
dit moet u weten over 
onderhoud aan watergangen

AAn de slAg
met uw
watergang



onderhoud 
is belAngrijk
watergangen zorgen voor aanvoer, afvoer en berging van  water. goed onderhoud 

zorgt er voor dat water snel afgevoerd wordt als het hard heeft geregend, maar 

ook voor een goede waterkwaliteit en de bescherming van planten en dieren.

De legger is een document waarin de vereiste 
 afmetingen van een watergang staan en waarin u 
kunt vinden wie de watergang moet onderhouden.

het onderhouden van watergangen doen we samen. In de 

 legger van het waterschap is bepaald wie verantwoordelijk is 

voor het onderhoud. dat kan het hoogheemraadschap zijn, 

maar ook de gemeente of de eigenaar van de grond die 

grenst aan het water. als eigenaar van een perceel aan een 

watergang kunt u verantwoordelijk zijn voor het onderhoud. 

u bent dan ‘onderhoudsplichtig’.



de onderhouds-
plIcht
als u een perceel aan het water bezit, deelt u 

de watergang meestal met andere eigenaren. 

dat betekent dat u ook de onderhoudsplicht 

deelt. u staat er dus niet alleen voor. Samen 

controleert u regelmatig of de watergang aan 

de eisen voldoet. als het nodig is, voert u 

samen het onderhoud uit. goede afspraken 

met elkaar kunnen helpen om het onderhoud 

gemakkelijker te maken.  

 

wilt u weten voor welk deel van de watergang 

u verantwoordelijk bent? Kijk dan op 

www.hhsk.nl/loket/onderhoud, of neem 

contact met ons op via 010-45 37 200. 

Samen houden we 
wonen aan het 

 water mooi.



dagelIjKS
onderhoud
planten in het water en op de oever zorgen voor helder water met een goede 

kwaliteit. toch is het nodig een of twee keer per jaar planten in het water te maaien, 

omdat een teveel aan planten het doorstromen van water kan belemmeren.

dit onderhoud noemen we dagelijks onderhoud. het snoeien van overhangende 

 takken en het verwijderen van zwerfvuil hoort daar ook bij.

ecokleurenkoers
u vraagt zich misschien af in hoeverre de begroeiing uit de watergang moet worden 

ver wijderd. Met de ecokleurenkoers hebben alle watergangen in het gebied een kleur 

gekregen die samenhangt met de gewenste doorstroming. Bij elke kleur hoort een 

 manier van onderhoud. Blauw staat voor intensief onderhoud, geel voor onderhoud 

met  ruimte voor ecologie en groen voor extensief onderhoud.

Blauw  deze watergangen zijn belangrijk voor de doorvoer van water of zijn gemiddeld 

smaller dan zes meter en hebben de neiging snel dicht te groeien. Zonder goed onderhoud 

groeien oeverplanten steeds verder het water in. hierdoor kan de watergang of sloot 

dichtgroeien. het is daarom belangrijk dat de planten in het najaar gemaaid worden. 

 

groen  In deze watergangen is minder intensief onderhoud nodig. deze watergangen zijn 

breder dan zes meter. In het najaar dient een strook van drie meter breed over de hele lengte 

van de watergang vrij te blijven van waterplanten, de overige begroeiing mag blijven staan. 

 

geel  deze watergangen zijn ruim genoeg om al het water door te laten en planten te 

 laten groeien. omdat het belangrijke watergangen zijn voor doorvoeren van water, ligt 

de  onderhoudsintensiteit tussen de twee bovenstaande in.

Bekijk de ecokleurenkaart op www.hhsk.nl/ekk.



