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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

 Eén van de taken van waterschap Hollandse Delta (WSHD) is het watersysteembeheer. Het 

beheer omvat ondermeer het handhaven van vastgestelde waterpeilen en het aan- en 
afvoeren van oppervlaktewater via watergangen. Door middel van gemalen wordt overtollig 
water uitgemalen op de omliggende rivieren. Bij droogte wordt water ingelaten uit de 
rivieren. 

 
 Voor het goed functioneren van de watersystemen is een goed onderhoud van de 

oppervlaktewaterlichamen (hierna genoemd wateren, watergangen of oppervlaktewater) 

van groot belang. Ook daar zorgt het waterschap voor. Het onderhoudt zelf de 
belangrijkste watergangen en ziet toe op een adequaat onderhoud van de overige 
watergangen door anderen. Als overheidsorgaan mag het regels stellen over de verdeling 
en de inhoud van het onderhoud van watergangen. Die regels heeft het waterschap in 

grove lijnen vastgelegd in de “Keur van waterschap Hollandse Delta” (hierna genoemd 
Keur). In onder andere de “Legger van oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken voor 

waterschap Hollandse Delta” (hierna genoemd legger) is dit uitgewerkt. 
 
 De legger bestaat uit een algemene toelichting (dit document), kaarten en een 

administratief register van de wateren en kunstwerken. De legger registreert hiervan de 
afmetingen, de onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen. Behoudens tegenbewijs 
heeft de legger kracht van bewijs. In geval van onenigheid is de legger doorslaggevend. Het 
waterschap kan naleving van de onderhoudsverplichtingen afdwingen op grond van de keur. 

 
1.2 Aanleiding 

 Op 27 september 2007 is door de Verenigde Vergadering (VV) de eerste legger van 
Hollandse Delta vastgesteld. Deze legger was het resultaat van de integratieslag van de 
leggers van de rechtsvoorgangers. Vervolgens is in 2008, 2009 en 2011 de legger opnieuw 
vastgesteld. De vigerende legger is door het college van Dijkgraaf en Heemraden (DH), 
daartoe gemandateerd door de VV, vastgesteld op 13-12-2011. 

 
Inmiddels is weer op ongeveer 9600 watergangen (ca. 1500 km) en 3200 st legger-

kunstwerken een mutatie uitgevoerd in het beheerregister. Dit betreft grafische en/of 
administratieve mutaties. Een nieuwe vaststelling van de volledige legger is dus op zijn 
plaats. Het waterschap heeft de wettelijke plicht om de legger actueel te houden. 

 
1.3 Totstandkoming van de legger 

Ongeveer 5200 mutaties op de wateren zijn het gevolg van de implementatie van het 
Meerjarenbaggerplan (d.d. 24-11-2011) en daarvan met name het onderdeel ‘particuliere 
watergangen stedelijk gebied’. Dit zijn zowel grafische als administratieve wijzigingen. 
 

Van de overige (niet-projectmatige) mutaties op de wateren zijn 3400 mutaties vooral 
grafisch van aard. Dit zijn verbeteringen en toevoegingen van nieuwe sloten aan de 
registratie. Zo’n 1000 mutaties zijn vooral administratief van aard. 
Deze overige mutaties zijn het gevolg van: schouw, vergunningen, revisies, 

onderhoudsbestekken, in- en externe meldingen en eigen mutatiesignalering. 
 

Ongeveer 1680 mutaties op kunstwerken betreft een duiker. Daarvan is 80% een update 
van gegevens n.a.v. uitgevoerd meetwerk. De overige 20% zijn vooral nieuwe objecten. De 
rest zijn allerlei administratieve wijzigingen.  
Ongeveer 1110 mutaties betreft stuwen en bruggen. Ook hier is meer dan de helft een 
update van gegevens n.a.v. uitgevoerd meetwerk. Het resterende deel zijn grotendeels 
nieuw toegevoegde objecten en verder de overige administratieve wijzigingen. 

 

In de kaart met buitengewoon onderhoudsvakken heeft te ’s-Gravendeel een wijziging 
plaatsgevonden. 
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2 Doel van de legger 

2.1 Wettelijk kader 

 In 1992 is de Waterschapswet in werking getreden. Deze wet geeft aan dat de taken die 

aan het waterschap zijn opgedragen onder andere de zorg voor het watersysteem betreft. 
In het Reglement van bestuur voor het waterschap Hollandse Delta is door de Provinciale 
Staten van Zuid-Holland deze zorg aan het waterschap toegewezen. 

 
In artikel 5.1 van de Waterwet is omschreven dat de beheerder zorg draagt voor de 
vaststelling van een legger, waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, 
vorm, afmeting en constructie moeten voldoen. Een waterstaatswerk is een oppervlakte-

waterlichaam, waterkering, bergingsgebied1 of ondersteunend kunstwerk. Bij of krachtens 
provinciale verordening (Waterverordening Zuid-Holland) kunnen nadere voorschriften 
worden gegeven ten aanzien van de inhoud en vorm van de legger.  
 

In artikel 4.1 lid 1 onder b Waterverordening Zuid-Holland is bepaald dat de legger, in ieder 
geval bevat: de gemiddelde dwarsprofielen van de oppervlaktewaterlichamen en 

bergingsgebieden onder beheer van het waterschap, en een omschrijving van de 
ondersteunende kunstwerken en de bijzondere constructies die hier deel van uitmaken. 
Voorts wordt omschreven in artikel 4.1 lid 2 dat op de voorbereiding van de legger afdeling 
3:4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is.  
 
