding en recreatieve activiteiten. 
 

Doelstelling beleid medegebruik 
Medegebruik in het waterstaatswerk en de beschermingszone(s) van de waterkering is onder 
maatschappelijk verantwoorde kosten mogelijk als het functioneren van de waterkering volgens 
gestelde veiligheidseisen nu én in de toekomst niet wordt aangetast, als het beheer en onder-
houd van de waterkering niet wordt belemmerd en de kosten van het beheer niet onevenredig 
toenemen.  

 
 
De keur kent een aantal verbodsbepalingen. Bepaalde activiteiten op of nabij waterkeringen wor-
den niet toegestaan. Het gaat hier echter niet om een absoluut verbod waarop geen uitzonderin-
gen mogelijk zijn. Om met toekomstige dijkversterkingen e.d. rekening te kunnen houden bij het 
beoordelen van vergunningaanvragen en de daaraan gekoppelde belangenafweging per geval, 
moeten deze ontwikkelingen wel een zekere realiteitswaarde hebben. Aanneembaar moet zijn dat 
versterking binnen een bepaalde termijn ook daadwerkelijk nodig is. De lengte van deze termijn 
wordt mede bepaald door de soort van activiteit.  
 
Bij het afwegen van de toelaatbaarheid van medegebruik is het aan de initiatiefnemer om aan te 
tonen dat er sprake is van een zwaarwegend belang. De initiatiefnemer moet motiveren waarom 
er naar zijn mening hiervan sprake is en moet in de vergunningaanvraag de volgende aspecten 
meenemen om te zorgen dat het waterschap een volledige afweging kan maken: 
a. Is er sprake van een maatschappelijke functie? 
- Het werk moet voortvloeien uit een initiatief van een overheid of indien het een particulier 

initiatief betreft, volledig worden ondersteund door de betrokken overheden (bijvoorbeeld 
een windturbine of reddingspost). 

- Het werk moet een bovenlokaal belang dienen (bijvoorbeeld een tunnel). 
- Het werk moet onvermijdelijk zijn vanuit wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld leverings-

plicht nutsvoorzieningen). 
b. Zijn er andere ruimtelijke inpassingen mogelijk? 
- Is het maatschappelijke werk waterkeringgebonden? Bij niet-waterkeringgebonden activitei-

ten moet worden gekeken welke alternatieve locaties buiten het waterstaatswerk en/of de 
beschermingszone(s) mogelijk zijn om de activiteit in te passen. 

c. Is er sprake van LNC-waarden (Landschap, Natuur, Cultuurhistorie)? 
- Zijn er wettelijk aangewezen monumenten die vallen onder de Monumentenwet, aangewe-

zen natuurgebieden (bijvoorbeeld Natura 2000, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten) of 
culturele waarden (bijvoorbeeld provinciale Cultuurplannen, provinciaal Ruimtelijk Orde-
ningsbeleid, Verdrag van Malta) aanwezig. 

 
Het waterschap maakt een afweging op basis van de aangeleverde informatie en de consequen-
ties voor de zorg van de waterkering in de aanlegfase, gebruiksfase en bij eventuele dijkverbe-
tering. Het is niet mogelijk in algemene richtlijnen aan te geven hoe en met welk gewicht diver-
se aspecten de afweging bepalen. Dat kan dus per geval verschillen. In de afweging kan na be-
oordeling van alle aspecten door het waterschap worden geconcludeerd dat er een “zwaarwe-
gend belang” is om medegebruik in de waterkering toe te laten.  
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Een dergelijke conclusie kan tot stand komen alleen indien een afweging van alternatieven 
(ruimtelijk en financieel inclusief beheerkosten) heeft plaatsgevonden, en/of indien wettelijke 
verplichtingen medegebruik onontkoombaar maken. Als andere aspecten in de afweging (mede) 
doorslaggevend zijn, zal het waterschap gemotiveerd aangeven welke dat zijn en hoe deze de 
afweging bepalen. Indien na zorgvuldige afweging geconcludeerd wordt dat het medegebruik tot 
consequentie heeft dat het functioneren en/of het beheer van de waterkering significant in ne-
gatieve zin wordt beïnvloed moeten compenserende maatregelen worden getroffen. Er zal dan 
bijvoorbeeld een vervangende waterkerende constructie moeten worden aangelegd, of er zullen 
eisen aan de constructie en de uitvoering van de werkzaamheden worden gesteld. De kosten 
voor deze maatregelen zijn in principe voor de veroorzaker (initiatiefnemer). De invloed van de 
compenserende maatregelen op kwaliteit, levensduur of toename van de kosten van beheer en 
onderhoud maken deel uit van de afweging.  
 
 
2.4 Procedure vergunningverlening 

Het waterschap moet bij het beoordelen van een vergunningaanvraag zorgvuldig te werk gaan. 
Deels wordt die zorgvuldigheid gewaarborgd doordat het waterschap bij het nemen van besluiten 
verplicht is wettelijk vastgelegde procedures te volgen. De regels daarvoor zijn vastgelegd in de 
Algemene wet bestuursrecht. De Awb kent verschillende procedures, die meer of minder uitge-
breid zijn afhankelijk van het gewicht van het besluit. 
 
Voor welke procedure het waterschap kiest hangt af van het antwoord op de vraag hoe het water-
schap eventuele consequenties van de beslissing voor derden inschat. Indien het waterschap van 
mening is dat het besluit niet of nauwelijks gevolgen kan hebben voor derden zal de eenvoudige 
procedure worden gevolgd (vergunning binnen 8 weken). Dit zal het geval zijn bij de meeste aan-
vragen. In die gevallen waarin er wel directe gevolgen voor derden zijn of de te vergunnen activi-
teiten grote impact hebben, wordt incidenteel de openbare procedure gevolgd (vergunning binnen 
6 maanden), inclusief bezwaar- en beroepsprocedure en publicatie van het ontwerp-besluit.  
Wanneer aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn wordt de termijn opgeschort totdat 
deze gegevens zijn verstrekt of tot de termijn waarop dit had moeten gebeuren verstreken is. 
Voor Watervergunningen geldt dat bij overschrijding van de termijn de vergunning niet stilzwij-
gend van rechtswege is verleend. De initiatiefnemer kan wel gebruik maken van de  “Wet dwang-
som en beroep bij niet tijdig beslissen” om een besluit af te dwingen. 
 
 
2.5 Leges 

Op grond van de Waterschapswet kan het waterschap een belasting heffen voor het behandelen 
van verzoeken tot het verlenen van vergunningen. Hiervoor is de “Legesverordening Scheldestro-
men” vastgesteld. De kosten voor het in behandelen nemen van een aanvraag en verlenen van een 
vergunning zijn hier in opgenomen. Afhankelijk van de uit te voeren activiteit kunnen deze kosten 
variëren o.a. afhankelijk van de bouwkosten. 
 
 
2.6 Handhaving 

Het stellen van verboden en/of geboden en het verlenen van een Watervergunning heeft alleen zin 
indien die voorschriften ook worden nageleefd. Daartoe houdt het waterschap toezicht. Medewer-
kers van het waterschap controleren of de in de keur opgenomen geboden en verboden, alsmede 
de in algemene regels of vergunningen opgenomen voorwaarden worden nageleefd. Een (potentië-
le) overtreder wordt er op attent gemaakt dat hij een overtreding begaat of dreigt te begaan. Op 
deze wijze wordt betrokkene in de gelegenheid gesteld verdere actie van het waterschap te voor-
komen. Ook kan worden bezien of een overtreding gelegaliseerd kan worden door het alsnog aan-
vragen van een vergunning. 
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Indien het waterschap van mening is dat de overtreding niet alsnog kan worden toegestaan en de 
overtreder is niet bereid de betreffende activiteit te staken heeft het waterschap een aantal mid-
delen om in te grijpen. Welke vorm van handhaving het waterschap zal gebruiken of welke combi-
natie van middelen hangt sterk af van de aard van de overtreding. Een uitgebreide weergave van 
bovenstaande procedures is aangegeven in de nota "Handhaving". 
 
 
2.7 Bestuurscompensatie 

Op grond van vaste jurisprudentie is het waterschap bij het nemen van besluiten, dus ook beslui-
ten over het al dan niet verlenen van vergunningen of het al dan niet handhaven van voorschrif-
ten, verplicht te bezien of een belanghebbende geen schade leidt die redelijkerwijze niet voor 
zijn rekening behoort te blijven. Is dat het geval, en wordt die schade niet op andere wijze ver-
goed (bijvoorbeeld via een verzekering) dan kan het waterschap een gehele of gedeeltelijke scha-
devergoeding toekennen. Dit is ook in de keur vastgelegd.  
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3 Indeling waterkeringen 

3.1 Categorisering 

De primaire waterkeringen zijn in de Waterwet aangewezen 
 in een aantal categorieën:  
 categorie a:  primaire waterkeringen die behoren tot stelsels die een dijkring omsluiten en 

direct buitenwater keren. 
 categorie b:  primaire waterkeringen die voor een dijkring zijn gelegen of dijkringen verbin-

den en direct buitenwater keren.  
 categorie c:  primaire waterkeringen die behoren tot stelsels die dijkringen omsluiten en 

niet bestemd zijn tot directe kering van buitenwater. 
 
Daarnaast vallen, op enkele uitzonderingen na, alle regionale waterkeringen onder het water-
staatkundig beheer van het waterschap. Een regionale waterkering is een niet primaire waterke-
ring die is opgenomen in de legger van het waterschap en als zodanig is aangewezen door Gede-
puteerde Staten.  
 
Tabel 1.  Overzicht beheer waterkeringen. 

 
 
Binnendijken die niet onder het stelsel van regionale waterkeringen vallen, hebben geen water-
staatkundig belang. De wettelijke regelgeving en verbodsbepalingen volgens de keur zijn op deze 
dijken dan ook niet van toepassing. 
 
 
3.2 Zoneringen 

Naast de indeling in categorieën volgens de Waterwet, zijn in de keur zones genoemd waarin de 
waterkering is verdeeld. De zonebenaming voor duinen en dijken is hetzelfde. In beide gevallen 
is het waterstaatswerk (voorheen de kernzone) de feitelijke waterkering. De  aan beide zijden 
van het waterstaatswerk gelegen beschermingszone(s) moeten garant staan voor de stabiliteit 
van het waterstaatswerk. In deze zone is onder andere de ruimte gereserveerd waarbinnen de 
verzwaring moet worden aangebracht die nodig is om de zeespiegelstijging over een periode van 
200 jaar op te vangen (het profiel van vrije ruimte) volgens het meest ongunstige scenario. Aan 
dit profiel van vrije ruimte wordt een 50 m brede erosie-/invloedszone toegevoegd. 
 
Bij overlapping van zones (dit is vanuit technisch perspectief mogelijk bij primaire waterkerin-
gen) geldt dat het zwaarste regime telt bij vergunningverlening. 
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Figuur 2.  Indeling zones Primaire waterkeringen (Bron: Waterkeringbeheerplan 2012-2016). 

 
 
De bepaling van de breedte van de diverse waterkeringzones is als volgt: 
Waterstaatswerk  Omvat de feitelijke waterkering (zoals vastgelegd in de legger);  

 Bij een dijk is dat het dijklichaam (de kunstmatige verhoging boven het 
maaiveld) inclusief de kreukelberm en de kwelsloot. Bij het ontbreken 
van een kwelsloot behoort een strook van 10 m landwaarts tot het wa-
terstaatswerk. Bij inlagen behoort zowel de inlaag zelf als de inlaagdijk 
tot het waterstaatwerk; 

 Bij een duin is dit de strook van het duin dat inclusief de verwachte 
afslag bij de maatgevende storm als zeewering dient te worden aange-
merkt. Ook hoofden, nollen en paalrijen kunnen afhankelijk van hun 
belang in relatie tot het waterkerend vermogen van het waterstaats-
werk, behoren tot het waterstaatswerk. 

Beschermingszone A
  

 Wordt aan beide zijden van het waterstaatswerk aangewezen;  
 Breedte wordt bepaald aan de hand van een aantal criteria. De be-

schermingszone omvat in ieder geval die gronden die technisch/fysisch 
(mede) een bijdrage leveren aan de stabiliteit van de waterkering, 
waaronder de bestortingen. Daarbij geldt echter aan de landwaartse 
zijde als minimum dat gronden die voor toekomstige dijkverzwaring 
nodig zijn (het profiel van vrije ruimte of reserveringsstroken) in ieder 
geval binnen de beschermingszone vallen.  

 (#) de maximale afstand bedraagt 300 m rekening houdend met het 
volgende criterium: wanneer het diepste punt van een vaargeul binnen 
deze afstand ligt, zal de grens van de beschermingszone A daar worden 
aangehouden (zie ook Nota begrenzingen).  

 (##) Voor de bepaling van de breedtes van de beschermingszone A 
wordt rekening gehouden met de stabiliteit (4x kerende hoogte tussen 
maaiveld en kruin) en de pipinglengte (18-25x de kerende hoogte). 

Beschermingszone B  Wordt aan beide zijden van de beschermingszone A aangewezen; 
 Dit betreft een erosie- c.q. invloedszone met een breedte van 50 m. 

 
Noot: Bij regionale waterkeringen is de breedte van beschermingszones A en B samen 50 m. 
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3.3 Contouren 

Het waterschap heeft te maken met van oudsher in duinen en op dijken aanwezige bebouwing. 
Landelijk beleid geeft aan dat bebouwing in de waterkeringzones zoveel mogelijk moet worden 
beperkt. De technische invloed van bebouwing is sterk afhankelijk van de plaats van het object 
ten opzichte van de waterkering.  
 

 Contour: een door het provinciebestuur vastgesteld gebied binnen het waterstaatswerk of de 
beschermingszone van een waterkering waarbinnen met vergunning nieuwbouw mogelijk is. 

 
De keur spreekt zich hier duidelijk over uit. Per zone is uitgewerkt welke activiteiten, waaron-
der bouwen, zijn verboden. Nieuwe bebouwing op of in het waterstaatswerk en de bescher-
mingszone A wordt niet toegestaan. In het vergunningenbeleid is er verschil tussen bebouwings-
contouren en het niet-bebouwde buitengebied. Op een aantal plaatsen langs de kust ligt de be-
bouwing tot tegen of zelfs in het waterstaatswerk (onder andere Breskens, Cadzand, Domburg, 
Terneuzen en Vlissingen). In deze plaatsen vinden met grote regelmaat bouwactiviteiten plaats.  
 
Zowel in de “3e Kustnota” als in de “Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening” is het belang van kwali-
tatieve ontwikkeling van de betrokken dorps- en stadskernen onderkend en is een oplossing ge-
vonden door het vaststellen van contouren. Binnen de contouren zijn de mogelijkheden voor het 
uitvoeren van bouwactiviteiten groter. Contouren liggen in bestaande woonkernen rond de aan-
eengesloten bebouwing. De Provincie heeft deze contouren aangewezen. Dit betreft in beginsel 
alle aaneengesloten bebouwing die binnen de beschermingszone A ligt.  
 



Vergunningenbeleid Waterkeringen 2012   Versie:  1.0.0 Bouwen in of op waterkeringen 

 

 
Waterschap Scheldestromen 17 
 

4 Bouwen in of op waterkeringen 

Voor het oprichten en wijzigen van bouwwerken op of nabij waterkeringen worden een viertal 
termen gehanteerd. 
 

