
Veelgestelde vragen schouw 
dagelijks onderhoud 

Wat is gewoon onderhoud? 

Gewoon onderhoud is het jaarlijks verwijderen van een overmaat aan 

begroeiing, vuil enzovoort dat zich in en direct naast de watergang 
bevindt. Dit om ervoor te zorgen dat de doorstroming van de watergang 

en de waterberging van het watersysteem gewaarborgd blijven. 

Tot en met 2009 bestonden er twee schouwperiodes, een voor de 
Krimpenerwaard en een voor Schieland. Per 2010 is er nog één 

schouwperiode voor het hele gebied. Het onderhoud moet u voor 15 

oktober van elk jaar uitvoeren.  

Voor wie geldt de onderhoudsplicht? 

Om te bepalen of u onderhoudsplichtig bent voor een bepaalde 
watergang, is het van belang inzicht te hebben hoe de grens van uw 

perceel kadastraal ligt ten opzichte van de watergang. Er zijn vier 
scenario’s te onderscheiden.  

Scenario 1 

De kadastrale perceelsgrens ligt in het midden van de watergang. U bent 

in dit geval eigenaar van de helft van de watergang. Tot de helft van de 

watergang heeft u dus de volledige onderhoudsplicht. Dit zowel voor het 
“gewoon” onderhoud (begroeiing verwijderen) als voor het 

“buitengewoon” onderhoud (baggeren). De kadastrale eigenaar aan de 
overkant van de watergang is verantwoordelijk voor de andere helft van 

de watergang. 

 



Scenario 2 

De kadastrale perceelsgrens ligt op de waterlijn. In dat geval bent u geen 

eigenaar van de watergang. Wel heeft u als eigenaar van een perceel aan 
een watergang de verplichting de watergang tot het midden te 

onderhouden. De eigenaar van het perceel aan de andere zijde van de 

watergang is voor de andere helft van de watergang onderhoudsplichtig. 

 

Scenario 3 

De kadastrale grens van uw perceel loopt evenwijdig aan een watergang. 
Tussen de watergang en uw perceel ligt een strook land dat niet tot uw 

eigendom behoort. Kadastraal gezien sluit uw perceel niet aan op een 
watergang. In dit geval bent u niet onderhoudsplichtig voor deze 

watergang. De onderhoudsplicht ligt in deze situatie volledig bij de 

eigenaren van de percelen die aan de watergang grenzen. 

 

Scenario 4 

De watergang is als apart kadastraal perceel gedefinieerd. In dit geval zijn 

de bewoners aan weerszijden geen eigenaar van de watergang. 



Waarschijnlijk is de watergang eigendom van de gemeente (in geval van 

een overige watergang) of het waterschap (in geval van een 
hoofdwatergang). Geen van beide bewoners is in dit geval 

onderhoudsplichtig. Het onderhoud van de watergang moet worden 

uitgevoerd door de kadastrale eigenaar (gemeente of waterschap). 
Overhangende takken moeten wel door de eigenaar van het perceel, 

waarop de bomen of struiken groeien, worden verwijderd.  

 

Wanneer kan ik het best de sloot schonen? 

 

De periode van het jaar waarin het onderhoud aan de watergang moet 
worden uitgevoerd, is gebonden aan de regels van de Flora- en Faunawet. 

Volgens deze wet mogen dieren die tot beschermde inheemse diersoorten 
behoren, niet worden gestoord. De beste uitvoeringsperiode voor de 

onderhoudswerkzaamheden aan de watergangen is daarom de periode 
vanaf 15 juli tot en met 1 november. 

 
Wat is de Ecokleurenkoers? 

Schone sloten zijn belangrijk voor een optimale af- en aanvoer van water. 
Voor de kwaliteit van het water is te veel maaien ook weer niet goed. 
Schieland en de Krimpenerwaard hanteert daarom het ecologisch maai- en 

schouwbeleid.  

De Ecokleurenkoers (EKK) is een kaart met alle watergangen in het gebied 

van Schieland en de Krimpenerwaard. Door middel van kleuren is 
aangegeven waar het noodzakelijk is om intensief onderhoud uit te 

voeren, en waar het mogelijk is de natuur meer de ruimte te geven.  

Wanneer kan ik het best de sloot schonen? 