Artikel 78 lid 2 van de Waterschapswet voorziet in een andere leggerplicht dan de legger 
als bedoeld in de Waterwet, te weten een register van onderhoudsverplichtingen en 

onderhoudsplichtigen. Op grond van artikel 5 lid 1 van het Reglement van bestuur voor het 
waterschap Hollandse Delta worden de onderhoudsplichtigen en de 
onderhoudsverplichtingen vastgelegd in de legger als bedoeld in het tweede lid van artikel 
78 van de Waterschapswet. 
 
De onderhavige legger is dus zowel een legger als staat van werken in de zin van de 
Waterwet als een onderhoudslegger in de zin van de Waterschapswet. Volgens de Memorie 

van Toelichting op de Waterwet bestaat de mogelijkheid tot het integreren van beide 

leggers in één document. 
 

2.2 Keur, legger en beheerregister 

 De Waterschapswet geeft ook aan dat het algemeen bestuur die verordening maakt, die 
het nodig oordeelt voor de behartiging van de taken die het waterschap zijn opgedragen. 
De Keur is zo'n verordening. Samen met de legger vormt de Keur het instrumentarium 
waarmee het waterschap handelingen kan tegengaan die nadelig kunnen zijn voor het 
functioneren van de waterstaatswerken. De legger is daarbij bepalend voor het 

toepassingsbereik van de Keur. Via de legger worden de ge- en verbodsbepalingen uit de 
Keur geëffectueerd. 

 
Bij de vastlegging van onderhoudsverplichtingen in de legger worden in principe geen 
nieuwe onderhoudsverplichtingen in het leven geroepen. De legger heeft geen 
constituerende werking, maar legt bestaande onderhoudsverplichtingen vast. Uiteindelijk 

komen deze verplichtingen voort uit het reglement, de Keur of besluiten van het 

waterschap. Besluiten zijn bijvoorbeeld vergunningen of projectplannen.  
 
 In de legger is vastgelegd wie onderhoudsplichtig is, wat de onderhoudsverplichting omvat 

en tot hoever waterstaatswerken en beschermingszones zich uitstrekken; ofwel waar het 
gebods- en verbodsregiem van de Keur van toepassing is.  

  

 De legger is een momentopname uit het beheerregister. Een vastgestelde legger verandert 
inhoudelijk niet tot op het moment dat de legger opnieuw wordt vastgesteld. De mutaties 
vinden plaats in het beheerregister. Het beheerregister is dus voortdurend aan 
veranderingen onderhevig. 
Als er aanleiding voor is (bijvoorbeeld na een bepaalde tijd, of vanwege het aantal 
wijzigingen) wordt er een nieuwe legger vastgesteld. 
 

                                                
1
 Zie ook de begrippenlijst (§3.2). In het beheersgebied van WSHD zijn geen bergingsgebieden. 
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Voor waterstaatswerken die betrekking hebben op oppervlaktewaterlichamen is een 
beheerregister niet verplicht. Het beheerregister van wateren en kunstwerken heeft dus 

geen wettelijke status maar heeft een interne gebruiksfunctie. 
 

 Als de aard van bepaalde werken of onderhoudsbelangen hiertoe aanleiding geven, kan ook 
met de besluitvorming over een bepaald project besloten worden om direct na afronding 
van de werkzaamheden de legger aan te passen. Voor de wijziging van de legger zal op dat 
moment de geëigende procedure gevolgd moeten worden. 

  
2.3 Gebruik van de legger 

 De legger wordt binnen waterschap Hollandse Delta gebruikt voor de volgende doeleinden: 
 

 Juridisch instrument 

 Voor het toezicht door het waterschap op de naleving van de onderhoudsplicht in 
de legger is in zoverre van belang dat deze bewijskracht heeft betreffende de 
onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen. De onderhoudsplicht zelf wordt 
in principe in het leven geroepen door het reglement, de keur, of besluiten van het 

waterschap (bijvoorbeeld vergunningen). 
 

 Handhaving 
 In het verlengde van het bovenstaande wordt de legger in combinatie met de Keur 

gebruikt voor handhaving. In de legger is immers onder andere de onderhoudsver-
plichting aangegeven. Wanneer hier niet aan voldaan wordt (dit blijkt onder andere 
uit de jaarlijkse schouw) kan handhavend opgetreden worden. 
Ook zijn volgens de Keur verbodsbepalingen van kracht in de beschermingszones 
van de waterstaatswerken. In de legger wordt de breedte van deze zones langs de 

oppervlaktewaterlichamen concreet benoemd. 
 
 Registratie 
 De legger is in combinatie met het beheerregister tevens een middel om de 

gegevens van de waterschapswerken bij te houden. Wijzigingen in watergangen en 
kunstwerken door eigen werken of door derden worden in de legger verwerkt. In 
eerste instantie gebeurt dit in het beheerregister, wat daarmee dus de meest 

actuele situatie van de werkelijkheid is. Op het moment dat er een periodieke 
leggerwijziging aan de orde is, of op een eerder tijdstip wanneer hiertoe aanleiding 
is, worden de gegevens uit het beheerregister ‘bevroren’ als zijnde legger. 

 
 Communicatie 
 De legger is een krachtig communicatiemiddel naar burgers en andere overheden. 

Via de tekeningen en registers heeft een ieder inzage in de afmetingen en 
onderhoudsplichtigen en –verplichtingen van de wateren en kunstwerken. 