 Nieuwbouw: het plaatsen van een nieuw bouwwerk óf het uitbreiden van een bestaand 
bouwwerk zodanig dat het vloeroppervlakte en/of volume van het bestaande bouwwerk met 
meer dan 10% (in Kustfundament) of 20% (buiten Kustfundament) toeneemt ten opzichte van 
de situatie op de datum van inwerkingtreding Barro; 

 Aanbouw: het uitbreiden van een bestaande bouwwerk zodanig dat oppervlakte of volume 
met 10% (in Kustfundament) of 20% (buiten Kustfundament) of minder toeneemt ten opzichte 
van de situatie op de datum van inwerkingtreding Barro; 

 Verbouw: het wijzigen van een bestaand bouwwerk zonder aanpassing van de inhoud of de 
oppervlakte van het bouwwerk. De aanpassing vindt volledig plaats binnen de oppervlakte en 
inhoud van het bestaande bouwwerk.  

 Herbouw: het opnieuw opbouwen van een bouwwerk in dezelfde vorm en afmeting en op 
dezelfde plaats als het verwijderde bouwwerk. 

 
 
Het aanpassen van een bestaand gebouw zodanig dat de toename meer dan 20% bedraagt, wordt 
beschouwd als nieuwbouw. Bij het beoordelen van de vraag of een uitbreiding een aanbouw of 
nieuwbouw is, wordt een peildatum gehanteerd. Deze wordt vastgesteld op de datum van inwer-
kingtreding van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (zie ook paragraaf 4.2). Ten op-
zichte van de toestand van het gebouw op die datum mag geen toename van meer dan 10% of 20% 
in oppervlakte en/of volume plaatsvinden. Dat betekent dat meerdere aanpassingen kunnen wor-
den gepleegd, zolang de gesommeerde aanpassingen de 10% of 20% norm ten opzichte van de peil-
datum niet overschrijden.  
 
Bij het toepassen van de 10% - of 20%-norm voor de oppervlakte wordt uitgegaan van de grootste 
uitbreiding van het bestaande pand. Dat wil zeggen dat de grootste uitbreiding in beschouwing 
wordt genomen en niet bijvoorbeeld de uitbreiding op maaiveldhoogte indien die kleiner is dan de 
uitbreiding van de eerste verdieping. Voor de berekening wordt uitgegaan van de buitenmaten.  
Overhangende daken of uitstekende open balkons worden daarbij niet meegerekend. De uitbrei-
ding met 10% of 20% wordt berekend over dat gedeelte van een bouwwerk dat zich binnen het 
waterstaatswerk en/of beschermingszone bevindt. 
 
Een belangrijke reden waarom het waterschap uitbreiding met meer dan 20% van panden op het  
waterstaatswerk of in de beschermingszone (buiten het kustfundament) niet toestaat, is dat 
daardoor de economische waarde van het pand toeneemt, waardoor een toekomstige verzwaring 
aanzienlijk duurder kan worden. Het hanteren van de 20%-norm voor bestaande panden van ge-
ringe omvang heeft echter tot gevolg dat de uitbreidingsmogelijkheden zeer worden beperkt. 
Bovendien is de waardevermeerdering van kleine bouwwerken verwaarloosbaar. Voor dit soort 
bouwwerken, waarbij het in de meeste gevallen gaat om woonhuizen van minder dan de gemid-
delde omvang en waarbij kan worden aangetoond dat uitbreiding noodzakelijk wordt geacht voor 
bewoning overeenkomstig de huidige eisen, kan ad hoc een overschrijding van de 20%-norm wor-
den overwogen.  
 
Een toename van de economische waarde kan ontstaan indien een bestaand bouwwerk een an-
dere functie krijgt, zonder dat inhoud en/of oppervlak toenemen. Een voorbeeld daarvan is het 
ombouwen van een niet meer gebruikte opslagloods tot appartementen of winkel- en horeca-
voorziening. Het is daarom gewenst om in aanvulling op de “20%-norm” ook het wijzigen van de 
functie van een bestaand pand in het waterstaatswerk te verbieden, ook al leidt dit niet tot ver-
groting van 20% of meer, indien en voor zover het pand daardoor een “hogere” functie krijgt.  
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Het waterschap houdt daarbij als richtlijn van laag naar hoog de volgende rangorde aan: 
 
Loods  woning  detailhandel  horeca  kantoor  overige bedrijfsruimte (bijv. fabriek ) 
 
Dit is slechts een vuistregel. Indien het een groot kantoor betreft is dat uiteraard duurder dan 
een klein horecabedrijf. De volgorde wordt uiteindelijk bepaald door de kosten van verwijdering 
ofwel de gebruikswaarde van het pand. 
 
Voor bestaande bebouwing op het waterstaatswerk is door het waterschap in het verleden ont-
heffing/vergunning verleend of wordt een dergelijke ontheffing/vergunning geacht te zijn ver-
leend op grond van de keur. Verwijdering van de gebouwen zou, naast allerlei maatschappelijke 
problemen, leiden tot een grote financiële belasting voor het waterschap. Een dergelijke ver-
wijdering is dan ook niet aan de orde. Wel voert het waterschap een uitsterfbeleid. Dit houdt in 
dat het waterschap in het kader van de uitvoering van versterkingswerken gebouwen verwijdert 
en geen toestemming verleent voor nieuwbouw/herbouw op dezelfde plaats. Vervanging van een 
bestaand bouwwerk door een geheel nieuwe constructie wordt in beginsel toegestaan indien er 
nog geen concreet zicht is op de termijn van uitvoering van noodzakelijke verbeteringsplannen.  
   
Omdat het waterschap in het verleden ontheffing voor het gebouw heeft verleend, dient het ook 
toe te staan dat het gebouw op een normale manier gebruikt kan worden. Daartoe is het soms 
nodig of wenselijk beperkte veranderingen aan het gebouw aan te brengen om het te laten vol-
doen aan de eisen van de tijd. Wordt dit niet toegestaan dan verliest de in het verleden verleende 
ontheffing als het ware feitelijk zijn betekenis.  
 
Voor aanbouw in beperkte omvang (maximaal met 10% of 20% van het bestaande oppervlak en/of 
de inhoud) en verbouw zal het waterschap dan ook in het algemeen vergunning verlenen. Dat 
geldt zeker indien de betreffende aanpassing noodzakelijk is voor een normaal en doelmatig ge-
bruik van het gebouw overeenkomstig de bestemming. Uiteraard worden daarbij wel voorwaarden 
gesteld ter bescherming van het waterkeringbelang en ter bescherming van de mogelijkheid om 
een goed beheer te voeren. In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe het waterschap invulling geeft 
aan deze wens. Voor bouwen op de waterkering wordt de  “ja, mits” of “nee, tenzij”-benadering 
toegepast. 
 
Het principe “nee, tenzij” houdt in dat medegebruik in eerste instantie niet is toegestaan. Hiervan 
wordt slechts afgeweken indien sprake is van een zwaarwegend belang. Een vergunning kan wor-
den verleend als wordt voldaan aan twee voorwaarden:  
 
 ingeval van openbaar nut waarbij sprake is van de uitvoering van een overheidstaak;  
 én indien het bouwwerk functioneel gebonden is aan de betreffende locatie. Van locatiege-

bondenheid is uitsluitend sprake als de functie niet op een andere plaats kan worden uitgeoe-
fend.  

 
Uit het feit dat het in deze gevallen gaat om een uitzondering op de regel dat geen nieuwbouw 
mag plaatsvinden volgt dat de omvang van de betreffende nieuwbouw beperkt moet blijven tot 
hetgeen de te vervullen functie minimaal vraagt. De bewijslast ligt daarbij bij de aanvrager. Wat 
betreft de “ja, mits”-benadering liggen de beperkingen van het ‘mits’ met name in technische 
voorwaarden die ervoor moeten zorgen dat de stabiliteit van de waterkering niet in gevaar 
komt.  
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Tabel 2.  “ja, mits”- en “nee, tenzij”-benadering voor bouwen op het waterstaatswerk. 

Bouwen op het waterstaatswerk  
en in de  beschermingszone A 

Binnen contour Buiten contour 

Nieuwbouw Ja, mits Nee, tenzij 
Aanbouw  
(minder dan 20%  buiten het kustfundament en  
 minder dan 10% binnen het kustfundament) 

Ja, mits Ja, mits 

Herbouw Ja, mits Ja, mits 
Verbouw Ja, mits Ja, mits 

 
Het bouwen in de beschermingszone B, zowel binnen als buiten de contouren, is toegestaan. 
 

4.1 Bouwen binnen het Kustfundament 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3.  Kustfundament (Bron: Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, ontwerp juni 2011). 

 
 
In het Besluit algemene regels voor de ruimtelijke ordening 2011 (Barro), datum van inwerking-
treding afhankelijk van besluitvorming in Tweede Kamer (begin 2012), is in Titel 2.3  Kustfunda-
ment1 opgenomen dat in nieuwe bestemmingsplannen sprake moet zijn van een vrijwaringzone 
dijk/duin/waterstaatswerk, zodat geen wijziging plaats kan vinden van de bestemming of van 
regels over het gebruik van deze zone ten opzichte van het voorafgaande bestemmingsplan, voor 
zover die andere bestemming of regels ontwikkelingen mogelijk maken die het onderhoud, de 
instandhouding of de versterking van de primaire waterkering kunnen belemmeren. 
 

                                                 
1 In de Beleidslijn Kust is de globale begrenzing van het kustfundament aangegeven: 
- de zeewaartse grens bestaat uit de doorgaande NAP -20m lijn, en 
- aan de landzijde omvat het kustfundament alle duingebieden en de zeekeringen (ook harde).  

De landwaartse grens valt bij de smalle duinen en dijken samen met de grens van de waterkering,  
inclusief de ruimtereservering voor tweehonderd jaar zeespiegelstijging. Daar waar de duinen breder zijn dan de 
waterkering hoort het hele duingebied bij het kustfundament. 
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Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op gronden in het kustfundament én buiten het ste-
delijk gebied maakt ten opzichte van het daaraan voorafgaande geldende bestemmingsplan geen 
nieuwe bebouwing mogelijk. Hierop zijn een aantal uitzonderingen van toepassing, zoals: 
 bouwwerken ten behoeve van tijdelijke of seizoensgebonden activiteiten; 
 herbouw of verbouw van een bestaand bouwwerk waarbij een eenmalige uitbreiding van het 

grondoppervlak met ten hoogste 10% is toegestaan, te rekenen vanaf het tijdstip van inwer-
kingtreding van dit besluit; 

 bouwwerken voor het openbaar belang voor zover deze bouwwerken niet binnen het stedelijk 
gebied tot stand kunnen worden gebracht.  
Tot deze bouwwerken behoren in elk geval: bouwwerken voor telecomvoorzieningen, opspo-
ring, winning, opslag en transport van olie, gas en water, transport van elektriciteit, en klein-
schalige opwekking van elektriciteit door middel van windturbines, bouwwerken voor het ope-
rationeel beheer van natuur of van hulpdiensten, bouwwerken voor de waterstaatkundige 
functie van het kustfundament. 

 
Deze nieuwe regels bepalen derhalve het beleid voor bebouwing op waterkeringen in het Kustfun-
dament. Voor verbouw of herbouw in het kustfundament is dus een maximale uitbreiding mogelijk 
van 10% vanaf de datum van inwerkingtreding van het Barro.  
 
In artikel 3.2 van het Barro is opgenomen dat de Minister(s) die het aangaat, op aanvraag van bur-
gemeester en wethouders of van gedeputeerde staten ontheffing kan verlenen van de bepalingen 
ten aanzien van het Kustfundament, indien de verwezenlijking van een onderdeel van het ge-
meentelijk of provinciaal ruimtelijk beleid in verhouding tot de met de nationale belangen die 
worden gediend met die bepalingen onevenredig wordt belemmerd. Aan een dergelijke ontheffing 
kunnen voorschriften worden verbonden indien de belangen voor het Kustfundament dat met het 
oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken. 
 
 
Beslisboom nieuwbouw in Kustfundament (op of nabij duinen en dijken) 
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4.1.1 Bouwen op het strand 

Ten aanzien van bouwwerken op het strand wordt onderscheid gemaakt in:  
- strandpaviljoens; 
- strandhuisjes (slaaphuisjes en strandcabines); 
- overige bouwwerken. 
 
Een deel van deze bouwwerken op het strand is seizoensgebonden. Dit betreft strandcabines, 
strandslaaphuisjes en enkele strandpaviljoens in dynamisch beheerde gebieden. Deze bouwwerken 
mogen slechts een deel van het jaar op het strand aanwezig zijn. Het waterschap hanteert de 
periode van 1 oktober tot 1 april als het stormseizoen waarin geen werken mogen plaatsvinden 
aan waterkeringen. Op verzoek van strandexploitanten en gebruikers van strandhuisjes is de pe-
riode voor aanwezigheid van strandhuisjes en seizoensgebonden paviljoens verlengd van 1 maart 
tot 1 november. Hierbij is ervan uitgegaan dat niet de kans op schade de reden is voor het weg-
halen tijdens het stormseizoen. Die schade is immers voor rekening van de eigenaar/gebruiker. 
Het feit dat bebouwing (en met name de aaneengesloten rij strandhuisjes) aanzanding van de 
duinen in de winter belemmert, noodzaakt tot verwijdering. Een en ander houdt in dat vanaf     
1 maart met de opbouw van strandhuisjes en seizoenspaviljoens op het strand kan worden be-
gonnen. Per 1 november dient de bebouwing dan verwijderd te zijn. Gekoppeld aan deze ver-
ruiming van het strandseizoen wordt een strikt handhavingsbeleid gevoerd.  
 
4.1.2 Strandpaviljoens 

Ten aanzien van strandpaviljoens wordt in de 3e Kustnota gesteld dat daar waar een directe 
functionele relatie is met een kustplaats, dus zeewaarts van een bebouwingscontour, de jaar-
rond aanwezigheid van een paviljoen is toegestaan. Daarbuiten mogen paviljoens tijdens het 
stormseizoen niet op het strand aanwezig zijn. Het waterschap wijkt hiervan af en koppelt de 
plaatsing van strandpaviljoens aan gebieden die niet dynamisch worden beheerd. Het water-
schap is principieel van mening dat in dynamisch te beheren kustvakken harde constructies en 
bouwwerken op de stranden en in de duinen zoveel mogelijk moeten worden vermeden. Dat be-
tekent dat in ieder geval in deze gebieden geen nieuwbouw op de stranden zal worden toege-
staan, tenzij daarmee een zwaarwegend belang wordt gediend.  
 
Daarmee worden gebieden als de Kop van Schouwen, Oranjezon, het Zwin en de Zwartepolder 
beschermd tegen verhoogde recreatiedruk. Strandpaviljoens en andere bebouwing op het strand 
staan immers per definitie de natuurlijke processen in de duinen in de weg en zijn daarmee on-
gewenst in dynamisch te beheren gebieden. Daar staat tegenover dat strandpaviljoens, mits ze 
voldoen aan bepaalde voorwaarden, geen directe invloed hebben op de veiligheid van de water-
kering. Door het al dan niet toestaan van strandpaviljoens te koppelen aan de mogelijkheid om 
dynamisch duinbeheer te voeren denkt het waterschap niet alleen tegemoet te komen aan een 
kwaliteitsverbetering van recreatieve voorzieningen, maar ook aan de wens voor een natuurlij-
ker kustbeheer en daarmee aan de belangen van de natuur.  
 