BuItengewoon
onderhoud
Bagger is de afzetting van afgestorven planten en op de bodem neergedwarrelde 

deeltjes. deze afzetting vormt een ‘slappe drab’ bovenop de vaste waterbodem en 

kan er voor zorgen dat het water niet meer goed kan doorstromen, troebel wordt, 

of dat er zuurstofloosheid optreedt. daarom moet er gebaggerd worden zodat 

de watergang op diepte blijft. dit noemen we buitengewoon onderhoud. het in 

stand houden van het talud en de breedte van de watergang hoort daar ook bij.

een watergang die op orde is, voert water goed aan en af. daarnaast is het 

 water van goede kwaliteit. de watergang moet altijd voldoen aan de minimale 

waterdiepte. deze verschilt per gebied. als richtlijn kunt u uitgaan van een 

 minimale waterdiepte van 40 cm. In de Krimpenerwaard geldt een minimale 

 waterdiepte van 50 cm. afhankelijk van lokale omstandigheden kunnen 

 afwijkingen voorkomen. www.hhsk.nl/loket/vergunningen/keur.

watergang
op orde?



verontreinigd bagger 
In het stedelijk gebied, het glastuinbouwgebied en rond de lintbebouwing in de 

Krimpenerwaard bestaat de kans dat de bagger niet schoon genoeg is om op de 

kant te verspreiden. In deze gebieden moeten waterbodemmonsters worden geno-

men om de kwaliteit van de bagger te bepalen. als de bagger verontreinigd is, komt u 

in aanmerking voor een vergoeding van het hoogheemraadschap. op onze website 

kunt u lezen wat u moet doen: www.hhsk.nl/loket/onderhoud/baggeren. 

 

goed om te weten 

•	 Let	bij	het	baggeren	op	de	aanwezigheid	van	kabels	en	leidingen.

•	 	Een	snelle	groei	van	bagger	kan	voorkomen	worden	door	regelmatig	blad	

uit het water te halen. 

•	 	Bij	baggerwerkzaamheden	moet	u	zorgvuldig	te	werk	gaan.	Raadpleeg	de	

beleidsregel waterbodems op www.hhsk.nl/loket/regelgeving/beleids-

regel_waterbodems.  

Flora- en faunawet 
Iedereen die onderhoud uit gaat voeren moet daarbij rekening houden met 

 beschermde planten en dieren. In de Flora- en faunawet wordt de bescherming 

van soorten geregeld. afhankelijk van de aanwezige soort stelt de wet voorwaarden 

aan de periode en de wijze waarop u het onderhoud uit mag voeren. als onder-

houdsplichtige mag u gebruik maken van de gedragscode van het waterschap. 

Meer informatie hierover vindt op onze website en in onze veldgids: www.hhsk.nl/

wat_doet_hhsk/flora-_en_faunawet. 

onderhoud 
in de praKtIjK



Een snelle groei van de bagger 
kan voorkomen worden door in 
boomrijke omgeving regelmatig 
blad te vissen.

Controle op onderhoud 

het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard controleert 

 regelmatig de staat van onderhoud van de watergangen. ook de watergangen 

die bij uw perceel horen, worden gecontroleerd. dit noemen we een schouw. 

het hoogheemraadschap controleert of de watergang de juiste afmetingen 

heeft, of er genoeg gemaaid is en of er geen in- en overhangend groen is. 

 

uw watergang niet in orde? 

als het hoogheemraadschap vaststelt dat de watergang niet aan de eisen voldoet, 

wordt u in eerste instantie verzocht om het onderhoud alsnog uit te voeren. als u 

zich dan nog niet houdt aan uw onderhoudsplicht, wordt een handhavingstraject 

ingezet. Voorkom onnodige kosten en bestuursrechtelijke stappen; houd de staat 

van uw watergang nauwlettend in het oog.

Goed onderhoud draagt bij aan een goede 
waterkwaliteit en de bescherming van planten 
en dieren. Voorkom achterstallig onderhoud en 
onnodige kosten. Uw watergang moet altijd in 
orde zijn, niet  alleen tijdens de schouwrondes.

waterdieptetalud

waterbreedte



Voor vragen over onderhoud of andere vragen over uw watergang 

kunt u contact opnemen met het hoogheemraadschap van Schieland 

en de Krimpenerwaard.

Bezoekadres:  Maasboulevard 123, 3063 GK Rotterdam

telefoon:  010-45 37 200

e-mail:  info@hhsk.nl 

website:  www.hhsk.nl

meer informatie