 
 Beheer en onderhoud 
 Met name voor het maken van onderhoudsbestekken (baggeren) wordt de legger 

veel gebruikt. Op eenvoudige wijze is op basis van gemeten profielen, met behulp 
van GIS, te bepalen waar en hoeveel er gebaggerd moet worden.  

 
 Planvorming 
 Bij de voorbereiding en uitvoering van plannen zijn de leggergegevens van belang. 

De gegevens worden onder andere gebruikt voor waterbergingsprojecten, 

modelberekeningen en peilbesluiten. Zo kan bijvoorbeeld met behulp van de legger 
en de in het beheerregister geregistreerde mutaties het effect van een 
(voorgenomen) peilbesluit inzichtelijk gemaakt worden. 
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2.4 Hulpmiddelen 

 Iris 
 Voor het beheren van de enorme hoeveelheid gegevens wordt er gebruik gemaakt van 

geautomatiseerde opslagsystemen gekoppeld aan een GIS (Geografisch Informatie 
Systeem). De GIS-applicatie bevat inmiddels ca. 7.200 km watergangen en bijna 24.000 
stuks kunstwerken (van gemalen tot vaste dammen). Dit betreft de complete verzameling 
kunstwerken, dus in zowel legger als beheerregister. 

 
 Sinds november 2010 worden de waterbeheersingsgegevens vastgelegd met en ontsloten 

in de GIS-applicatie Iris. Het systeem is modulair opgebouwd. Dit is het systeem waarin 

vrijwel alle waterschappen participeren.  
 
 Geoweb 
 Geoweb is een gebruikersvriendelijke applicatie voor het visualiseren van geografische 

informatie. Via deze applicatie wordt de legger (en het beheerregister) ontsloten. Geoweb 
is via het intranet voor alle medewerkers beschikbaar. 

 

 Internet 
 Voor externe gebruikers (gemeenten, terreinbeherende instanties, agrariërs etc.) wordt de 

legger ontsloten via het Geoportaal op de internetsite van waterschap Hollandse Delta 
(www.wshd.nl/geoportaal). Op die plek zullen de leggerkaarten en bijbehorende 
administratieve gegevens in pdf-formaat worden geplaatst, zodat iedereen de gegevens 
kan opvragen en inzien. Ook is het mogelijk de gegevens in GIS-formaat te downloaden. 
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3 Uitgangspunten en begrippen 

3.1 Uitgangspunten 

 Uitgangspunt voor deze legger is de 'Keur voor waterschap Hollandse Delta' 

(geconsolideerde versie, geldend vanaf 22-12-2009) en de vigerende 'Legger van 
oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken (geldend vanaf 23-12-2011). 

  
 Andere gehanteerde uitgangspunten bij het vervaardigen van de legger zijn: 
 

ALGEMEEN 
 

 Andere overheden en grote instanties worden met name genoemd in de 
leggerstaten. 

 
 Wateren en kunstwerken worden geacht met vergunning aanwezig te zijn. Indien 

bekend wordt het unieke identificatienummer van rechtsverhoudingen, zoals 
vergunningen of overeenkomsten, vermeldt in de leggerstaten. 

 
OPPERVLAKTEWATERLICHAMEN 
 
 De watergangen zijn gevisualiseerd door het intekenen van de hartlijn. 

 
 Van de buitendijks gelegen wateren zijn alleen die wateren in de legger opgenomen 

waarvoor het waterschap de onderhoudsplichtige is. 

 
 Van de wateren is in de legger het functioneel profiel opgenomen. 
 
 Indien ter plaatse van een verbreding de waterspiegelbreedte meer dan tweemaal 

zo breed is dan de gemiddelde waterspiegelbreedte van het boven- en 
benedenstroomse doorstroomprofiel, wordt de verbreding als een aparte watergang 
van het type ‘overige water’ in de legger opgenomen en voorzien van de opmerking 

‘verbreding’. 

 
Een verbreding tot en met tweemaal de waterspiegelbreedte van het boven- en 
benedenstroomse doorstroomprofiel, wordt geacht te behoren tot het 
doorstroomprofiel. 

 

 Verbindingen onder een weg worden (ongeacht de lengte) in de leggerstaat van de 
oppervlaktewaterlichamen aangegeven als een kunstwerkvak. Verduikeringen die 
niet onder een weg liggen worden als kunstwerkvak aangemerkt als de lengte 
groter is dan 25 m. Het is niet ondenkbaar dat op termijn alle verduikeringen als 
kunstwerkvak zullen worden aangemerkt. 

 
 Zijtakken van boezemwateren, die niet (door de boezemkade heen) verbonden zijn 

met het watersysteem aan de polderzijde, worden in de legger aangegeven als 
type ‘overige water’. Voor de overzichtelijkheid van de kaart wordt de hartlijn van 
deze zijtakken niet gevisualiseerd tot aan de hartlijn van het boezemwater. 

 

KUNSTWERKEN 
 

 De kunstwerken zijn gevisualiseerd als een puntsymbool. 

 
 Alle kunstwerken in primaire wateren zijn in de legger opgenomen. Voor de 

kunstwerken in secundaire wateren geldt dat alleen de kunstwerken met een 
peilregulerende of peilscheidende functie in de legger zijn opgenomen. 
Kunstwerken in waterkeringen maken eveneens deel uit van de leggers van de 
waterkeringen. 