Aantal strandpaviljoens 
(peildatum 1-1-2012) 

Jaarrond 
Dynamisch gebied Niet-dynamisch gebied 

Schouwen-Duiveland (1) 2 10 (+1)3 
Noord-Beveland - 1  (+1) 
Walcheren 6 24 (+2) 
Zeeuws-Vlaanderen 5 11 
Totaal 12 50 

                                                 
2 Dit is een paviljoen dat nu nog seizoengebonden is. Voor de eigenaar van dit paviljoen bestaat de mogelijkheid ver-
gunning aan te vragen voor een jaarrond paviljoen. 
3 De in deze kolom tussen haakjes vermelde paviljoens worden vrijwillig tijdens stormseizoen verwijderd. Op deze 
locaties kunnen deze onder vergunning ook jaarrond blijven staan. Voorwaarde is dan wel dat ze hoger geplaatst moe-
ten worden. 



Vergunningenbeleid Waterkeringen 2012   Versie:  1.0.0 Bouwen in of op waterkeringen 

 

 
Waterschap Scheldestromen 22 
 

 
Figuur 4.  Overzicht dynamisch en niet dynamisch beheer. 

 
 
4.1.3 Bouwen in dynamisch beheerde gebieden  

In dynamisch beheerde gebieden mogen seizoensgebonden paviljoens tussen 1 november en      
1 maart daaropvolgend niet op het strand aanwezig zijn. In het dynamisch kustgebied aan de 
noordkant van Walcheren en aan de Zeeuws-Vlaamse kust staan 11 strandpaviljoens die daar 
allemaal jaarrond mogen staan. Er is hier sprake van een historisch gegroeide situatie met ver-
worven rechten. Deze rechten worden niet aangetast.  
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Het intrekken van de betreffende vergunningen óf omzetten in seizoensgebonden vergunningen 
zou dermate ingrijpende maatschappelijke en, voor zowel het waterschap als voor andere be-
trokken partijen, financiële gevolgen hebben dat daartoe niet in redelijkheid kan worden beslo-
ten. Het waterschap gaat er hierbij vanuit dat onder bepaalde voorwaarden (bijvoorbeeld het 
hanteren van een voldoende grote onderlinge afstand en een zekere afstand tot de duinvoet) de 
nadelige invloed van de paviljoens op de natuurlijke processen beperkt is. Verder acht het wa-
terschap het van belang dat er ook nabij dynamisch te beheren gebieden bepaalde voorzieningen 
voor recreanten aanwezig zijn. Immers de dynamisch te beheren gebieden zullen niet worden 
afgesloten en hiermee aantrekkingskracht uitoefenen op een bepaald type recreant. 
 
Hoewel de historische rechten worden gerespecteerd, zal voor een bestaand strandpaviljoen in 
een dynamisch te beheren gebied, als uitgangspunt worden gehanteerd dat aan-, ver- en her-
bouw tot maximaal 600 m² (gebouw + terras) mag plaatsvinden. Het aantal paviljoens in dyna-
misch beheerde gebieden mag niet toenemen. 
 
4.1.4 Bouwen in niet-dynamisch beheerde gebieden 

Op niet-dynamisch beheerde kustvakken is het geen waterstaatkundig probleem dat paviljoens 
het hele jaar rond aanwezig zijn. Het waterschap is daarom van mening dat het geen probleem 
is dat de in dit gebied aanwezige paviljoens ook in het winterseizoen blijven staan. 
 
Periodiek wordt bekeken of in verband met een aangroeiende duinvoet verplaatsing van de jaar-
rond paviljoens nodig zal zijn. De exploitant krijgt hiervan schriftelijk bericht. Indien blijkt dat 
verplaatsing daadwerkelijk nodig is én als verplaatsing mogelijk is in verband met de resterende 
strandbreedte, krijgt de exploitant uiterlijk twee jaar de tijd voor verplaatsing. Indien door zee-
waartse verplaatsing op een smal strand een onevenredig risico voor de standzekerheid van het 
paviljoen ontstaat, kan het waterschap ontheffing van de verplaatsingsplicht overwegen. Het wa-
terschap zal een strandpaviljoen na verplaatsing gedurende vijf jaar (looptijd Waterkeringbeheer-
plan) niet dwingen opnieuw te verplaatsten met het oog op de financieel/economische belangen 
van de exploitant.  
 
Voor een strandpaviljoen moet een gemeente op grond van het bestemmingsplan een bouwver-
gunning afgeven. Juridisch gezien mag geen bouwvergunning worden afgeven indien een pavil-
joen niet voldoet aan de in het bestemmingsplan geformuleerde eisen waaronder een verblijftijd 
op het strand van vijf jaar. De door het waterschap gegarandeerde verblijfperiode van vijf jaar 
is daarop afgestemd. 
 

Verplaatsingsvereisten 
Voor jaarrond paviljoens is het belangrijk dat heldere verplaatsingsvereisten worden vastgesteld. 
Belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat de kans op noodgedwongen verplaatsing zo gering moge-
lijk is. Voor de bepaling wordt rekening gehouden met de theoretisch bepaalde duinvoet. Deze 
theoretische duinvoet wordt periodiek vastgesteld, bij voorkeur gelijk met een nieuw Waterke-
ringbeheerplan of periodieke Toetsing. 
 
Een paviljoen wordt op (2,0 tot) 5,0 m van de theoretisch bepaalde duinvoet geplaatst. Afhanke-
lijk van de locatie zal deze bij de bouw worden vastgesteld. In de loop van de tijd kan er (extra) 
zand tegen het duin aan komen, waardoor het paviljoen te dicht tegen óf soms zelfs in het duin 
komt te staan. Door de eigenaar van het paviljoen kan (met vergunning van het waterschap) dan 
het teveel aan zand in het profiel op het strand worden teruggebracht. Er mag nooit meer zand 
worden weggehaald dan het theoretisch profiel/duinvoet.  
Indien echter (bij de periodieke vaststelling) de theoretische duinvoet zeewaarts moet worden 
verplaatst, kan het zijn dat ook het paviljoen zeewaarts moet worden verplaatst. Met het losla-
ten van de arbitraire momentane duinvoet ten opzichte van de achterkant van het strandpavil-
joen, komt ook de jaarlijkse schouw op deze paviljoens te vervallen. Feitelijk ligt immers de 
locatie en de theoretische duinvoet voor meerdere jaren vast. 
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Het plaatsen van strandcabines (ook wel kleedhokjes genoemd) met een oppervlak van 4 m² per 
stuk voor óf onder de paviljoens is toegestaan. Deze huisjes vallen onder de  bepalingen zoals  
gesteld in de Algemene Regel strandhuisjes en dienen derhalve voor 1 november van het strand 
verwijderd te zijn.  
 
Voor bebouwing onder strandpaviljoens ten behoeve van opslag van materialen gelden dezelfde 
uitgangspunten als voor strandslaaphuisjes. De maximale maat daarvan bedraagt, net als voor de 
strandslaaphuisjes 25 m². De aanwezigheid van onderbouw geeft in de zomermaanden vanwege de 
aanwezigheid van een aaneengesloten rij strandhuisjes geen extra nadelig effect op het verstuiven 
van zand naar de duinvoet en kan derhalve worden toegestaan. In de wintermaanden wanneer de 
strandhuisjes zijn verwijderd des te meer. Bovendien is het uitgangspunt om de vloerhoogte van 
paviljoens op NAP +6,00 tot 6,50 m (afhankelijk van de locatie) ontstaan uit de noodzaak van on-
belemmerde mogelijkheid tot het suppleren van de stranden zonder dat daar de paviljoens voor 
moeten worden verwijderd. De aanwezigheid van permanente onderbouw staat hier haaks op. 
Aan strandpaviljoens stelt het waterschap in ieder geval de volgende voorwaarden: 
- afhankelijk van de hoogteligging en breedte van het strand (2,0 tot) 5,0 m uit de duinvoet;  
- 5,0 m uit een strand-, of paalhoofd en stenen bermen; 
- onderlinge afstand tenminste 200 m in verband met ongestoorde ontwikkeling van het duin; 
- vloerhoogte minimaal drie meter boven het strand na eventuele suppletie (=NAP +3,00 à 3,50 m 

afhankelijk van de locatie). Wanneer het bouwwerk ‘s winters wordt verwijderd is de minimale 
hoogte twee meter boven het strand, tenzij een suppletie voor dat strandgedeelte is voorzien; 

- slechts een verwijderbare paalfundering is toegestaan; 
- het gebouw is en blijft demontabel; 
- niet van steen of beton opgebouwd; 
- er mag zonder vergunning van het waterschap niet aan de duinvoet worden gegraven; 
- voor of onder de paviljoens mag tussen 1 maart en 1 november een enkele rij strandhuisjes 

worden geplaatst; 
- onder de paviljoens mogen tussen 1 maart en 1 november opslagruimten (containers) worden 

geplaatst tot een maximale afmeting van 25 m²; 
- in het winterseizoen is bebouwing en opslag van goedereren/materialen onder paviljoens niet 

toegestaan; 
- voor de maximale afmetingen wordt als uitgangspunt 600 m² aangehouden voor een paviljoen 

inclusief bijbehorend terras. De totale frontbreedte mag maximaal 50 m zijn.  
Eventuele afwijkingen van de maximale afmetingen worden door de gemeente (in overleg 
met het waterschap) vastgelegd in het bestemmingsplan. 

 
 
Beslisboom nieuwbouw strandpaviljoens 

 
 
4.1.5 Strandslaaphuisjes en strandcabines 

Met betrekking tot strandslaaphuisjes (maximale afmeting 25 m²) geldt dat ook hierbij rechten van 
bestaande strandhuisjeseigenaren worden gerespecteerd. Er is echter geen ruimte voor nieuwe 
strandslaaphuisjes en/of strandcabines in dynamisch beheerde gebieden. Dit om het natuurlijk 
proces van zandaanwas (met name ook buiten het stormseizoen) niet verder te belemmeren.   

Strand-
paviljoens

dynamisch beheer

niet dynamisch 
beheer

ja, mits 
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ja, hele jaar door
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Het waterschap staat het plaatsen van strandhuisjes en opslagcontainers onder paviljoens toe met 
die restrictie dat de bebouwing onder het paviljoen geen permanent karakter heeft en in de peri-
ode van 1 november tot 1 maart verwijderd moet zijn.  
 
Voor het plaatsen van strandhuisjes is een algemene regel opgesteld. Deze geldt voor strandhuis-
jes in niet-dynamisch te beheren gebieden op alle stranden binnen het beheergebied van het wa-
terschap. Dit betekent dat niet voor elk huisje een individuele vergunning hoeft te worden afgege-
ven. Indien aan de voorwaarden wordt voldaan is plaatsing toegestaan. Voor het leggen van even-
tueel benodigde kabels en leidingen e.d. dient overigens wel een vergunning te worden aange-
vraagd. 
 
4.1.6 Overige aan recreatie gerelateerde bouwwerken 

Ten aanzien van overige bouwwerken op het strand die gerelateerd zijn aan recreatie (bijvoor-
beeld reddingsposten) geldt dat deze, afhankelijk van de grootte van het object, worden behan-
deld hetzij als een strandhuisje (kleiner dan 25 m²) hetzij als een strandpaviljoen (groter dan 25 
m²). De bouwwerken dienen een relatie te hebben met de dagrecreatie op het strand. Andersoor-
tige bebouwing op stranden is niet toegestaan. 
 
 
4.2 Bouwen buiten het Kustfundament 

4.2.1 Bouwen in/op een primaire waterkering (waterstaatswerk) 

 Binnen een contour 
Op of in een primaire waterkering hebben gebouwen een zodanige negatieve invloed op de veilig-
heid (met name bij dijken) of de beheersmogelijkheden (bij dijken én duinen) dat nieuwbouw on-
gewenst is. Het feit dat de betreffende waterkering zich binnen een ruimtelijke contour (RO-
contour) bevindt doet daar niets aan af. De belangen van de veiligheid en een doelmatig beheer 
van de waterkeringen wegen zwaarder dan het belang van de (toekomstige) gebruiker van een 
bouwwerk. Dit geldt uiteraard niet indien een waterkering zodanig is geconstrueerd met het oog 
op bebouwing daarvan. Daarbij valt te denken aan een boulevard. In die situaties is nieuwbouw, 
vanuit het oogpunt van het waterschap, onder voorwaarden in het algemeen mogelijk. Algemene 
regels zijn daarvoor niet te stellen. Per geval zal aan de hand van de specifieke omstandigheden 
(waaronder constructie van de waterkering en de constructie en functie van het bouwwerk) moe-
ten worden bezien welke voorwaarden moeten worden gesteld. Havenplateaus zijn terreinen waar 
het aannemelijk is dat ten behoeve van de uitoefening van de functie bebouwing zal moeten wor-
den aangebracht. Ook in die gevallen waarbij de havenfunctie is vervallen of gewijzigd van be-
roepshaven tot recreatiehaven of alleen nog in stand wordt gehouden als cultureel erfgoed, kan op 
de bijbehorende havenplateaus worden gebouwd indien de ruimte daarvoor aanwezig is. Bij het 
bepalen van die ruimte houdt het waterschap rekening met de mogelijkheid van een toekomstige 
verzwaring en de ruimte die nodig is voor onderhouds- en beheersmaatregelen. Uitgangspunt 
daarbij is dat een ruimte van 5,0 m tussen nieuwbouw en de teen van de als “goed” getoetste dijk 
(periode 50 jaar) wordt aangehouden. 
 
Buiten een contour 
Waar binnen een contour nieuwbouw verboden is, gelet op de negatieve effecten daarvan, geldt 
dat uiteraard buiten een contour ook. Voor nieuwbouw in het waterstaatswerk (dijk of duin) wordt 
dan ook geen vergunning verleend. Uitgezonderd hiervan zijn boulevards, loswallen, havenpla-
teaus, dijkplateuas, buitendijkse terreinen, etc. Hiervoor gelden specifieke voorwaarden waaron-
der het vrijhouden van een bebouwingsvrije zone. Verbouw, aanbouw of herbouw van bestaande 
bouwwerken worden in beginsel onder voorwaarden wel toegestaan, zeker indien dit noodzakelijk 
is voor het normale gebruik van het bouwwerk overeenkomstig de bestemming. 
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4.2.2 Bouwen in beschermingszone landzijde primaire waterkering 

Binnen een contour 
Gebouwen in de beschermingszone A staan over het algemeen een verzwaring in de weg. Dat be-
tekent dat in die situaties óf zogenaamde uitgekiende ontwerpen voor de dijkverzwaring moeten 
worden toegepast óf de gebouwen moeten worden verwijderd. Beide opties brengen hoge kosten 
met zich mee. Ervan uitgaande dat de contouren zijn gelegd op plaatsen waar zich meestal toch al 
relatief veel bebouwing in de beschermingszone bevindt, zijn de extra nadelen van nieuwbouw en 
aanbouw relatief gering. Daar waar reeds bebouwing in de beschermingszone aanwezig is binnen 
een contour zal het waterschap voor nieuwbouw, aanbouw en uiteraard verbouw vergunning ver-
lenen, tenzij zoals aangegeven het werk een bedreiging voor de stabiliteit van de waterkering 
vormt. Bij nieuwbouw of uitbreiding van bouwwerken dient de rooilijn van de bestaande omlig-
gende bebouwing te worden aangehouden. In alle gevallen dienen bouwwerken dusdanig ingepast 
en geconstrueerd te worden dat dijkverzwaring voor de komende 200 jaar mogelijk moet blijven.  
 