Het najaar is de beste periode. Door in het voorjaar en de zomer te 
maaien kunnen sommige planten zich niet meer herstellen. De kans is 

groot dat minder gewenste soorten als waterpest, hoornblad en kroos 
daarvan profiteren. Maaien in de winter is funest voor in de modder 

overwinterende dieren. 



Waar moet ik het maaisel en vuil uit de sloot 
laten? 

Als je het maaisel een tijdje op de kant laat liggen krijgen dieren de kans 
terug naar het water te kruipen. Leg het maaisel liever op een hoop en 

niet op mooie oeverplanten. Als het maaisel na een paar dagen droog is 
kun je het kwijt in de groen- of afvalcontainer.  

Mag ik mijn groene watergang blauw 
onderhouden? 

Natuurlijk zien wij liever dat u wat planten in en om het water laat staan, 
maar het is toegestaan de watergang en de oever in het najaar volledig te 

maaien. Om dieren een kans te geven te vluchten, adviseren we te 
maaien in twee verschillende perioden. 

Bekijk de kaart samen met de factsheet over hoe u de watergang(en) het best 
kunt onderhouden 

Ik ben huurder van deze woning. Ben ik dan ook onderhoudsplichtig voor de 

naast dit perceel gelegen watergang? 

Het hoogheemraadschap spreekt altijd de kadastrale eigenaar van het 

perceel aan op de onderhoudsverplichting. Dit omdat het 
hoogheemraadschap geen inzicht heeft in privaatrechtelijke afspraken 

tussen verschillende partijen. 

Als u een perceel huurt van een ander persoon dan is hiervoor een 
huurovereenkomst opgesteld. De huurovereenkomst bevat mogelijk een 

bepaling dat u onderhoudsplichtig bent. Dit kunt u zelf controleren. In dat 
geval bent u verantwoordelijk voor het uitvoeren van het onderhoud. In 

een dergelijke situatie zal de eigenaar u als huurder vragen het onderhoud 
uit te voeren. 

 
Hoe is de onderhoudsplicht van de watergangen geregeld? 

De onderhoudsplicht voor watergangen is geregeld in de Keur van 
Schieland en de Krimpenerwaard. De Keur kunt u vergelijken met de 

Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente, maar dan voor het 
waterschap. In deze keur staan alle ge- en verbodsbepalingen die van 

toepassing zijn voor het watersysteem zoals waterstaatwerken en 
oppervlaktewaterlichamen. Hieronder vallen onder meer waterkeringen en 

watergangen.  

Het wegenbeheer van het hoogheemraadschap is beperkt tot de 
Krimpenerwaard. In artikel 3.6.2. van de Keur is de 



onderhoudsverplichting omschreven voor het dagelijks onderhoud. De 

hele keur is te downloaden. 
 
Kan ik uitstel krijgen op de onderhoudsverplichting? 

U kunt uitstel op de onderhoudsverplichting aanvragen bij het 
hoogheemraadschap als u daarvoor een goede reden heeft. Het 

hoogheemraadschap beoordeelt of de situatie ter plaatse uitstel toelaat. 

Het hoogheemraadschap probeert u zoveel mogelijk tegemoet te komen. 
Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat het gewas op het land nog niet geoogst is 

en de watergang daardoor voor u onbereikbaar is. Een dergelijk verzoek 
tot uitstel moet per watergang worden aangevraagd.  

Waar ligt de begrenzing van een watergang? 

De watergang loopt van insteek tot insteek. Zie de onderstaande figuur 
voor de ligging van de insteek. Dit betekent dat ook de droge taluds tot de 
watergang worden gerekend en moeten worden onderhouden.  

 

Wat wordt verstaan onder “het niet of onvoldoende verwijderd hebben van 

voorwerpen, materialen en stoffen uit de watergang” 

Medewerkers van het hoogheemraadschap constateren dat in de 
watergang nog voorwerpen, materialen en/of stoffen liggen die de 

doorstroming van de watergangen hinderen en het bergend vermogen 

doen afnemen. Hierbij valt te denken aan allerlei zaken zoals gezonken 
bootjes, bladafval, omgevallen bomen, huisvuil, enzovoort. Wij vragen u 

deze obstakels uit de watergang te verwijderen. 