 
 Omdat (inspectie)putten worden beschouwd als onderdeel van de verduikering, zijn 

deze niet apart vermeld in de legger. Uitzondering hierop zijn de putten waar 
meerdere belangen bij elkaar komen, bijv. bij kruisende leidingen. 
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3.2  Begrippenlijst 

In deze legger wordt, tenzij anders bepaald, verstaan onder: 

 

a. beheerregister: het register waarin de actuele ligging, vorm, afmeting, constructie, 

onderhoudsplichtige en onderhoudsverplichting van de waterstaatswerken wordt 

beheerd. 

 

b. bergingsgebied: een krachtens de Wet ruimtelijke ordening voor waterstaatkundige 

doeleinden bestemd gebied, niet zijnde een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel 

daarvan, dat dient ter verruiming van de bergingscapaciteit van een of meer 

watersystemen en ook als bergingsgebied op de legger is opgenomen. 

 

c. beschermingszone: aan een waterstaatswerk grenzende zone, die als zodanig in de 

legger is opgenomen, waarin ter bescherming van dat waterstaatswerk voorschriften 

krachtens de Keur van waterschap Hollandse Delta zijn opgenomen. (zie figuur 1 en 3) 

 

d. droog profiel: het vanaf de waterkant boven water gelegen deel van het profiel van een 

oppervlaktewater. 

 

e. functioneel profiel: de minimaal noodzakelijke afmetingen om aan de 

waterstaatkundige functies te kunnen voldoen, voor zowel waterkwantiteit als 

(ecologische) waterkwaliteit en –indien van toepassing– voor de vaarwegfunctie. 

 

f. insteek: de snijlijn van het schuine oevertalud (oeverhelling) met het horizontaal 

gelegen maaiveld. (zie figuur 1) 

 

g. kunstwerk: waterstaatkundig werk dat van belang is voor de taakuitoefening van het 

waterschap. 

 

h. legger: legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet en in artikel 78 tweede lid 

van de Waterschapswet.  

 

i. maaiveld: hoogteligging van het grondoppervlak in een gebied, met uitzondering van 

taluds, bermen of andere (kunstmatige) verhogingen of verlagingen. (zie figuur 3) 

 

j. nat profiel: het vanaf de waterkant onder de waterspiegel gelegen deel van het profiel 

van een oppervlaktewater. 

 

k. onderhoudsverplichting: de verantwoordelijk voor onderhoud zoals in de legger is 

aangegeven (zie ook artikel 3.11 en 3.12 Keur van waterschap Hollandse Delta). 

 

l. onderhoudsplichtige: natuurlijke persoon of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor 

het onderhoud. 

 

m. oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak 

voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, 

oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Waterwet, drogere 

oevergebieden, alsmede de flora en fauna. 

 

n. peilregulerend kunstwerk: kunstwerk voor het regelen van het waterpeil. 

 

o. peilscheidend kunstwerk: kunstwerk voor het scheiden van twee verschillende 

waterpeilen. 
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p. verbreding: lokale verruiming aan het doorstroomprofiel van een watergang als gevolg 

van de geografische omstandigheden of een vergraving ten behoeve van 

compensatiewater, recreatieve functie of een vergraving uit oogpunt van een ander 

belang. Dit betreft de vergunningsplichtige werken zoals bedoeld in §3.5.1. van het 

Meerjarenbaggerplan (2012-2018). 

 

q. waterkant (kant water): de grenslijn tussen water en oever bij zomerpeil. (zie figuur 3) 

 

r. waterspiegel: het grensvlak tussen het oppervlaktewater en lucht. 

 

s. waterspiegelbreedte: de breedte van het wateroppervlak haaks op de lengterichting 

van de watergang. (zie figuur 3) 

 

t. waterstaatswerk: oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of 

ondersteunend kunstwerk, dat als zodanig in de legger is aangegeven. 
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4 Inhoud van de legger 

 In de legger dient opgenomen te worden: de functie, onderhoudsverplichtingen en de 
onderhoudsplichtigen betreffende de waterstaatswerken en de richting, vorm, afmetingen 
en constructie waaraan de waterstaatswerken moeten voldoen. 

 

 In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke gegevens op welke manier in de legger zijn 
opgenomen.  

 
4.1 Functies en typen van watergangen 

 In de legger wordt onderscheid gemaakt in de functie en het type van de watergangen. 
Volgens het Reglement van bestuur voor waterschap Hollandse Delta worden twee functies 
wateren onderscheiden, namelijk primair en secundair. In artikel 1 van het reglement 
staat: 

 

 In dit reglement wordt verstaan onder: 
b. wateren: wateren die dienen voor de afvoer en/of aanvoer en/of berging van water, 

het bovenwaterprofiel, zoals dit is aangegeven in de legger als bedoeld in artikel 78, 
tweede lid, van de Waterschapswet daaronder begrepen; deze worden naar functie 
onderscheiden in: 

1. primaire wateren: wateren en watergangen onder welke benaming ook, die 
als zodanig zijn aangegeven respectievelijk vastgelegd in de legger als 

bedoeld in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet; 
2. secundaire wateren: overige wateren en watergangen onder welke 

benaming ook, die als zodanig zijn aangegeven respectievelijk vastgelegd 
in de legger als bedoeld in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet; 

c. kunstwerken: waterstaatkundige werken die van belang zijn voor de taakuitoefening 
van het waterschap; 

 

 Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt in het type van de wateren. Waterschap 

Hollandse Delta heeft onderstaande typen met de bijbehorende definities vastgesteld. 
Onderstaande volgorde is tevens de rangorde waarin de typering wordt bepaald: 

 
 Inlaat- en uitwateringsgeul 

Het buitendijks van de in de legger aangegeven primaire waterkering en zeewering gelegen 

water, dat dient tot het in- en uitlaten van water ten behoeve van de waterhuishouding. 
 