Indien duidelijk is dat op korte termijn (10 tot 15 jaar) een dijkverzwaring moet worden uitge-
voerd en het nieuwe bouwwerk of het aan te passen bouwwerk in de weg staat, wordt geen ver-
gunning verleend. Het zou immers niet verstandig zijn om nieuwbouw of aanbouw toe te staan als 
duidelijk is dat die binnen enkele jaren, tegen hoge kosten, verwijderd moet worden. Ook her-
bouw, het afbreken en opnieuw opbouwen op dezelfde plaats en op dezelfde fundering is dan niet 
toegestaan. Verbouwingen kunnen in beginsel wel worden toegestaan, al zal de aanvrager nadruk-
kelijk moeten worden gewezen op het feit dat het bouwwerk binnen enkele jaren moet worden 
afgebroken. Contouren strekken zich meestal uit over de volle breedte van de beschermingszone 
A. Dat wil overigens niet zeggen dat bouwwerken mogen worden opgericht tot tegen de teen van 
de bestaande waterkering. Ook hierbij dient, overeenkomstig het beleid voor havenplateaus en uit 
oogpunt van stabiliteit van de waterkering, een vrije strook van tenminste 5,0 m danwel de rooi-
lijn van de bestaande bebouwing te worden aangehouden.  
 
Buiten een contour 
Het feit dat een gebied niet binnen een contour ligt duidt erop dat er relatief weinig of geen be-
bouwing in de beschermingszone ligt. Bebouwingsconcentraties worden immers aangewezen of 
beschouwd als contour. Met het oog op de stabiliteit van de waterkering maar met name met het 
oog op de mogelijkheid om verzwaringen van de waterkering onbelemmerd uit te kunnen voeren is 
nieuwbouw in de beschermingszone onwenselijk. Vergunningen worden hiervoor dan ook niet ver-
leend. Aanbouw en verbouw zijn - onder voorwaarden - in het algemeen wel mogelijk. 
 
4.2.3 Bouwen in beschermingszone primaire waterkeringen categorie c 

De ratio van het verbod om te bouwen in de beschermingszone is gelegen in de wens om toe-
komstige dijkversterking niet te belemmeren/duurder te maken door in de reserveringsstrook 
nieuwe bouwwerken op te richten. Voor de primaire waterkeringen van categorie c (Grevelin-
gen, Veerse Meer, Zoommeer) geldt dat ze in het kader van de Deltawerken versterkt zijn vóór 
de aanleg van de voorliggende dammen.  
 
Dat betekent dus dat die dijken naar verwachting niet versterkt hoeven te worden (tenzij de 
dammen worden afgebroken, hetgeen niet waarschijnlijk wordt geacht). De noodzaak tot het 
handhaven van een reserveringsstrook is daar dan ook niet aanwezig. In de beschermingszone 
kan dan ook worden volstaan met het toetsen van de eventuele gevolgen van het bouwen voor 
de stabiliteit van de dijk en het vrijhouden van een 5,0 meter brede strook langs de teen van de 
dijk zoals dat ook is bepaald voor havenplateaus. Dat betekent dat onder voorwaarden nieuw-
bouw in de beschermingszone van primaire waterkeringen categorie c vrijwel altijd mogelijk is. 
Een en ander past in het beleid van de provincie Zeeland, zoals dat is verwoord in het Kustbe-
leidsplan Zeeland om medegebruik van de waterkeringszones te stimuleren.  
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4.2.4 Dijkpaviljoens 

In toenemende mate komen er vragen van initiatiefnemers om op groene of harde dijken (nieu-
we) bouwwerken te mogen plaatsen. Afhankelijk van de locatie van het voorgenomen initiatief 
worden dergelijke activiteiten onder voorwaarden toegestaan.  
 
Uitgangspunt is dat de bouwwerken tijdelijk en seizoensgebonden zijn én het initiatief minimaal 
gesteund wordt door de betreffende overheden. Afhankelijk van bijvoorbeeld de hoogteligging 
(boven Toetspeil) van het plateau of de aanwezigheid van een breed voorland, kan het paviljoen 
ook buiten het seizoen (op eigen risico van de initiatiefnemer/eigenaar) blijven staan.  
Als de hoogteligging van het plateau beneden toetspeil ligt, zal de onderkant van het paviljoen 
boven toetspeil moeten worden aangelegd. Het paviljoen mag in het stormseizoen op eigen risico 
op de dijk blijven staan. Bij elke aanvraag zal hier nadrukkelijk naar worden gekeken.  
 
Evenals bij strandpaviljoens dienen de bouwwerken demontabel en snel verwijderbaar te zijn. Ook 
mogen ze niet in de dijk worden verankerd, maar moeten  op een verharde ondergrond worden 
geplaatst.  
 
Aan zowel seizoensgebonden als jaarrond dijkpaviljoens stelt het waterschap in ieder geval de 
volgende voorwaarden: 
- in beginsel minimaal 5,0 m vrije ruimte tussen het talud en de glooiing van de dijk met het 

bouwwerk, om beheer en onderhoud van de dijk uit te kunnen voeren; 
- een (paal)fundering of verankering in het waterstaatswerk is niet toegestaan; 
- de ondergrond (en vrije ruimte om het paviljoen van minimaal 5,0 m) dient te worden verhard 

met asfalt. Afhankelijk van de situatie is het mogelijk dat het waterschap voorschrijft dat een 
groter deel moet worden verhard (in het minst gunstige geval zelfs tot de kruin van de dijk), 
om schade aan de grasbekleding te voorkomen; 

- het gebouw is en blijft demontabel; 
- niet van steen of beton opgebouwd; 
- onder het paviljoen dient een open ruimte aanwezig te zijn voor mogelijke golfoploop. 
 
 
4.2.5 Boulevards, havenplateaus en loswallen 

Op boulevards, havenplateaus en loswallen of daarmee vergelijkbare constructies gelden specifie-
ke voorwaarden waaronder het vrijhouden van de bebouwingsvrije zone. De belangrijkste voor-
waarde is dat de stabiliteit en erosiebestendigheid van de dijk, en daarmee de veiligheid, niet in 
gevaar komen. De ondergrond dient op een hoogte (komen) te liggen die voldoet aan het Toets-
peil.   
 
Aan permanente bebouwing en andere bouwwerken op deze locaties stelt het waterschap in ieder 
geval de volgende voorwaarden: 
- minimaal 5,0 meter vrije ruimte tussen het talud van de dijk en het bouwwerk, om beheer en 

onderhoud van de dijk uit te kunnen voeren;  
- een (paal)fundering of verankering in het waterstaatswerk is in beginsel niet toegestaan. Als 

het voor de constructie noodzakelijk is, kan onder voorwaarden vergunning voor een paalfunde-
ring worden afgegeven. 

 
Aan de Watervergunning voor het bouwen op een waterstaatswerk kan tevens de voorwaarde 
worden verbonden dat het bouwwerk in de toekomst op kosten van de vergunninghouder wordt 
verwijderd of moet worden aangepast als dat voor de verhoging van het waterstaatswerk nood-
zakelijk is.  Daarnaast dient de ondergrond in eigendom van het waterschap te zijn, zodat even-
tuele meerkosten voor toekomstig beheer en onderhoud door middel van een gebruiksovereen-
komst kunnen worden gedekt. Hiermee kunnen de nadelige gevolgen van de gewenste activiteit 
worden ondervangen. 
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Beslisboom nieuwbouw buiten Kustfundament (op of nabij dijken) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
4.3 Tijdelijke vergunningen 

Tijdens de discussie die in het kader van de Beleidsagenda voor integraal kustzonebeleid werd 
gevoerd, is de vraag gerezen in hoeverre het mogelijk is om buiten de contouren in de bescher-
mingszone tijdelijke vergunningen te verlenen anders dan voor windturbines. Een vergunning 
met een beperkte levensduur heeft als voordeel dat bebouwing zonder hoge kosten kan worden 
verwijderd indien de waterkering moet worden verzwaard. In lijn met de  Wet ruimtelijke orde-
ning (Wro) en de Beleidslijn Kust wordt in het Barro voor “tijdelijk” een periode van minder dan 
5 jaar aangehouden. 
 
Voor bouwwerken als woningen en bedrijfspanden is een tijdelijke vergunning niet of nauwelijks 
handhaafbaar. Dit is zeker het geval naarmate de periode van vergunningverlening langer wordt. 
Bij een langere periode bestaat immers de kans dat de tijdelijkheid van het gebouw uit het col-
lectieve geheugen is verdwenen (mogelijk versterkt door tussentijdse eigendomsoverdracht).  
Indien de overheid in dergelijke situaties zelf al alert genoeg is om te beseffen dat de vergun-
ningperiode is afgelopen, zal hij op onbegrip bij eigenaar en/of publiek stuiten indien ge-
amoveerd moet worden (onafhankelijk of dit nu wel of niet direct gevolgd  wordt door een ver-
zwaring). 
 
Een uitzondering kan worden gemaakt voor bouwwerken waarvan de constructie een relatief 
korte levensduur heeft. Niet gefundeerde bouwwerken als tuinhuisjes, serres, uitneembare en 
verplaatsbare gebruiksruimten, verkoopruimten, mestopslagsilo’s enz. kunnen hieronder vallen.  
Deze constructies, die op verwijderbare betonplaten kunnen worden gezet die los op het maai-
veld komt te liggen, die verder niet in de grond zijn gefundeerd en die duidelijk een tijdelijk 
karakter hebben, vormen geen belemmering voor een toekomstige verzwaring. Het principe van 
deze bouwwerken moet zijn dat deze met geringe kosten verwijderd en weer teruggeplaatst 
kunnen worden, niet noodzakelijkerwijs op dezelfde plaats. Onder bepaalde omstandigheden 
kan voor deze typen werken in de beschermingszone (en in inlagen) een tijdelijke vergunning 
worden verleend. De aanvragen zullen worden beoordeeld volgens het “ja, mits”-principe. 
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Noodzakelijk daarbij is dat het waterschap deze tijdelijke vergunningen deugdelijk registreert. 
Vergunninghouder krijgt minimaal één jaar voor het verlopen van de vergunning bericht dat de 
tijdelijke vergunning het volgende jaar gaat verlopen en dat verlenging dient te worden aange-
vraagd. Een tijdelijke vergunning wordt verleend voor een overeengekomen periode (maximaal 5 
jaar) en is niet automatisch overdraagbaar aan een rechtsopvolger. Een rechtsopvolger zal op-
nieuw een vergunning voor een bepaalde tijd moeten aanvragen. 
 
 
4.3.1 Tijdelijke bouwwerken in of op het waterstaatswerk 

In beginsel wordt in het waterstaatswerk van een waterkering geen bebouwing toegestaan.       
Er zijn echter situaties waar het nadeel voor de waterkering gering is of zelfs niet aanwezig. 
Daarbij valt te denken aan bredere buitenbermen, reeds bebouwde inlagen, plaatsen die daar-
toe worden ingericht om het nadeel van de waterkering te compenseren. Uiteraard komen die 
dijkvakken die voor recreatieverkeer zijn afgesloten of op plaatsen waar dit uit oogpunt van 
cultuurhistorie ongewenst is, hiervoor niet in aanmerking. 
 
 
4.3.2 Windturbines 

De provincie streeft er naar in 2020 minimaal 500 MW windenergie in Zeeland beschikbaar te 
hebben. Ruim een verdubbeling ten opzichte van de totale capaciteit in oktober 2010 (224 MW).  
Vanuit rendementsoogpunt is voor windturbines een plaats op of nabij een waterkering bij uit-
stek een geschikte locatie. In het provinciale Omgevingsplan zijn een viertal concentratiegebie-
den voor uitbreiding van windturbines aangemerkt. Bij drie van deze gebieden liggen waterke-
ringen die in beheer zijn van het waterschap: gebied tussen de damaanzet Oosterscheldekering 
en de N255 op Noord-Beveland, Sloegebied en langs het Schelde-Rijnkanaal. 
Verder kunnen er turbines geplaatst worden op een aantal zogenaamde "overige locaties", die 
limitatief in het Omgevingsplan zijn aangegeven. Het betreft hier locaties met projecten die al 
in ontwikkeling waren op het moment dat besloten werd tot het concentratiebeleid. 
 
Voor het waterschap onderscheiden windturbines zich in niets van andere bouwwerken. Dat be-
tekent dat hetzelfde beleid als voor bebouwing wordt gevoerd en het bouwen van windturbines 
op het waterstaatswerk dus niet wordt toegestaan. Ook het bouwen van (steeds groter worden-
de) windturbines in de beschermingszones is ongewenst in verband met trillingen tijdens de ex-
ploitatiefase. Voor het rendement van de grote turbines is het ook niet bezwaarlijk wanneer 
deze verder landinwaarts worden geplaatst. Het is aan de aanvrager om aan te tonen dat het 
absoluut noodzakelijk is dat de windturbine binnen de  beschermingszone moet komen te staan. 
De argumentatie daarvan moet opwegen tegen het nadeel van de aanwezigheid van funderings-
palen binnen de piping-zone van de waterkering. Aan een eventuele vergunning zullen dan 
zwaardere voorwaarden worden verbonden voor met name de funderingsconstructie en het ver-
wijderen ervan na het verstrijken van de vergunningstermijn.  De vergunningstermijn zal gelijk 
zijn aan de economische levensduur van de objecten. 
 
 
4.4 Bouwen in of op een regionale waterkering 

4.4.1 Waterstaatswerk 

Voor het verrichten van bouwactiviteiten op of nabij regionale waterkeringen is het van belang, 
in verband met het handhaven van het waterkerend vermogen, of de activiteit plaatsvindt bin-
nen of buiten bebouwingsconcentraties. Dorpen, steden en industrieterreinen vormen bebou-
wingsconcentraties. De begrenzing daarvan houdt in beginsel op bij het laatste perceel dat tot 
de gesloten bebouwing behoort. De begrenzing van een contour valt derhalve niet per definitie 
samen met de begrenzing van de bebouwde kom.  
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Binnen contour 
Regionale waterkeringen hebben een functie op het moment dat de primaire waterkering be-
zwijkt. Hierbij moet ook worden gedacht aan inundatie door andere oorzaken dan de maatgeven-
de storm zoals dijkvallen en het falen van kunstwerken al dan niet als gevolg van menselijk hande-
len. In alle gevallen zorgen regionale waterkeringen voor compartimentering en dienen ze als aan-
voer- en vluchtweg. Het stelsel van regionale waterkeringen is vastgelegd in de Waterverordening 
Zeeland en vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Voor het zekerstellen van de veiligheid wordt 
uitgegaan van het handhaven van het huidig waterkerend vermogen. Dat wil zeggen dat geen ver-
andering mag plaatsvinden waardoor dit vermogen wordt aangetast. 
  