Keur, artikel 3.6.2 lid 1 onder a 



 
 

  

Wat wordt verstaan onder “het niet of onvoldoende verwijderd hebben van 

begroeiingen uit de watergang” 

Medewerkers van het hoogheemraadschap constateren dat in de 
watergang nog een overmaat aan planten aanwezig is die de doorstroming 
van de watergang hindert. Hierbij valt te denken aan planten zoals lissen, 

waterlelies, enzovoort. U moet deze begroeiing uit de watergang 

verwijderen zodat de doorstroming van de watergang wordt hersteld. 

Keur, artikel 3.6.2 lid 1 onder b 



 

Wat wordt verstaan onder “het niet of onvoldoende in stand houden van de 

oevers en de bovenwater gelegen taluds” 

Medewerkers van het hoogheemraadschap constateren dat het talud van 
de watergang is beschadigd, waardoor het profiel van de watergang niet 

conform de eisen is. Het talud kan zijn ingezakt, waardoor grond in het 
water terecht is gekomen. Ook kan het betekenen dat de beschoeiing 

langs de watergang in zeer slechte staat verkeert waardoor afkalving van 
het talud is opgetreden. De onderhoudsplichtige moet de taluds of 

beschoeiing herstellen. 

Keur, artikel 3.6.2 lid 1 onder c 



 

Wat wordt verstaan onder “het niet of onvoldoende verwijderd hebben van 

begroeiing die in of over het water hangt” 

Medewerkers van het hoogheemraadschap constateren dat langs de 
watergang  teveel begroeiing aanwezig is die over en soms ook in het 

water hangt. Deze begroeiing vormt een risico voor de waterkwaliteit en 
de doorstroming van de watergang. Daarnaast ontneemt deze begroeiing 

u de mogelijkheid het water te onderhouden.  

Keur, artikel 3.6.2 lid 1 onder d 



 

Hoe weet ik waar en wat er precies is geconstateerd in de watergang waarvoor 

ik het onderhoud moet uitvoeren? 

Als u een brief van het hoogheemraadschap heeft ontvangen met als 
onderwerp “Vooraankondiging toepassen bestuursdwang schouw dagelijks 

onderhoud”, betekent dit dat u als onderhoudsplichtige van een 
betreffende watergang het onderhoud nog niet of onvoldoende heeft 

uitgevoerd. De exacte locatie van de waarneming kunt u terugvinden per 
kadastraal perceel op de bijgevoegde overzichtskaart. Mocht dit nog niet 

voldoende duidelijkheid geven, dan kunt u contact opnemen met de 

handhaver die de beoordeling heeft gedaan via het telefoonnummer dat 
boven in de brief vermeld staat. 

Wat gebeurt er als ik het onderhoud aan de watergang niet uitvoer? 

Als u de watergang waarvoor u onderhoudsplichtig bent niet onderhoudt, 
start het hoogheemraadschap een handhavingtraject waarin u alsnog 
wordt verzocht het onderhoud uit te voeren. Het niet uitvoeren van het 

onderhoud kan uiteindelijk leiden tot het toepassen van bestuursdwang. 
In dat geval voert het hoogheemraadschap het noodzakelijke onderhoud 

uit. U betaalt de kosten van het onderhoud. Het minimumbedrag wat in 
rekening wordt gebracht bedraagt 60 euro.  

Daarnaast heeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om een 
Bestuurlijke Strafbeschikking op te leggen. Dit is een strafrechtelijke 

boete. Het hoogheemraadschap legt deze op aan recidivisten. Dit betekent 
dat het hoogheemraadschap al meerdere malen het onderhoud op uw 



kosten heeft uitgevoerd. Tegelijkertijd wordt het bestuursrechtelijk 

handhavingstraject gestart. 

Kan het waterschap tegen betaling het onderhoud voor mij uitvoeren? 

Nee, u bent als eigenaar van een perceel dat grenst aan een watergang 

zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Als u om welke reden dan ook 
niet in staat bent het onderhoud zelf uit te voeren kunt, u daarvoor een 

loonwerker inschakelen. 

Waarom wordt er in het najaar geschouwd? 

Voor het natte seizoen moeten alle watergangen worden onderhouden, 
zodat het hoogheemraadschap het waterpeil in de natte perioden (herfst 

en winter) kan waarborgen. 

 