Boezemwater 
Het water dat dient voor de afvoer, de aanvoer en de berging van water en dat wordt 
begrensd door een in de legger aangegeven boezemkade. 
 
Hoofdwatergang 

De watergang die in een peilgebied een hoofdfunctie vervult voor de afwatering en de 
aanvoer van water. 
 
Dijksloot 
De watergang gelegen langs een in de leggers van de waterkeringen aangegeven 

waterkering, die voornamelijk dient tot afvoer van het van een waterkering afstromende 
regenwater. 

 
Wegsloot 
De watergang gelegen langs een openbare weg in de zin van de Wegenwet, in beheer bij 
een publiekrechtelijke organisatie, die voornamelijk dient tot afvoer van het van een weg 
afstromende regenwater. 
 

Spoorsloot 
De watergang gelegen langs de spoorweg in de zin van de Spoorwegwet 2005 die 
voornamelijk dient tot afvoer van het van een spoorweg afstromende regenwater. 
 
Overige water 
Alle wateren die niet onder de voorgaande definities vallen. 
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Alle wateren binnen het beheersgebied zijn hiermee ondergebracht in een functie en type. 

Zie tabel 1 voor het onderlinge verband. 
 

 Tabel 1: Verband tussen functie en type van wateren 

Functie Type 

Primair Inlaat- en uitwateringsgeul 

 Boezemwater 

 Hoofdwatergang 

Secundair Dijksloot 

 Wegsloot 

 Spoorsloot 

 Overige water 

 
4.2 Codering van wateren en kunstwerken 

 De wijze van codering is bij de legger van 2007 geïntroduceerd. Aan de letter(s) kan het 
type van de watergang of het soort kunstwerk herkend worden. In tabel 2 zijn de te 

hanteren letters weergegeven. 
 
 Tabel 2: Codering wateren en kunstwerken 

Type waterloop Letter voor het 

nummer 

Soort kunstwerk Letters achter 

het nummer 

Inlaat- en uitwateringsgeul U Afsluiter AF 

Boezemwater B Brug BR 

Hoofdwatergang H Duiker DU 

Dijksloot D Gemaal GM 

Wegsloot W Hevel HE 

Spoorsloot S Put PT 

Overige water T Sluis SL 

  Stuw ST 

  Sifon / Syphon SY 

  Vaste dam VD 

    

Voorbeelden H02945 

B98352 
T12334 

Voorbeelden 12654DU 

87542SY 
64332BR 

 
4.3 Beschermingszones van watergangen 

 In de Keur van het waterschap wordt gesproken over beschermingszones. Dit betreft een 
ruimtelijke claim aan beide zijden van de oppervlaktewaterlichamen, die bij vergunning kan 
worden aangepast. In de legger is de breedte van de beschermingszone vastgelegd. 

 

De beschermingszone omvat meer dan alleen de ruimte voor onderhoud. Omdat een 

watergang afdoende beschermd wordt door deze zone, is het waterstaatswerk 
'onderhoudsstrook' geen onderdeel van deze legger.  

 
 De beschermingszone wordt gemeten vanaf de insteek van de watergang. Dit is 

geschematiseerd volgens figuur 1. 
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 Figuur 1: Bovenaanzicht en dwarsdoorsnede van een water met beschermingszones 
 

In tabel 3 is aangegeven wat de breedte is van de beschermingszones. Hierin valt op dat er 
een verschil bestaat tussen de verschillende gebieden. Bij het vaststellen van de legger in 
2007 is er voor gekozen om deze verschillen te laten bestaan. Voor het uniformeren ervan 
zal eerst beleid gemaakt moeten worden.  

 
 Tabel 3: Beschermingszones in de legger van waterschap Hollandse Delta 

Type 
Voorne-Putten 

(m) 

Goeree-
Overflakkee 

(m) 

Hoeksche Waard 
en Eiland van 
Dordrecht (m) 

IJsselmonde (m) 

Inlaat- en 
uitwateringsgeul 

5 5 5 5 

Boezemwater 5 5 5 3 

Hoofdwatergang 5 5 5 3,5 

Dijksloot 5 4 4 1 

Wegsloot 5 4 4 1 

Spoorsloot   1 1 

Overige water 2 3 1 1 

 
 Bij de totstandkoming van de legger in 2007 zijn sommige wateren ondergebracht in een 

ander type. Daarbij is de beschermingszone van het oude type gehandhaafd. Hierdoor is in 
een aantal gevallen de breedte van de beschermingszone afwijkend ten opzichte van de 
hierboven genoemde standaard.  

 
4.4 Onderhoudsplicht 

4.4.1 Wateren 

 
 Het onderhoud van watergangen kan onderscheiden worden in gewoon onderhoud en 

buitengewoon onderhoud (baggeren). In de Keur van waterschap Hollandse Delta is zowel 
het gewoon als buitengewoon onderhoud omschreven. 

 
 In de Keur staat over gewoon onderhoud:   
 

 “ARTIKEL 3.11  
De onderhoudsplichtigen van oppervlaktewaterlichamen zijn verplicht tot het daaruit 
verwijderen van begroeiingen en afval, tot het in stand houden van die wateren en tot het 
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onderhouden van begroeiingen, dienstig aan de waterhuishoudkundige functies die aan die 
oppervlaktewaterlichamen zijn toegekend.” 