Veel bebouwingsconcentraties liggen op en langs regionale waterkeringen. Het is niet haalbaar alle 
bouwwerken van het waterstaatswerk te verwijderen. Niet uit maatschappelijke overwegingen 
noch uit kostenoverwegingen. Onder meer door de aanwezigheid van de bebouwing is ook een 
eventuele verzwaring (aanvulling van de tekortkomende hoogte ten opzichte van het grensprofiel) 
om dezelfde redenen niet te verwezenlijken. De in de keur genoemde beschermingszone is dan 
ook niet bedoeld om ruimte te reserveren voor een toekomstige verzwaring maar om de stabiliteit 
van de regionale dijk zeker te stellen.  
 
Nieuwbouw, aanbouw of verbouw binnen de bebouwingsconcentraties voegt nauwelijks meer na-
delen toe dan al door de bestaande bebouwing wordt veroorzaakt. Bovendien speelt daarbij een 
rol dat in een aantal gevallen bij de keuze van de constructie van de regionale waterkering in ste-
delijk gebied al rekening is gehouden met bebouwing. Het waterschap zal derhalve vergunning 
verlenen voor nieuwbouw op het waterstaatswerk binnen bebouwingsconcentraties waarbij aan de 
specifieke situatie aangepaste voorwaarden zullen worden gesteld. Voor het verrichten van ver-
bouw-, aanbouw of herbouwwerkzaamheden is een algemene regel gesteld. 
 
Een aantal regionale waterkeringen in steden loopt via kaden. Kaden vormen de verticale begren-
zing tussen land en water door middel van een damwand of keermuur. Ze werden vroeger gebruikt 
als laad- en loszone van handelsschepen. Tegenwoordig fungeren ze vaak als jachthaven. De be-
grenzing van het waterstaatswerk achter de kaden wordt in algemene zin gesteld op 10 m, aan de 
waterkerende zijde 1 m. Binnen deze afstand wordt verondersteld dat de gehele constructie, in-
clusief een eventuele verankering, aanwezig is. Indien de ruimte tussen de kademuur en de gevel-
lijn van de aanwezige bebouwing minder is dan 10m, wordt als waterstaatswerk de dan beschikba-
re afstand tot de gevellijn aangehouden. 
 
Buiten contour 
Op regionale waterkeringen buiten bebouwingsconcentraties komt in geringe mate bebouwing op 
het waterstaatswerk voor. Het aanbrengen van nieuwbouw heeft hier, vanwege de ongereptheid 
van de dijk een groter effect op het waterkerend vermogen dan binnen bebouwingsconcentraties. 
Er zal derhalve een verslechtering plaatsvinden ten opzichte van de bestaande situatie, hetgeen in 
strijd is met het status-quo principe. De stabiliteit van de waterkering en de onbelemmerde moge-
lijkheid tot onderhoud zal in het geding komen. Indien geen zwaarwegende maatschappelijke be-
langen aanwezig zijn, zal het waterschap geen vergunning verlenen voor nieuwbouw. Voor reeds 
bestaande bebouwing wordt toegestaan dat deze wordt aangepast aan de eisen van deze tijd. Dit 
betekent dat voor verbouw en aanbouw in beginsel vergunning wordt verleend, tenzij de negatie-
ve consequenties voor de waterkering zodanig zijn dat de belangen van de aanvrager daar niet 
tegen opwegen. Voor ver- en aanbouwen van beperkte omvang is een algemene regel opgesteld.  
De stabiliteit en het waterkerend vermogen van regionale waterkeringen die een overmaat hebben 
ten opzichte van het beoordelingsprofiel, zullen door het uitbreiden van bestaande bebouwing in 
de meeste gevallen niet verminderen. Een en ander is afhankelijk van de grootte en de plaats van 
de uitbreiding. Ook zal het onbelemmerde onderhoud van de betreffende waterkering ter plaatse 
niet extra negatief worden beïnvloed ten opzichte van de bestaande situatie. Uitbreidingen van 
meer dan 20% kunnen hier, met in acht neming van de stabiliteiteisen, worden toegestaan. Hier-
voor wordt de “ja, mits”-benadering toegepast. Het waterschap zal derhalve voor uitbreidingen 
groter dan 20 %, met overweging van bovenstaande, vergunning verlenen. 
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4.4.2 Bouwen in de beschermingszones  

Binnen contour 
De beschermingszones liggen langs beide zijden van regionale waterkeringen. Ze hebben tot doel 
het zekerstellen van de stabiliteit van de waterkering. Bouwwerken binnen deze zones kunnen 
de stabiliteit in gevaar brengen. Binnen de bebouwingsconcentratie zijn echter reeds zoveel 
verstorende bouwwerken aanwezig dat nieuwbouw tussen bestaande bebouwing geen extra na-
deel met zich meebrengt. Ook de aanpassing van bestaande bebouwing geeft naar verhouding 
geen extra nadeel. Voor het bouwen binnen beschermingszones gelegen binnen contouren zal, 
onder voor het waterstaatswerk beschermende voorwaarden, vergunning worden verleend. Voor 
verbouw- of aanbouwwerkzaamheden is een algemene regel opgesteld. 
 

Buiten contour 
In de beschermingszone buiten de contouren komt hier en daar bebouwing voor. Deze bebouwing 
heeft een belemmerde werking op het onderhoud en een negatief effect op de stabiliteit van de 
waterkering. Voor nieuwbouw binnen de beschermingszone zal daarom over het algemeen geen 
vergunning worden verleend tenzij zodanige voorwaarden kunnen worden gesteld dat het water-
keringbelang gewaarborgd blijft. Voor bestaande bebouwing zal worden toegestaan dat deze 
wordt aangepast aan de eisen van deze tijd. Ook aanbouw zal in principe worden toegestaan 
waarbij in bepaalde gevallen als voorwaarden kan worden gesteld dat de rooilijn van de uitbrei-
ding niet dichter bij de dijk mag komen te liggen dan de rooilijn van het bestaande gebouw.  
Voor bestaande bebouwing langs een regionale waterkering met een overmaat ten opzichte van 
het normprofiel, geldt hetzelfde als bij uitbreidingen op het waterstaatswerk van dit soort dij-
ken; de nadelen worden in de meeste gevallen niet verzwaard door een uitbreiding met meer 
dan 20%. Ook hier wordt vergunning verleend mits de stabiliteit van de waterkering niet in ge-
vaar komt. 
 
Beslisboom bouwen op of nabij regionale waterkeringen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het aantal coupures in regionale waterkeringen mag niet verder toenemen. Bij nieuwe ontsluitingsroutes 
voor bijvoorbeeld woonwijken of bedrijfsterreinen dienen andere oplossingen te worden gekozen. 
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5 Beplanting 

5.1 Primaire waterkeringen 

Bij het ontwerpen van dijken wordt rekening gehouden met een vooraf vastgesteld en geaccep-
teerd overslagdebiet bij een maatgevende storm. Dit houdt in dat zowel het buitentalud als het 
binnentalud gedurende het optreden van de storm bestand moet zijn tegen uitspoeling. Dit kan 
alleen met een goed doorwortelde, ononderbroken, en soortenrijke grasmat waarin geen poten-
tieel storende elementen als bomen aanwezig zijn. Zowel bomen als struiken hebben een nega-
tieve werking op het waterkerend vermogen. Vanwege de kwetsbaarheid van de keringen in het 
deltagebied, de kosten van speciale voorzieningen om aan de veiligheidstoetsing te kunnen vol-
doen, de mogelijke precedentwerking en het verzwaard onderhoud, zal in principe een verbod 
worden gehandhaafd. 
 
Het gevaar voor schade als gevolg van het omwaaien van bomen is op primaire waterkeringen (ca-
tegorie a, b en c) onaanvaardbaar groot. De ontstane gaten kunnen grote schade tot gevolg heb-
ben, met in het ergste geval (kans op) doorbraak tot gevolg. Begroeiing mag op geen enkele wijze 
afbreuk doen aan het waterkerend vermogen van de waterkering. Een verbod op het aanbrengen 
van beplanting is opgenomen in de keur. Dit verbod geldt zowel voor de primaire als voor de regi-
onale waterkeringen.  
 
Door de lagere onderhoudsfrequentie is op enkele plaatsen langs meerdijken natuurlijke struikbe-
groeiing ontstaan op de binnentaluds van de dijken. Deze begroeiing vormt geen direct bezwaar 
zolang de veiligheid van de waterkering gewaarborgd blijft (geen uitspoeling van de kleilaag door 
overslag). Het buitentalud en de kruin van meerdijken (primaire waterkering categorie c) dienen 
vrij van begroeiing te worden gehouden of te worden gemaakt om de veiligheid te kunnen blijven 
garanderen, om herkenbaarheid van de dijk in het terrein te handhaven en het onderhoud onbe-
lemmerd te kunnen blijven uitvoeren. Door de geleidelijkheid waarmee natuurlijke begroeiing 
ontstaat, wordt het toepassen van een vergunningenbeleid bemoeilijkt. Jonge bomen dienen van 
kruin en buitentalud te worden verwijderd.  
 
De waterstaatkundige toestand van duinen ondervindt geen nadeel van beplanting. Duinen hebben 
een natuurlijke begroeiing die de waterstaatkundige functie juist versterkt. 
Primaire waterkeringen  
categorie a en b 

Geen vergunning mogelijk. 
(met uitzondering van de inlagen zelf) 

Primaire waterkeringen  
categorie c 

Kruin, buitentalud en binnentalud: geen vergunning mogelijk. 
Op binnentalud is natuurlijke struikbegroeiing geen direct bezwaar. 
 
Scheidingsdijk Walcheren/Z-Beveland: gelijk aan regionale waterkering 

Regionale waterkeringen Vergunning mogelijk als profiel ruimer is dan beoordelingsprofiel. 
Niet-waterkerende  
binnendijken 

Geen waterstaatkundige functie en vallen niet onder de keur. 

 
 
5.2 Regionale waterkeringen 

5.2.1 Historisch perspectief 

Een groot deel van de Zeeuwse binnendijken is eeuwenoud, evenals de gewoonte om beplanting 
op deze dijken aan te brengen. Een groot deel van de bestaande beplanting is dus een erfenis uit 
het verleden. Pas in 1963 werd met het van kracht worden van de VwwZ (Verordening op de wa-
terkering en waterbeheersing Zeeland), het beplanten van (waterkerende) binnendijken verboden. 
De reeds aanwezige bomen werden op dat moment geacht op vergunning te staan en werden niet 
verwijderd. Veel van deze bomen met een lange omlooptijd (levensduur) staan er nog steeds. Op 
de niet waterkerende binnendijken bleef het aanbrengen van beplanting toegestaan. 
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In 1974 werd een grenspeil voor binnendijken vastgesteld. Omstreeks 1983 werd het grenspeil met 
20 cm naar boven bijgesteld. Een groot aantal binnendijken voldeed daarmee niet meer aan de 
normhoogte. Verhoging van de dijken met een daarmee gepaarde gaande verwijdering van be-
groeiing ligt echter, gezien de hoge kosten, de landschappelijke en ecologische nadelen van deze 
ingreep, niet voor de hand. Slechts in enkele gevallen zullen plaatselijk enkele doorsnijdingen 
kunnen worden aangepast waardoor de functie van de dijk als geheel wordt verbeterd zij het op 
een lager veiligheidsniveau. In algemene zin kan worden gesteld dat de huidige waterstaatkundige 
situatie wordt gecontinueerd. 
 
5.2.2 Algemeen 

Voor een goed functionerende regionale waterkering is een minimum profiel noodzakelijk: het 
beoordelingsprofiel. Indien het aanwezige profiel ruimer is dan het beoordelingsprofiel, is er ruim-
te voor de aanplant van bomen. De meeste regionale waterkeringen waarop wegen zijn aangelegd 
hebben een overmaat aan breedte. Over een grote lengte echter bestaat gebrek aan kruinhoogte.  
De negatieve invloed van bomen op het waterkerend vermogen van de dijk is niet overal en, door 
het verschil in profiel, niet overal in gelijke mate aanwezig. De mate van het nadeel wordt dus 
bepaald door de overmaat aan dijkprofiel ten opzichte van het beoordelingsprofiel. 
 
Het beoordelingsprofiel bestaat uit een kruin op hoogte van het grenspeil (langs Noordzee en Wes-
terschelde plus een halve meter) met een breedte van 2 meter en vanaf de kruin tot de teen een 
helling van 1 op 2 aan weerszijden.  
 
Het nadeel van bomen is dat indien ze omwaaien deze  een gat in het dijkprofiel of zelfs verlaging 
van de kerende hoogte veroorzaken. Dit is met name het geval indien ze zich binnen het beoorde-
lingsprofiel bevinden. Waar dit het geval is, zal zo mogelijk een saneringsbeleid worden gevoerd. 
Voor regionale waterkeringen die onder meer vanwege de aanwezigheid van boomsingels tot be-
schermd landschap zijn verklaard zal bij het toepassen van het saneringsbeleid het maatschappe-
lijk belang zwaarder worden meegewogen. Bomen die afbreken in plaats van omwaaien veroorza-
ken minder bezwaar. Struiken hebben ten opzichte van bomen niet het nadeel dat ze kunnen om-
waaien en daardoor het waterkerend profiel verlagen. Ze veroorzaken wel een verschraling of 
zelfs het plaatselijk totaal verdwijnen van de grasmat. Er is echter geen harde noodzaak voor een 
sterke grasmat op een regionale waterkering.  Een regionale waterkering is niet bedoeld om lang-
durig weerstand te bieden tegen erosie. 
 
 
5.3 Beleid voor regionale waterkeringen met bestaande beplanting  

In principe worden er geen bomen op de regionale waterkeringen toegestaan tenzij het actuele 
profiel aanmerkelijk groter is dan het beoordelingsprofiel. Er zijn echter nogal wat dijken waar 
bomen op staan. Bij toepassing van de regels, waarbij factoren als afmeting van het profiel en de 
hoogteligging van de kruin worden betrokken, blijkt dat op een aantal regionale waterkeringen 
beplanting staat die daar niet behoort te zijn. Voor deze beplanting dient een saneringsbeleid te 
worden gehanteerd. Er dient echter ook gekeken te worden naar de haalbaarheid van een derge-
lijke actieve of passieve sanering. Daarbij moeten waterstaatkundige belangen, zoals de volledig-
heid van het stelsel zowel in traject als in hoogte, worden afgezet tegen de maatschappelijke be-
langen. In beschermde gebieden waarbij dijken met bomen zowel onderdeel zijn van en beeldbe-
palend zijn voor de landschappelijke waarde van het gebied en die als zodanig in bestemmings-
plannen zijn opgenomen, zal geen saneringsbeleid worden gevoerd. Struikbegroeiing op regionale 
waterkeringen heeft  slechts beperkte waterstaatkundige nadelen en is derhalve toegestaan. 
 
Vanwege het grote maatschappelijke belang wordt voor de dijken van het kanaal door Walche-
ren een uitzondering gemaakt. In overleg met de provincie zal een beplantingsplan worden op-
gesteld met een optimale afweging tussen belangen als veiligheid en maatschappelijke waarden. 
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5.4 Beoordelingsprofiel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 5.  Beoordelingsprofiel en mogelijkheden beplanting regionale waterkeringen. 
 