 
 Voor buitengewoon onderhoud geldt:  

 
 “ARTIKEL 3.12  

1. De onderhoudsplichtigen van oppervlaktewaterlichamen zijn verplicht tot 
instandhouding daarvan overeenkomstig het in de legger bepaalde omtrent ligging, 
vorm, afmeting en constructie. 

2. Oppervlaktewaterlichamen, die ruimere afmetingen hebben dan in de legger is 
voorgeschreven, worden op die ruimere afmetingen onderhouden. 

3. Het buitengewoon onderhoud wordt minstens uitgevoerd overeenkomstig het in de 
legger opgenomen schema.” 

 

Zolang in de legger de afmeting van een watergang niet bekend is, geldt het tweede lid 
van bovenstaand artikel 3.12 uit de Keur. 

 
Het kan voorkomen dat het onderhoud in specifieke watergangen afwijkt van de in de Keur 

aangegeven bepalingen. In dat geval is dit voor de betreffende watergangen in de 
leggerstaat van de oppervlaktewaterlichamen aangegeven. 

 
In tabel 4 zijn de soorten onderhoud weergegeven. Met 'Geheel onderhoud' wordt het 

gewoon en buitengewoon onderhoud bedoeld zoals de Keur aangeeft. Het gehele profiel 
van een watergang loopt van insteek tot insteek (zie figuur 1 op voorgaande pagina). 
 
Tabel 4: Onderhoudssoorten in de legger 

Soort onderhoud Omschrijving 

Afwijkend onderhoud Afwijkend onderhoudsregime 

Droog profiel Geheel onderhoud taluds/droog profiel 

Eén zijde maaien Beide zijden plasberm, jaarlijks één zijde maaien 

Formeel gemeente Geheel profiel, formeel geheel gemeente 

Formeel spoorwegbeheerder Geheel profiel, formeel geheel spoorwegbeheerder 

Formeel wshd Geheel profiel, formeel geheel waterschap 

Formeel wshd/gemeente Geheel profiel, formeel half waterschap/gemeente 

Geen gewoon onderhoud Vrijstelling van gewoon onderhoud 

Gefaseerd maaibeleid Gefaseerd maaibeleid 

Geheel Geheel onderhoud geheel profiel 

Halfprofiel Geheel onderhoud aanliggende helft profiel 

Maaien beide even jaar Beide zijden plasberm, maaien even jaar 

Maaien beide oneven jaar Beide zijden plasberm, maaien oneven jaar 

Maaien rietberm even jaar Een zijde plasberm, maaien even jaar 

Maaien rietberm oneven jaar Een zijde plasberm, maaien oneven jaar 

Nat profiel Geheel onderhoud nat profiel 

Niet schouwen Wel in legger, niet in schouw 

Plaatselijk rietberm Plaatselijk plasberm, maaien om het jaar 

Te verlanden Toestemming tot verlanden 
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Het schema voor het buitengewoon onderhoud is in figuur 2 aangegeven. 
 

 
Figuur 2: Schema buitengewoon onderhoud (baggeren) 2014-2019 
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4.4.2 Kunstwerken 

 
Voor wat betreft het onderhoud aan kunstwerken wordt onderscheid gemaakt in: 
 
 Constructief onderhoud: Het onderhoud van de constructie en de materialen 

waaruit het kunstwerk is samengesteld, alsmede het op de juiste locatie en de 
juiste hoogteligging handhaven van het kunstwerk. 

 
 Onderhoud van het doorstroomprofiel: Het in stand houden van het 

doorstroomprofiel van het kunstwerk, waaronder wordt verstaan het verwijderen 
van alle afval die de onbelemmerde doorstroming van het water verhinderd. 

 
Bij wie het constructief onderhoud berust is aangegeven in de leggerstaat van de 
kunstwerken. 
 
Bij wie het onderhoud van het doorstroomprofiel berust is te vinden in de leggerstaat van 
de oppervlaktewaterlichamen. Dit is namelijk de onderhoudsplichtige van de watergang 

waarin het kunstwerk zich bevindt. 

 
4.5 Onderhoudsplichtigen 

De hoofdregels voor het bepalen van de onderhoudsplichtigen voor wateren en 
kunstwerken zijn in de volgende twee paragrafen weergeven. 
 
Bij het bepalen van de onderhoudsplichtigen wordt gebruik gemaakt van hulpmiddelen 
zoals de grootschalige basiskaart Nederland (GBKN), de kadastrale kaart en luchtfoto’s. 

 
4.5.1 Wateren 

 
In artikel 4 tweede lid van het Reglement van bestuur voor het waterschap Hollandse Delta 
staat: “Het onderhoud van primaire wateren berust bij het waterschap. ” 

 
Inlaat- en uitwateringsgeul 

 Het waterschap is de onderhoudsplichtige t.g.v. bovenstaand artikel uit het reglement. 
 
 Boezemwater 
 Het waterschap is de onderhoudsplichtige t.g.v. bovenstaand artikel uit het reglement. 
 

 Hoofdwatergang 
 Het waterschap is de onderhoudsplichtige t.g.v. bovenstaand artikel uit het reglement. 
 
 Dijksloot 
 Het waterschap is de onderhoudsplichtige. In principe voor het gehele profiel, tenzij anders 

is aangegeven in de leggerstaat. 
 

 Wegsloot 
 De wegbeheerder is de onderhoudsplichtige. In principe voor het gehele profiel, tenzij 

anders is aangegeven in de leggerstaat. 
  
 Spoorsloot 

 De spoorwegbeheerder is onderhoudsplichtige. In principe voor het gehele profiel, tenzij 
anders is aangegeven in de leggerstaat. 

 
 Overige water 

De eigenaar(s) van de watergang is/zijn onderhoudsplichtige voor zover het eigendom 
strekt. 
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4.5.2 Kunstwerken 

 
In artikel 4 derde lid van het Reglement van bestuur voor het waterschap Hollandse Delta 

staat: Het onderhoud van kunstwerken berust bij het waterschap, tenzij een derde daartoe 
verplicht is, of, indien zodanige verplichting ontbreekt of niet bekend is, bij de zakelijk 
gerechtigde tot het kunstwerk. 
 
Het constructief onderhoud berust bij degene die daartoe wettelijk krachtens vergunning of 
overeenkomst verplicht is, of, indien zodanige verplichting ontbreekt of niet bekend is, bij 

degene die krachtens eigendom, bezit of beperkt recht het genot heeft van het kunstwerk. 
 
 In een aantal gevallen berust het onderhoud van de constructie niet bij de in de 

leggerstaat genoemde Vergunninghouder maar bij een andere in de vergunning of 
andere overeenkomst genoemde belanghebbende. 

 
 In een aantal specifieke gevallen berust de bediening van de peilregulerende 

constructie niet bij de onderhoudsplichtige van de constructie. In voorkomende 

gevallen is dit in de leggerstaat aangegeven. 
 

 Van kunstwerken die bedoeld zijn om het peil conform het peilbesluit in stand te 
houden berust het constructief onderhoud en bediening bij het waterschap. Indien 
dit een kunstwerk betreft dat geïntegreerd is in een ander kunstwerk (bijv. een 
afsluitmiddel in put in een verduikering), dan berust alleen het constructief 

onderhoud van het regelwerk (het bewegende deel) bij het waterschap. 
 

 Van kunstwerken die bedoeld zijn om het peil van een peilafwijking (waar derden 
met toestemming een peil handhaven dat afwijkend is van het peilbesluit) te 
regelen berust het constructief onderhoud en bediening bij de vergunninghouder. 

 

 Van duikers en bruggen ter ontsluiting van landbouwpercelen, huiskavels en 
(natuur)terreinen berust het constructief onderhoud bij de vergunninghouder. 

 
 Wanneer in een watergang een brug of duiker is aangebracht ter kruising van een 

weg, spoor of waterkering dan berust het constructief onderhoud daarvan in het 
algemeen bij de beheerder van weg, spoor of waterkering tenzij anders is 
overeengekomen. 

 
 Indien een brug of duiker hierbij meerdere belangen kruist berust het constructief 

onderhoud bij de belanghebbende met het grootste belang (lengte). 
 

 Wanneer in of over een watergang een duiker of brug is gelegd ten behoeve van 
schouw of onderhoud, dan berust het constructief onderhoud bij het waterschap. 
Deze locaties zijn in de tabel voorzien van de opmerking 'schouwdam'. 
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4.6 (Overige) gegevens in de legger 

4.6.1 Leggerstaten 
  

De leggerstaten bevatten de elementen, zoals weergegeven in de tabellen 5 t/m 15. 
 

 Tabel 5: Elementen in de leggerstaat van de oppervlaktewaterlichamen 

Code Unieke aanduiding 

Type Type 

Verduikerd Kunstwerkvak, indicatie voor het al dan niet verduikerd zijn 

Talud boven L Taludhelling boven links (1 op x) 

Hoogte plasberm L Hoogte plasberm links (m t.o.v. NAP) 

Breedte plasberm L Breedte plasberm links (m) 

Talud onder L Taludhelling onder links (1 op x) 

Bodembreedte Bodembreedte (m) 

Bodemhoogte bovenstr. Bodemhoogte bovenstrooms (m t.o.v. NAP) 

Bodemhoogte benedenstr. Bodemhoogte benedenstrooms (m t.o.v. NAP) 

Talud onder R Taludhelling onder rechts (1 op x) 

Breedte plasberm R Breedte plasberm rechts (m) 

Hoogte plasberm R Hoogte plasberm rechts (m t.o.v. NAP) 

Talud boven R Taludhelling boven rechts (1 op x) 

Beschermingszone Breedte beschermingszone (m) 

Lengte Geometrische lengte (m) 

Onderhoudsplichtige Onderhoudsplichtige(n) 

Soort onderhoud Het uit te voeren gewoon en buitengewoon onderhoud 
volgens de Keur, of het daarvan afwijkend onderhoud. 