 
5.5 Beleid  voor regionale waterkeringen zonder beplanting 

Overeenkomstig de keur mag in het waterstaatswerk en de beschermingszone A van regionale  
waterkeringen geen opgaande beplanting worden aangebracht. De schadelijkheid van beplanting 
op dijken met een profiel dat ruim groter is dan het minimum profiel is echter zeer beperkt. In de 
belangenafweging kan op dit soort dijken het maatschappelijk en natuurbelang zwaarder worden 
meegewogen. Struikbeplanting brengt slechts een gering nadeel op het vlak van onderhoud met 
zich mee. Het waterschap zal (in de meeste gevallen) voor struiken vergunning verlenen.  
 
Op dijkgedeelten met een naar het oordeel van het waterschap voldoende ruim profiel (geval B, C 
en D, zie bovenstaande figuur) kan be- of herbeplanting plaatsvinden met diepwortelende bomen 
zoals abeel, linde, eik, wilg en populier. 
 
In 2012 wordt een overzicht opgesteld van dijken welke wél beplant mogen worden, welke dijken 
onbeplant moeten blijven vanwege gebrek aan profiel en op welke dijken een saneringsbeleid zou 
moeten worden toegepast in het geval er wel bomen aanwezig zijn maar geen voldoende profiel 
aanwezig is. 
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5.6 Beslisboom beplanting op regionale waterkeringen 

Het onderstaande stroomschema geeft aan of op een regionale waterkering bomen kunnen worden 
ingeplant of worden gehandhaafd. Bepalend in dit schema is of er meer dan het beoordelingspro-
fiel aanwezig is. Is dat het geval dan kan op waterstaatkundige gronden worden beoordeeld of 
inplanten, herbeplanting of uitbreiding van een bestaande aanplant mogelijk is. Niet is in deze 
beoordeling opgenomen of aanplant mogelijk is uit oogpunt van bijvoorbeeld verkeersveiligheid. 
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6 Kabels en leidingen  

Het leggen van kabels en leidingen door of langs een waterkering is verboden zonder vergunning 
van het dagelijks bestuur. Een grondeigenaar is overeenkomstig de Wet op de Telecommunicatie-
voorzieningen verplicht een kabel die in het kader van deze wet wordt gelegd in zijn terrein te 
ontvangen. Dit geldt ook voor het waterschap. Indien dat in een waterkering plaatsvindt, heeft 
de beheerder op grond van zijn zorgplicht uiteraard het recht te bepalen op welke wijze dat in 
het belang van de waterkering dient te gebeuren.  
 
 
6.1 Technische aspecten 

Volgens de keur is het verboden werken te verrichten, maken of aan te brengen binnen het wa-
terstaatswerk en de beschermingszone A. Hieronder vallen zowel kabels als leidingen. In de keur 
is verder het verbod opgenomen voor het plaatsen of hebben van werken met een overdruk van 
10 bar of meer. Onder deze werken vallen hogedrukleidingen. De breedte van de zones zijn 
vastgelegd in de legger behorend bij de keur.  
 
Het leggen van zowel kabels als leidingen door een vooroever van primaire waterkeringen brengt 
grote risico's met zich mee. Door het verstoren van de stabiliteit van de ondergrond kan een oe-
verval ontstaan. Er dient daarom vooraf bij de beheerder van de dijk duidelijkheid te zijn over 
de werkwijze. Een aanvraag voor het aanbrengen van een dergelijk werk dient derhalve verge-
zeld te gaan van een uitgebreide beschrijving van het werk. Hierin moet in ieder geval aangege-
ven worden: 
 de werkmethode c.q. de wijze van aanbrengen onder water; 
 diepteligging in de vooroever; 
 sleufdiepte en -breedte in de vooroever; 
 de wijze en het materiaal van aanvulling; 
 het in te zetten materieel en de afmetingen daarvan (b.v. de spuitslee); 
 de relevante kabel- of leidinggegevens zoals druk, diameter, het medium. 
 
Plaatselijke omstandigheden kunnen aanleiding zijn de plaats van doorsnijding van de vooroever 
te wijzigen of een andere werkmethode toe te passen. 
 
 
6.2 Kabels 

Kabels hebben minder negatieve invloed en brengen minder risico’s met zich mee ten aanzien 
van het waterkerend vermogen van een dijk dan leidingen. Ze veroorzaken toch zodanige pro-
blemen dat ook kabels in dijken zoveel mogelijk moeten worden vermeden. Het nadeel wordt 
niet rechtstreeks door de kabel veroorzaakt maar door de verstoring van de ondergrond. De 
breuk in de afdekkende kleilaag, het verloren gaan van de pakking tussen de glooiingblokken 
onderling en het plaatselijk verloren gaan van de stabiliteit van de vooroever levert kwaliteits-
verlies op. Na het aanvullen van de klei is de pakking tussen de gronddeeltjes gedurende langere 
tijd vestoord. Bij wateroverslag vormt dit een aangrijpingspunt voor erosie. Om die reden zijn 
kabels in de lengterichting in de kruin of de belopen van een groene dijk, zeer ongewenst. 
In duinen bestaat het gevaar van blootspoelen van kabels en leidingen in de afslagzone. Onder 
normale stormomstandigheden levert dit meer nadeel op voor de kabels dan voor het duin.  
 
Het leggen van kabels, maar ook leidingen, in duingebieden levert op de meeste locaties ook in 
het stormseizoen geen kwaliteitsverlies op. Uitgezonderd hiervan zijn de kabels en leidingen die 
aan de voet van het buitenduin worden gelegd. In de meeste gevallen kan, eventueel onder ex-
tra voorschriften, vergunning worden verleend. 
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6.3 Leidingen 

Gas- en vloeistofleidingen kunnen worden onderscheiden in drukloze leidingen, lage- of hoge-
drukleidingen. In een lagedrukleiding heerst een druk van minder dan 10 bar, in een hogedruk-
leiding meer dan 10 bar. Het waterschap zal aan een vergunning extra voorschriften verbinden, 
afhankelijk van de druk in én de afmeting van de leiding. In ieder geval moeten leidingen wor-
den gelegd overeenkomstig de Normbladen 3650, 3651 en 3652. Plaats- en leidingafhankelijk 
kunnen hier nog nadere voorschriften aan worden toegevoegd. 
 
6.3.1 Drukloze leidingen (rioleringen/duikers) 

Rioleringen vallen onder de categorie drukloze leidingen. Zij vormen als het ware een tunnel in 
de waterkering. Indien mogelijk moet de aanleg van dit soort leidingen worden vermeden. Indien 
dat niet mogelijk is, dient voor of na de kruising van een rioolbuis met een waterkering een af-
sluiter te worden geplaatst op een goed bereikbare plaats. Omdat deze afsluiters niet of nauwe-
lijks voor een ander doel worden gebruikt, dienen ze jaarlijks op hun goede werking te worden 
gecontroleerd (schouw waterstaatswerken). 
 
6.3.2 Lagedrukleidingen 

Omdat leidingen met een diameter van minder dan 100 mm en een druk lager dan 4 bar bij explo-
sie niet of nauwelijks een erosiekrater veroorzaken, is een algemene regel met standaard voor-
schiften en een meldplicht opgesteld. Deze algemene regel geldt nadrukkelijk alleen voor regiona-
le waterkeringen.  
 
Het risico van breuk of van grondverweking als gevolg van een sluipende lekkage is bij elke diame-
ter en druk aanwezig. Er worden daarom op grond van het waterkeringbelang een aantal uitvoe-
ringseisen gesteld voor het gedeelte leiding dat de waterkering kruist of in lengterichting wordt 
gelegd. Eén van deze eisen is dat het leidinggedeelte in de waterkering 20% sterker moet zijn ten 
aanzien van inwendige druk dan voor de veldleiding nodig is. 
Indien geen algemene regel van toepassing is, worden voor dijken specifieke en per geval afhanke-
lijke voorwaarden gesteld aan onder meer: 
 hoogteligging van een kruising; 
 wijze waarop de kruising moet worden aangelegd;  
 keuze / kwaliteit van het materiaal en de wijze van afwerking van het dijklichaam.  
 
Voor duinen worden voorwaarden gesteld aan het tracé van de leiding, de plaats waar de leidingen 
worden verzameld en de wijze van afwerking van het duin. De negatieve invloed van deze leidin-
gen op het duin is, ook bij breuk, gering.  
 
6.3.3 Hogedrukleidingen 

In de normbladen wordt ten aanzien van persleidingen door en evenwijdig aan de waterkering en 
met een druk van meer dan 10 bar een stabiliteitszone en een verstoringszone aangehouden (zie 
figuur hierna). Samen vormen deze zones de veiligheidszone. 
De stabiliteitszone heeft dezelfde breedte als de beschermingszone A. Binnen de stabiliteitszone 
mag niets gebeuren. De vuistregel voor de bepaling van de afmeting van de stabiliteitszone is vier 
maal de hoogte van de dijk ten opzichte van het maaiveld (4*H-MV).  
 
De verstoringszone is de zone waarbinnen de invloed van een lekkende of exploderende leiding 
merkbaar is. De verstoringszone, ook wel erosiezone genoemd, is afhankelijk van de buisdiame-
ter, de druk in de leiding en het te transporteren medium. De erosiezone die bij breuk in een 
vloeistofleiding ontstaat is veel groter dan de erosiekrater van een gasleiding. Bij een gelijke druk 
en diameter kan het verschil een factor 10 bedragen.  
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Het effect van een exploderende gasleiding of een brekende waterleiding moet buiten de be-
schermingszone A blijven. In de praktijk komt dat erop neer dat de afstand die de persleiding uit 
de beschermingszone A moet liggen gelijk is aan de helft van de berekende explosiekrater of ero-
siezone. 
 
Een leiding evenwijdig aan de waterkering mag niet zonder vergunning in het waterstaatswerk of 
in de beschermingszone A worden gelegd. Ook voor het leggen van een leiding in de beschermings-
zone B met een druk >1 N/mm2 (10 bar) is vergunning van de keur vereist.  
 

 
Figuur 6.  Overzicht veiligheidsafstanden en zones voor waterkeringen.  

 
 
6.4 Vervangende waterkering 

Bij hogedrukleidingen door zeedijken wordt een damwandscherm verlangd dat moet dienen als 
vervangende waterkering bij breuk of explosie van de leiding. Dit geldt niet voor lagedrukleidin-
gen indien:  

H³*Di
5 <1 

 
(maximale bedrijfsdruk in meters waterkolom tot de derde macht x de inwendige diameter tot 
de vijfde macht in meters kleiner is dan 1) 
 
De noodzaak voor het plaatsen van de vervangende damwand en de breedte daarvan is afhanke-
lijk van het te vervoeren medium (gas of vloeistof). Ook bij lagedrukleidingen met grote afme-
tingen en een groot debiet kan een vervangende waterkering worden verlangd indien dat de 
standzekerheid van de waterkering dient. Bij hogedrukleidingen is de breedte van het scherm 20 
m. Bij lagedrukleidingen hangt de schermbreedte af van het te transporteren medium en de druk 
in de leiding en is maximum 20 meter voor gas en 25 meter voor een vloeistofleiding. De boven-
kant van dit scherm moet reiken tot 0,10 m onder de kruin van de waterkering. Voor regionale 
waterkeringen worden dergelijke maatregelen meestal niet verlangd. 
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6.5 Horizontaal gestuurde boringen (HDD-boringen) 

Een horizontaal gestuurde boring is meestal de veiligste manier om een waterkering te kruisen. 
Met deze methode is men in staat nauwkeurige boringen te verrichten over vele honderden me-
ters. Op deze manier ontstaat de mogelijkheid om persleidingen of kabeldoorvoerbuizen onder 
duinen en kanalen inclusief de dijken te leggen zonder de grond te roeren.  
Vanwege het geringe nadeel voor de waterkering geeft het waterschap de voorkeur aan gestuur-
de boringen boven gelegde leidingen. Daarbij moet wel aan een aantal specifieke voorwaarden 
worden voldaan. De voorwaarden zijn afhankelijk van de aard van de boring, de druk in de lei-
ding, het te transporteren medium, de dijkhoogte, de plaatselijke geologische omstandigheden, 
enz. De voorwaarden worden per boring vastgesteld overeenkomstig de richtlijnen zoals deze 
zijn opgenomen in de eerder genoemde normbladen.  
Het aanbrengen van een horizontaal gestuurde boring kan in bepaalde gevallen in het wintersei-
zoen plaatsvinden, afhankelijk van o.a. de categorie van de waterkering, de diepte van de bo-
ring, de afstand uit de waterkering, de druk in én de diameter van de leiding. 
 
 
6.6 Andere kruisingconstructies 

Indien een horizontaal gestuurde boring niet tot de mogelijkheden behoort mag een kruising van 
een regionale waterkering niet in een horizontale doorpersing worden uitgevoerd maar moet met 
een 'staande boog'-constructie worden aangelegd waarbij de onderkant van de buis zo hoog moge-
lijk in het dijklichaam wordt gelegd, indien mogelijk boven het grenspeil of boven de maatgeven-
de waterstand.  
 
Aan het kruisen van een gelegde leiding met een duin worden, anticiperend op toekomstige duin-
afslag, eveneens bijzondere voorwaarden gesteld. De leiding moet zodanig diep liggen dat de kans 
dat de leiding bloot komt te liggen 1/1000 per jaar is. Hiervoor wordt voor de vooroever en het 
strand een diepte van 1 m onder de laagst gemeten waarde aangehouden. In de duinen moet de 
leiding 1 m onder het afslagprofiel liggen en landwaarts achter het grensprofiel moet de onderkant 
van de leiding boven het maatgevend stormvloedpeil liggen. Deze methode brengt echter enorm 
veel zandverzet met zich mee wat desastreuze gevolgen heeft voor de ecologie van het duin. Ook 
hier is het toepassen van een horizontaal gestuurde boring de beste keuze, waarbij tevens het 
duin als natuurgebied wordt gespaard (NB-wet). Voor zover de waterkering geen eigendom van het 
waterschap is, moet ook van de eigenaar toestemming worden gevraagd vanwege het in de wet 
bepaalde verticale eigendomsrecht. 
 
 
6.7 Technische hulpmiddelen 

6.7.1 Afsluiters en drukmeters 

In geval van een calamiteit, dat kan zijn een inundatie of een breuk in de leiding ter hoogte van 
de waterkering, dient de leiding ter plaatse van de kering binnen de kortst mogelijke tijd druk-
loos gezet te kunnen worden. Dit kan gebeuren door het aanbrengen van een drukmeetinstalla-
tie waarmee de pompen automatisch worden stilgezet bij het wegvallen van de druk. Indien een 
dergelijke constructie niet kan worden aangebracht omdat bijvoorbeeld de leiding gedeeltelijk 
in bedrijf moet blijven, kan worden geëist dat voor en/of achter de kering afsluiters worden 
geplaatst. Soms kan worden volstaan met één afsluiter bovenstrooms van de waterkering.     
Afsluiters zijn ten opzichte van een doorgelaste leiding een verzwakking, ze mogen derhalve niet 
binnen de beschermingszone (is de veiligheidszone) worden geplaatst. Belangrijk bij het aanbren-
gen van een afsluiter is dat deze goed bereikbaar moet zijn, liefst ook bij een inundatie. Een mak-
kelijk bereikbare plaats verder van de dijk is beter dan een onbereikbare plaats dichtbij. Ook de 
montagelassen moeten buiten de beschermingszone worden aangebracht.  
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6.7.2 Mantelbuizen 

Mantelbuizen kunnen bij een kruising van een waterkering verschillende functies hebben.  
1. Het afvoeren van lekkende gassen en vloeistoffen. Hierbij moet de mantelbuis zover worden 

doorgevoerd dat het uitstromende medium geen gevaar voor de waterkering kan opleveren. 
2. Het opvangen van zettingbelasting.  
 