Opmerking Overige relevante informatie 

 
 

 
 
Figuur 3: Weergave van de benoemde maatvoering in de leggerstaat wateren 
 
 

 Tabel 6: Elementen in de leggerstaat van de afsluiters 

Code Unieke aanduiding 

Soort afsluiter Soort afsluiter 

Bediening Wijze van bediening 

Onderhoud constructie Onderhoudsplichtige van de constructie 

Opmerking Overige relevante informatie 

 
 

Tabel 7: Elementen in de leggerstaat van de bruggen 
Code Unieke aanduiding 

Soort brug Soort brug 

Doorvaarbreedte Maatgevende breedte loodrecht op de as van de waterloop 
(m) 

Doorvaarlengte Maatgevende lengte in de as van de waterloop (m) 

Onderhoud constructie Onderhoudsplichtige van de constructie 

Opmerking Overige relevante informatie 
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Tabel 8: Elementen in de leggerstaat van de duikers 
Code Unieke aanduiding 

Peilregelend Indicatie voor afsluitbaarheid of peilregulerende functie 

Afsluitwijze Wijze van afsluiten 

Vorm Vorm 

Lengte Lengte (m) 

Breedte / Diameter Diameter doorstroomopening bij ronde vorm, breedte 
doorstroomopening bij overige vormen (m) 

Hoogte-1 Hoogte doorstroomopening (m) 

Hoogte-2 Aanvullende hoogte doorstroomopening (m) bij afwijkende 
duikervormen zoals heul, muil, ellips 

Binnenond. bovenstr. Binnenonderkant doorstroomopening bovenstrooms 
(m t.o.v. NAP) 

Binnenond. benedenstr. Binnenonderkant doorstroomopening benedenstrooms 
(m t.o.v. NAP) 

Onderhoud constructie Onderhoudsplichtige van de constructie 

Opmerking Overige relevante informatie 

 
 
Tabel 9: Elementen in de leggerstaat van de gemalen 
Code Unieke aanduiding 

Soort gemaal Soort gemaal 

Aandrijving Soort aandrijving 

Capaciteit Gecombineerde maximale capaciteit (m3/min) 

Onderhoud constructie Onderhoudsplichtige van de constructie 

Opmerking Overige relevante informatie 

 

 
Tabel 10: Elementen in de leggerstaat van de hevels 
Code Unieke aanduiding 

Afsluitwijze Wijze van afsluiten 

Vorm Vorm hevelleiding 

Lengte Lengte (m) 

Diameter Diameter doorstroomopening (m) 

Onderhoud constructie Onderhoudsplichtige van de constructie 

Opmerking Overige relevante informatie 

 
 

Tabel 11: Elementen in de leggerstaat van de sifons 
Code Unieke aanduiding 

Peilregelend Indicatie voor afsluitbaarheid of peilregulerende functie 

Afsluitwijze Wijze van afsluiten 

Vorm Vorm 

Lengte Lengte (m) 

Breedte / Diameter Diameter doorstroomopening bij ronde vorm, breedte 

doorstroomopening bij overige vormen (m) 

Hoogte-1 Hoogte doorstroomopening (m) 

Binnenond. bovenstr. Binnenonderkant doorstroomopening bovenstrooms 

(m t.o.v. NAP) 

Binnenond. benedenstr. Binnenonderkant doorstroomopening benedenstrooms 
(m t.o.v. NAP) 

Onderhoud constructie Onderhoudsplichtige van de constructie 

Opmerking Overige relevante informatie 
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Tabel 12: Elementen in de leggerstaat van de sluizen 
Code Unieke aanduiding 

Soort sluis Soort sluis 

Doorvaarbreedte Maatgevende doorvaartbreedte binnen de sluisconstructie 
(m) 

Doorvaarlengte Maatgevende doorvaartlengte binnen de sluisconstructie (m) 

Drempelhoogte Hoogte van de drempel bij het hoofd van de sluis (m t.o.v. 
NAP) 

Onderhoud constructie Onderhoudsplichtige van de constructie 

Opmerking Overige relevante informatie 

 
 
Tabel 13: Elementen in de leggerstaat van de stuwen 
Code Unieke aanduiding 

Soort stuw Soort stuw 

Regelbaarheid Soort regelbaarheid 

Doorstroombreedte Maatgevende (doorstroom)breedte van de stuw (m) 

Constructie hoogte Maatgevende constructiehoogte van de stuw (m t.o.v. NAP) 

Minimale kruinhoogte Minimale kruinhoogte van de stuw (m t.o.v. NAP) 

Onderhoud constructie Onderhoudsplichtige van de constructie 

Opmerking Overige relevante informatie 

 
 
Tabel 14: Elementen in de leggerstaat van de vaste dammen 
Code Unieke aanduiding 

Lengte Lengte van de dam langs de waterloop (m) 

Breedte Breedte van de dam over de waterloop (m) 

Onderhoud constructie Onderhoudsplichtige van de constructie 

Opmerking Overige relevante informatie 

 
 
Tabel 15: Elementen in de leggerstaat van de overige kunstwerken 
Code Unieke aanduiding 

Soort kunstwerk Soort kunstwerk 

Onderhoud constructie Onderhoudsplichtige van de constructie 

Opmerking Overige relevante informatie 

 
4.6.2 Leggerkaarten 
 
 De leggerkaarten zijn opgebouwd uit de in de tabellen 16 en 17 aangegeven kaartlagen. 

 
 
 Tabel 16: Kaartlagen leggerdata 

Wateren Lijnelement over het hart van het oppervlaktewater, met 
onderscheid o.b.v. soort onderhoud en onderhoudsplichtige 

Kunstwerken Puntsymbool, met onderscheid o.b.v. soort kunstwerk en 
onderhoudsplichtige 

Labels Code van de wateren en kunstwerken (let op: niet alle 

labels kunnen op kaart worden weergegeven) 

Verduikering Lijnelement over het hart van het oppervlaktewater van de 
geheel verduikerde wateren (duiker/persleiding/hevel/sifon) 

 
 
 Tabel 17: Kaartlagen overige data 

Topografie GBKN lijnen 

Waterpartijen als vlak 
(ter visualisatie) 

Vlakelement van grote wateren en van wateren die sterk 
van vorm wisselen 

 

 
 