Een mantelbuis kan worden vermeden door onder of in waterkeringen een leidinggedeelte met een 
hogere sterkteklasse aan te brengen. In de standaardvoorwaarden is deze eis opgenomen. Het na-
deel van mantelbuizen is dat ze om de mediumvoerende buis een open doorgang in de waterkering 
kunnen vormen. Ze dienen daarom aan beide uiteinden, rond de mediumvoerende buis blijvend 
waterdicht te worden afgesloten. De uiteinden bevinden zich ondergronds waardoor onzekerheid 
bestaat of zal ontstaan over de blijvende waterdichtheid van de afdichting. 
 
Mantelbuizen worden gezien de nadelen in beginsel niet toegestaan. Uitzonderingen zijn ge-
stuurde olie- of afvalwaterleidingen die pleistocene zandlagen bereiken (mantelbuizen zijn hier 
zelfs verplicht) en in sommige gevallen mantelbuizen voor telecommunicatiekabels. Laatstge-
noemde mantelbuizen dienen eveneens op de ter plaatse optredende gronddruk en verkeersbe-
lasting te worden berekend. Ook deze ‘droge’ mantelbuizen dienen waterdicht te worden afge-
zet. 
 
 
6.8 Afpersen, dichtheidscontrole 

Ter controle van de dichtheid van een persleiding die waterkering kruist, dient de leiding te wor-
den afgeperst. Hierbij is het effect bepalend dat een leidingbreuk kan hebben op de waterkering 
met de daaruit voortvloeiende consequenties. Met andere woorden, de uiteindelijke bedrijfsdruk 
en het te transporteren medium bepalen op welke wijze moet worden afgeperst.  
 
Op de volgende wijze kan worden bepaald hoe en op welke wijze een leiding moet worden afgeperst.  
- Indien bij vloeistofleidingen de maximale bedrijfsdruk (in meters vloeistofkolom) maal de diameter 

(in meters) in het kwadraat 50 is of minder (H*Di250) kan worden volstaan met een dichtheidstest. 
Dit houdt in dat de leiding gedurende 24 uur onder een druk moet worden gehouden die gelijk is aan 
de ontwerpdruk plus 4 bar. 

- Indien de maximale bedrijfsdruk maal de diameter in het kwadraat groter is dan 50 (H*Di2>50) moet 
een sterktetest worden uitgevoerd en dient de leiding gedurende 24 uur op een druk te worden ge-
houden van (0,9 * ﾉvloei * 20 t (wanddikte in mm) ) / Duitwending in mm 

-   Voor gasleidingen geldt dat de leiding gedurende 15 minuten onder de maximale druk moet worden 
gehouden (sterkteproef) en vervolgens voor de dichtheidsproef gedurende 24 uur onder een druk van 
1,4*P0 (P0 is ontwerpdruk). Het afpersen heeft tot doel te bezien of de leiding dicht is en voldoende 
sterk. Uit veiligheidsoverwegingen gebeurt het afpersen met water. 

 
 
 
6.9 Beleid ten aanzien van lagedrukleidingen en kabels 

In, onder of langs primaire waterkeringen 
Kabels, leidingen en rioleringen in primaire waterkeringen komen voor bij boulevards en haven-
plateaus, daar waar openbare wegen of paden op de waterkering zijn gelegen, op buitenbermen 
die zijn opengesteld voor het publiek en door duinen ten behoeve van strandpaviljoens en 
strandhuisjes. 
 
In principe zal het waterschap vergunning verlenen waarbij het streven is, in het belang van de 
waterkering, zo weinig mogelijk kabels maar vooral zo weinig mogelijk leidingen in het dijkli-
chaam toe te laten. In alle gevallen zal het openbaar belang worden afgewogen tegen het wa-
terkeringbelang. 
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Per geval zullen aangepaste voorwaarden worden gesteld ten aanzien van de plaats, de diepte-
ligging, de wijze van afwerking van de duin- of dijkbekleding en materiaalsterkte, -dikte en -
soort. Kruisingen van meerdere kabels en leidingen, zoals in het geval van buitendijkse bebou-
wing, dienen te worden geconcentreerd op één plaats. 
Kabels in de lengterichting van een groene dijk zijn ongewenst. In de kruin en de belopen wor-
den, tenzij dwingende omstandigheden aanwezig zijn, geen kabels toegestaan. In de onderberm 
aan de landzijde kunnen kabels worden gelegd indien daar ruimte voor aanwezig is en het wa-
terkeringbelang zich daartegen niet verzet (zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van drainage). 
Riolering door een primaire waterkering moet worden voorkomen. Oplossingen moeten worden 
gezocht in verzamelkelders van waaruit door middel van een pomp en een persleiding het afval-
water door de waterkering wordt gevoerd. Als een riolering niet te vermijden is, moeten afslui-
ters in de leiding worden geplaatst die regelmatig op hun goede werking moeten worden gecon-
troleerd. 
 
In, onder of langs regionale waterkeringen  
De aanleg van riolering, kabels en lagedrukleidingen in waterkeringen is mede als gevolg van de 
aanwezigheid van bebouwingsconcentraties niet te vermijden. De aanwezige bebouwing moet op 
de openbare nutsvoorzieningen kunnen worden aangesloten en het afvalwater moet kunnen 
worden afgevoerd. Gezien de relatief geringe invloed van deze werken op de kwaliteit van de 
regionale waterkering binnen de bebouwde kom en de hoge frequentie waarin de kabels en lei-
dingen worden gelegd, zijn hiervoor algemene regels gesteld. Deze algemene regels gelden ook 
voor nutsvoorzieningen t.b.v. incidentele bebouwingen buiten de bebouwingsconcentraties voor 
zover de aanvoerende leidingen in het waterstaatswerk of de beschermingszone A liggen.  
Er blijft een vergunningvereiste voor het leggen van drukloze rioolbuizen door regionale water-
keringen. Het leggen van langsliggende leidingen buiten de bebouwde kom binnen het water-
staatswerk en binnen de beschermingszone A moet worden vermeden en kan slechts worden 
toegestaan als geen ander tracé mogelijk is.  
 
Leidingen ten behoeve van binnendijkse zoutculturen 
De laatste jaren is binnendijkse zoutcultuur, gestimuleerd door de Provincie, sterk in ontwikke-
ling. De bedrijven hebben schoon en vers zeewater nodig dat via leidingen uit zee of uit Ooster- 
of Westerschelde moet worden gehaald. Deze leidingen moeten de waterkering passeren. Indien 
dat gebeurt in een open sleuf worden de nieuw aangebrachte glooiingen (project Zeeweringen 
1996-2015) doorgraven waardoor ongewenste overgangsconstructies ontstaan. Bovendien vormt 
de leiding een open verbinding met open water, hetgeen op zich al bij schade aan de leiding of 
een afsluiter een probleem kan vormen.  
 
De beste beveiliging tegen instromend water wordt bereikt door de leiding boven rekenpeilhoog-
te door de dijk te voeren. Daarmee wordt een passieve veiligheid bereikt waarbij geen mechani-
sche middelen te pas komen en menselijk falen wordt uitgesloten. Schade aan de glooiing wordt 
voorkomen door de leiding vanuit de kruin onder de buitenberm en de glooiing te boren.  
Voor het aanbrengen van de leiding onder het binnenbeloop zijn twee mogelijkheden: 
a.- boren vanuit het achterland naar de kruin en daar de beide leidingen koppelen; 
b.- persen onder de onderhoudsweg en de leiding in een open sleuf leggen. 
 
De voorkeur gaat uit naar oplossing a. Bij oplossing b moet het probleem dat de gedempte sleuf 
enige jaren qua erosiebestendigheid een verzwakte plaats is, worden ondervangen door de klei-
laag over een breedte van 5 m aan beide zijden van de leiding te verdikken tot 1,50 m. De uit-
laatleiding moet aan de buitenzijde worden voorzien van een terugslagklep. Zowel de inlaat- als 
de uitlaatleiding moeten aan de binnenzijde zijn voorzien van een afsluiter. Op plaatsen waar 
het project zeeweringen de glooiing nog niet heeft vervangen maar waar dat binnen korte ter-
mijn wel gaat gebeuren, kan de leiding in een open ontgraving door de glooiing worden gelegd. 
De uitlaatleiding moet zover mogelijk maar tenminste 50,- meter uit de teen bestorting worden 
gelegd. Indien de leidingen door middel van een HDD-boring volledig onder de waterkering wordt 
geboord, dient aan de binnenzijde een passieve veiligheid te worden aangelegd. 
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6.10 Beleid ten aanzien van hogedrukleidingen 

Grotere persleidingen vormen een risicofactor als ze in of evenwijdig aan de waterkering liggen. 
De leidingen transporteren een medium dat bij breuk als gevolg van lekkage of explosie het dijkli-
chaam kan verweken of zelfs kan doen eroderen (Stein, 27- 01-2004). Om dit gevaar te voorkomen 
dienen vanuit de waterkeringszorg bijzondere voorwaarden te worden gesteld.  
Dit belang wordt veiliggesteld door de eis een vergunningaanvraag vergezeld te laten gaan van een 
berekening waarbij een schadefactor wordt toegepast afgestemd op de aard van de kering en de 
mate van risico voor het achterland. Ook worden per geval specifieke voorzieningen voorgeschre-
ven. Deze voorzieningen bestaan bij kruisingen in de meeste gevallen uit het aanbrengen van een 
vervangende waterkering in de vorm van een damwandscherm en het treffen van maatregelen 
tegen kwelstroom of breuk. 
 
Na het leggen van een leiding in de waterkering is de leidingbeheerder verplicht de leidinggege-
vens digitaal (in autocad- of dxf-format) aan het waterschap te leveren. 
Voor alle gestuurde boringen geldt dat het in- en uittredepunt buiten de beschermingszone A 
moet worden gesitueerd. Slechts in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. 
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7 Berijden overgangen, stranden e.d. 

Op grond van het bepaalde in de keur is het verboden, zonder te zijn voorzien van een vergun-
ning van het dagelijks bestuur, binnen een waterstaatswerk, buiten openbare wegen als bedoeld 
in artikel 4 van de Wegenwet met rij- of voertuigen, dan wel met een dier te rijden of vee te 
drijven. 

 

 

7.1 Algemeen 

Overgangen hebben primair tot doel het uitvoeren van onderhoud aan de waterkering. Gebruik 
door derden behoeft, naast een vergunning van het waterschap, eveneens toestemming van de 
grondeigenaar. Voor het berijden van stranden wordt door het waterschap geen vergunning ver-
leend. De desbetreffende gemeente is hier bevoegd gezag en de Algemene Plaatselijke Verorde-
ning van deze gemeente dient hierin te voorzien. In de volgende situaties kan hiervoor vrijstel-
ling worden verleend.  

 

 

7.2 Zakelijk gebruik 

Vergunningen worden verleend voor zakelijk gebruik aan: 

 bedrijven (of eigenaren) die jaarlijks het transport verzorgen van seizoensgebonden bouw-
werken over de overgangen tot op het strand; 

 paviljoeneigenaren en leveranciers voor het bevoorraden van strandpaviljoens e.d; 
 pachters, eigenaren en onderhoudsplichtigen voor onderhoud en calamiteiten; 
 aannemers voor het uitvoeren van werken aan de waterkering. 

 
Hulpdiensten hebben te allen tijde toegang tot de waterkering. 

 

 
7.3 Gebruik door particulieren 

 Mensen met een invalidenkaart/doktersverklaring kunnen vergunning krijgen voor het berij-
den en op verschillende overgangen parkeren. Degenen die minder validen brengen mogen 
alleen berijden. 

 

Enkele overgangen, zoals Erica en Joossesweg nabij Westkapelle en ’t Haventje te Cadzand-Bad, 
worden gebruikt door bootvissers. 

 

 

7.4 Gebruik van onderhoudswegen 

Voor het berijden van onderhoudswegen wordt door het waterschap beperkt vergunning ver-
leend. Overheidsdiensten (gemeenten, provincie, Rijkswaterstaat e.d.) krijgen een vergunning 
voor het berijden van deze onderhoudswegen voor het uitvoeren van taken/werkzaamheden. 
Hierbij wordt de noodzakelijkheid van berijden afgewogen tegen de impact op de onderhouds-
weg. Hulpdiensten, zoals politie en brandweer, mogen gebruik maken van de overgangen. De 
hulpdiensten hebben de beschikking over een sleutel van de toegangshekken. 
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8 Schelpdieren, zeewier en zeeaas 

Volgens de keur is het verboden om binnen het waterstaatswerk en de beschermingszones, zon-
der te zijn voorzien van een vergunning van het waterschap, op verdedigingswerken vastzittende 
schelpdieren af te steken of op andere wijze los te maken. Ook verbiedt de keur het rapen en 
afvoeren van schelpen binnen de het waterstaatwerk en de beschermingszone. 
 
8.1 Schelpen 

Langs stranden en inspringende hoeken in dijken spoelen grote hoeveelheden schelpen aan. Deze 
schelpen en de resten daarvan vormen een grove laag op de stranden. In het verleden zijn een 
aantal vergunningen tot wederopzegging verleend voor het weghalen van schelpen van het Noor-
derstrand van Walcheren. Vier van deze vergunningen zijn nog rechtsgeldig. Voor het rapen van 
schelpen wordt een saneringsbeleid gevoerd. Dit houdt in dat bestaande vergunningen niet wor-
den overgeschreven op een andere naam en er zullen ook geen nieuwe vergunningen worden 
verleend. 
 
8.2 Schelpdieren 

Op de steenbekleding van dijken en hoofden vestigen zich veel planten en dieren die normaal 
gesproken aan zandige kusten in het geheel niet voorkomen. Zowel de houten palen in paalhoof-
den als het steenachtige materiaal van glooiingen, kreukelbermen en bestortingen vormen een 
geschikt substraat voor schaal- en schelpdieren. Met name mosselen vestigen zich, tussen water 
en wind, in trossen aan de palen in de paalhoofden. Kokkels komen voor in de bovenste zandlaag 
van de laagwaterstranden. Zowel het handmatig als machinaal verwijderen van mosselzaad van 
stenen bermen en glooiingen kan schade opleveren aan de waterkering. De onderlinge samen-
hang tussen de blokken kan verminderen. Het handmatig afsteken van mosselzaad van palen die 
in de hoofden staan, levert geen waterstaatkundige nadelen op als dat op de juiste manier ge-
beurt.  
 
Het waterschap verleent geen vergunning voor het beroepsmatig en machinaal verwijderen van 
schaal- en schelpdieren van kreukelbermen, stenen bermen van paalhoofden en glooiingen. Het 
op kleine schaal rapen voor eigen gebruik is toegestaan. Wel wordt vergunning verleend voor het 
afsteken van mosselzaad van palen in hoofden. Gezien de belangenafweging en het probleem 
van handhaving, wordt het aantal vergunningen beperkt tot de drie bestaande. 
 
8.3 Zeewier 

Het afsteken of snijden van wieren binnen het waterstaatwerk en beschermingszone is verboden 
op grond van de keur. Zeewier wordt gebruikt voor het inpakken van oesters. Op bescheiden 
schaal wordt zeewier gesneden van glooiingen, hoofden en nollen. Wieren vormen enigszins een 
beschermende laag over de glooiing en herbergen een ruime schakering aan fauna. Bovendien 
vormt de dikke wierlaag een biotoop voor een rijke schakering aan diersoorten. Om roofbouw te 
voorkomen dient het snijden op kleine schaal en met de hand te gebeuren. Als er geen stenen 
uit de kreukelberm verplaatst worden, bestaan hier weinig waterstaatkundige bezwaren tegen.  
Met het verstrekken van vergunningen zal met het oog op de handhaving zeer terughoudend 
worden omgegaan. 
 
8.4 Zeeaas 

Evenals het rapen en vissen van kokkels ontstaat bij het spitten van zagers en pieren een onge-
wenste verstoring van de bodem voor de dijkteen waardoor erosie een aangrijpingspunt krijgt. 
Binnen een afstand van 25 meter uit de dijkteen is deze activiteit dan ook niet toegestaan.  
Er is een collectieve vergunning voor het spitten van zeeaas verstrekt aan de Deltafederatie.  
Aan particulieren worden geen vergunningen verstrekt.  
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9 Grasbeheer 

9.1 Algemeen 

Op het talud boven de buitenberm, op de kruin en het binnenbeloop moet de kleilaag met de 
daarop aanwezige grasmat de nodige bescherming bieden tegen  golfbelasting. De grasmat vormt 
daarom een belangrijk onderdeel van de sterkte van de dijkbekleding. De sterkte van de grasmat 
wordt bepaald door de soortendiversiteit, een goede en diepe doorworteling en het ontbreken 
van kale plekken.  
 
De keur stelt dat de onderhoudsplichtigen zorg dragen voor een goede toestand van de waterke-
ringen door het bestrijden van schadelijk wild, het herstellen van geringe beschadigingen en het in 
stand houden van begroeiingen en materialen, dienstig aan de waterkering.  
 
De bepalingen van de keur zijn van toepassing op het gebruik van alle waterkeringen die onder 
het beheer van het waterschap vallen, dus ook op de dijken die verpacht of in particulier eigen-
dom zijn. Het waterschap dient er op toe te zien dat het gebruik door derden niet leidt tot ver-
mindering van de kwaliteit van de grasmat. Dit geldt uiteraard ook voor dijken die in particulier 
eigendom zijn.  

De wijze waarop het waterschap wil omgaan met het grasbeheer is  beschreven in het “Uitvoe-
ringsplan Grasbeheer primaire waterkering”. Dit plan is geïntegreerd in het uitvoeringsplan 
grasbeheer 2012.  Het gehanteerde uitgangspunt hierbij is  deregulering van de spelregels.  
Het idee achter deregulering van het grasbeheer is om de pachter/gebruiker zo weinig mogelijk 
regels op te leggen ten aanzien van de manier van werken. Het hoofddoel, de waterstaatkundige 
functie van de grasmat, moet echter gewaarborgd blijven.  
Op basis van de bedrijfsvoering kan naar eigen inzicht het hooi- of weidebeheer uitgevoerd wor-
den.  De verantwoordelijkheid van goed grasbeheer ligt bij de pachter / gebruiker. Bij de uit-
voering daarvan moet zowel het eigen als het waterstaatkundige belang in het oog gehouden 
worden. Essentieel is dat over de uitvoering en werkwijze regelmatig met het waterschap wordt 
gecommuniceerd. 
 

Het grasbeheer op regionale waterkeringen wijkt sterk af van het beleid dat op primaire water-
keringen wordt toegepast. De grasmat speelt op de regionale waterkeringen een aanzienlijk 
minder belangrijke rol. Erosiebestendigheid is hier geen eis. Een regionale waterkering is immers 
niet bedoeld om langdurig water te keren. 
 
 
9.2 Beweiden 

Voor het beweiden met schapen is vergunning vereist in het kader van de keur. Beweiding an-
ders dan met schapen wordt niet toegestaan. Voor een aantal onderdelen worden geen regels 
opgelegd omdat deze onder goed dagelijks beheer vallen. De pachter/gebruiker kan zelf hieraan 
invulling geven. Het betreft de volgende onderdelen:    
 Uitvoeren tijdstip maaibeurten 

Door geen tijdstippen op te leggen betekent dit dat het moment van maaien (hooidijken) af-
gestemd kan worden op grasgroei en weersverwachting. 

 Maximaal aantal schapen per hectare   
  Het strikt vasthouden aan een maximum aantal ingeschaarde dieren zonder rekening te  
     houden met grasaanbod, jaarinvloeden en omweiden kan leiden tot afname van de zode- 
     kwaliteit. Het is bedrijfsmatig gezien maar ook in het belang van de grasmat soms beter om  
     met een groter aantal schapen in een korte periode een dijkvak te beweiden. Het aantal  
     schapen dient te worden afgestemd op het grasaanbod zodat over- en onderbeweiding  
     wordt voorkomen.  
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 Bijvoeren, ruimen maai- of blootsel enz. 
    Het is niet noodzakelijk voor deze onderwerpen voorwaarden op te stellen. Uitgangspunt is 

dat er een erosiebestendige grasmat moet zijn. Goede erosiebestendigheid betekent dat geen 
open plekken en looppaden zichtbaar aanwezig zijn. 

 
 
9.3 Graslengte (winterperiode) 

Te lang gras gaat ten koste van de veiligheid. Het gaat platliggen of wordt platgetrapt waardoor 
de zode verstikt en planten en hun wortels afsterven. Ook in het weideseizoen kan er ongewens-
te schade ontstaan maar in veel gevallen is deze zodanig dat die nog op tijd, voor de herfst, is 
hersteld. Wanneer dit later in het seizoen plaatsvindt is er een reële kans dat de bedekking in 
het risicoseizoen (herfst/winter) onvoldoende is.  
De maximale graslengte 1 oktober bedraagt 15 cm en al het maaisel moet afgevoerd zijn. 
 
 
9.4 Winterbeweiding 

     Winterbeweiding wordt niet toegestaan tenzij na overleg en met goedkeuring van het  
     waterschap. Schriftelijke bevestiging is vereist. Winterbeweiding kan bijvoorbeeld worden  
     toegestaan op dijkvakken die door weersomstandigheden in het najaar niet gemaaid         
     konden worden. 

 
 
9.5 Bestrijding schadelijke dieren 

De waterkerende functie en daarmee de veiligheid van de waterkering wordt mede bepaald door 
de kwaliteit van de kleibekleding in combinatie met een vlakke, goed doorwortelde en gesloten 
grasmat. Het wroeten en graven door konijnen, mollen, vossen  en muskusratten kan zowel de 
kleilaag als de grasmat in belangrijke mate aantasten. Vooral de naoorlogse dijken, die bestaan 
uit een zandvulling met een deklaag van klei, zijn kwetsbaar. In duinen blijft wildschade beperkt 
tot het vreten aan jonge helmscheuten door konijnen.  

Het waterschap houdt zich niet bezig met het actief bestrijden van konijnen maar laat dat, op 
de dijken en de duinen die ons eigendom zijn, via de verhuur van het jachtgenot over aan der-
den. De mollenbestrijding gebeurt in eigen beheer. 
De bestrijding van (muskus- en bever-)ratten op waterkeringen gebeurt, met uitsluiting van der-
den, door het waterschap.  
Bestrijding van vossen vond tot heden  zelden  plaats omdat de overlast voor de waterkeringen 
minimaal was. De toename van het aantal vossen vraagt er wel om zeer alert te zijn. 
 
De bestrijding van schadelijke dieren staat beschreven in het uitvoeringsplan “Bestrijding van 
schadelijke dieren op en nabij de waterkeringen”. Het beleid inzake het bejagen van waterke-
ringen is neergelegd in de nota “Beheer eigendommen 2011”. 
 
 
9.6 Bemesten 

Het beheren van zeedijken met als doelstelling een erosiebestendige graszode verschilt wezen-
lijk met het beheer van een agrarische doelstelling. Ondanks deze verschillen blijkt dat een 
kunstmestgift van 80 kg stikstof per ha in potentie kan leiden tot de gewenste zodenkwaliteit 
met betrekking tot de sterkte. Geen kunstmestgift bevordert de doorworteling en bij een hogere 
gift neemt de beworteling af. Extra bemesting bevordert indirect ook het aantal mollen.  
Anderzijds is bemesting nodig voor het bevorderen van de grasgroei en graskwaliteit bij     
hooiwinning en is bij beweiding van belang voor de voederwaarde van het gras. 
Een kunstmestgift van maximaal  80 kg stikstof per ha wordt toegestaan. 
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10 Overige werken 

10.1 Recreatieve voorzieningen 

Op grond van de keur is het verboden te spitten, te graven, grondroeringen te verrichten, voor-
werpen te deponeren of op te slaan en werken aan te brengen in, of in de nabijheid van de wa-
terkering . Onder dat laatste wordt in dit verband verstaan alle door menselijk toedoen ontstane 
constructies of inrichtingen met toebehoren. Met andere woorden er mag door derden niet wor-
den gegraven in - en er mogen geen zaken worden aangebracht op de waterkering zonder daar-
toe te zijn voorzien van een vergunning. 
 
Dijken, duinen en stranden vormen een voor de recreant aantrekkelijk gebied. Het waterschap 
geeft toegang over of tot deze gebieden door het aanleggen van paden en overgangen of ver-
leent vergunningen voor de aanleg daarvan. Door gemeenten, gebruikers of andere belangheb-
benden worden deze  voorzieningen ‘aangekleed’ met zaken als bankjes, afvalbakken, informa-
tieborden, verrekijkers, verlichting, enzovoort.  
 
Het waterschap verleent vergunning voor het aanbrengen van dergelijke voorzieningen ten be-
hoeve van de recreatie voor zover dat de kwaliteit van de waterkering niet aantast en het on-
derhoud er niet door wordt bemoeilijkt. Een lantaarnpaal of een zitbankje in de steenbekleding 
van een buitenberm brengt meer negatieve effecten met zich mee dan een infobord aan de 
landzijde van een duin. Aan vergunningen zullen derhalve plaatsafhankelijke voorwaarden wor-
den gesteld.  
 
 
10.2 Informatie- en/of reclameborden  

In de keur is opgenomen dat het verboden is informatie- en reclameborden te plaatsen. Derge-
lijke borden worden in de meeste gevallen geplaatst door gemeenten, VVV’s of paviljoenhou-
ders. De borden geven onder meer informatie met betrekking tot de recreatiemogelijkheden, eb 
en vloed, gemeentelijke verbodsbepalingen (APV), aanwijzingen voor de veiligheid van de recre-
ant en geven bekendheid aan de aanwezigheid van strandpaviljoens.  
Ter voorkoming van onderhoudsproblemen (loopschade, gaten in de waterkering enz.) dienen de 
borden zoveel mogelijk op één plaats te worden verzameld, bij voorkeur op één paneel. De op 
de borden vermelde boodschap moet betrekking hebben op de ter plaatse aanwezige recreatieve 
voorzieningen.  
Aan een vergunning worden voorwaarden verbonden met betrekking tot de plaats, de wijze van 
aanbrengen, de eventueel aan te brengen voorzieningen ter bescherming tegen uitspoeling en de 
afmeting van het bord. Het waterschap verleent publiekrechtelijk vergunning voor het plaatsen 
van infoborden voor alle waterkeringen. Voor de waterkering waarvan het waterschap geen ei-
genaar is dient tevens toestemming van de eigenaar te worden verkregen.  
 
 
10.3 Ontgravingen 

De keur verbiedt het verrichten van afgravingen binnen het waterstaatswerk en de bescher-
mingszone van een waterkering. Dit verbod is ook van kracht voor het verdiepen en/of verrui-
men van waterlopen die binnen deze zone aanwezig zijn. Bij verruimen met meer dan 0,50 m 
komt de stabiliteit van het dijklichaam in gevaar en wordt de kans op piping vergroot. Voor het 
verrichten van graafwerk is derhalve vergunning vereist. Ter bescherming van de standzekerheid 
van de waterkering zal het waterschap voorwaarden stellen met betrekking tot de diepte, de 
breedte en het volume en zal eventueel compenserende maatregelen voorschrijven. 
Het delven in het kader van normaal onderhoud binnen de leggerafmetingen valt hier niet onder. 
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10.4 Trappen 

Ten behoeve van het (recreatieve) medegebruik worden trappen aangelegd. Het in het dijkli-
chaam aanbrengen van deze voorzieningen is ongewenst en in de keur verboden. De keur ver-
biedt ook het verrichten van afgravingen. Onder vergunning is het wel toegestaan om trappen op 
het dijklichaam aan te leggen.  
 
Bij trappen is de kwaliteit van de grasmat veelal minder. Bij het beheer wordt in sommige geval-
len bestrijdingsmiddel gebruikt en op andere plaatsen zorgt het medegebruik (afrastering, scha-
penpaadjes, fietssporen) ervoor dat er kale plekken ontstaan. Derhalve moet bij trappen vaak 
worden teruggevallen op de sterkte van de kleilaag. Als oplossing kan in principe gekeken wor-
den naar het lokaal vergroten van de sterkte van het dijklichaam (toename erosiebestendig-
heid).  
 
Gezien de beperkte afmeting van kruin en berm valt lokale kruinverhoging af. Vanuit de praktijk 
wordt dan ook alleen geopteerd voor het vergroten van erosiebestendigheid van het dijklichaam.  
Het aanbrengen van extra overgangsconstructies (zoals matten) brengt een extra risico met zich 
mee zodat hiervan wordt afgezien.   
 
Structurele maatregel  bij een trap  
Onder de trap is in de primaire waterkering categorie a en b een erosiebestendige kleilaag van 
minimaal 1,40 meter gewenst, zowel op het buitentalud, kruin als binnentalud4. Dat betekent 
dat een kleilaag met een dikte van 2 meter onder en aan weerszijden van de trap moet worden 
aangebracht over een lengte van 2 meter. Dan zo steil mogelijk laten verlopen naar de oor-
spronkelijke dikte.  
De werkwijze is:  
1. laagsgewijs (in lagen van maximaal 40 cm dik) aanbrengen en verdichten van de kleilaag 

met een totale dikte van 2 meter (breedte van 5 à 6 meter); 
2. minimaal 2 weken (maar bij voorkeur 3 maanden) na aanbrengen van de kleilaag, inkassen 

van de kleilaag ter plaatse van de trap (breedte 1 à 2 m); 
3. aanbrengen trap.  
 

                                                 
4 Bij primaire waterkeringen categorie c alleen voor het buitentalud. Bij de kruin en binnentalud kan de 
trap bovenop worden gelegd.   
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