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Keur op de waterkeringen van Waterschap Rijn en IJssel



Begripsomschrijvingen

Artikel 1

In deze keur wordt verstaan onder:

a. Bestuursorgaan: het bestuur van de afdeling, genoemd in

artikel 36 van het Algemeen Reglement voor Waterschap Rijn

en IJssel;

b. Waterkeringen: de dijken, de zomerkaden en de 

kwelkaden;

c. Dijken: de winterwaterkeringen tegen het opperwater van 

de grote rivieren (bandijken) en die tegen watervloeden door

dijkbreuken ontstaan (slaperdijken);

1. 

Algemene 

bepalingen 

1. 
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d. Kwelkaden: de waterkeringen die, op enige afstand langs de

binnenzijde van de dijken gelegen, dienen om het kwelwater

tegen de voet van die dijken te houden;

e. Zomerkaden: de zomerwaterkeringen tegen de grote 

rivieren;

f. Legger: legger of staat van waterkeringen waarvan de 

vaststelling is voorgeschreven bij of krachtens de wet, 

bij waterschapsreglement of provinciale verordening;

g. Waterwerken: werken ter verdediging van dijken of behoud

van voorland;

h. Teen van de waterkering: de lijn of het knikpunt, waar het

hellende vlak van de waterkering en maaiveld elkaar snijden

of geacht worden elkaar te snijden;

i. Werken: alle door menselijk toedoen ontstane of te maken

constructies of inrichtingen met toebehoren.

Voor de toepassing van deze keur worden de kade langs de 

zuidzijde van het stroomkanaal van Hackfort als slaperdijk en 

de kade langs de noordzijde van het stroomkanaal van Hackfort

als bandijk behandeld vanaf het uitstroomwerk in de IJssel tot aan

de hoge gronden bij Hackfort.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Artikel 2

Wanneer percelen met een beperkt recht zijn bezwaard, dan wel

krachtens persoonlijk recht in gebruik zijn gegeven, rusten de in

deze keur aan de eigenaar opgelegde verplichtingen op de

beperkt gerechtigden en in geval er sprake is van een persoonlijk

gebruiksrecht op de  gebruikers.
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Indien een perceel is onderworpen aan verscheidene beperkte

rechten, heeft voor de toepassing van de keur de vruchtgebruiker

voorrang boven zowel de opstaller als de erfpachter en heeft de

opstaller voorrang boven de erfpachter.

Indien in het kader van de uitvoering van een landinrichtings-

project percelen tijdelijk in gebruik zijn gegeven overeenkomstig

een plan van tijdelijk gebruik, als bedoeld in artikel 185 van de

Landinrichtingswet, dan wel aan de toekomstige gerechtigden 

in gebruik zijn gegeven, overeenkomstig het plan van toedeling,

bedoeld in artikel 196 van genoemde wet, treden voor de toe-

passing van de keur de in elke van beide plannen aangegeven

gebruikers in de plaats van degenen die krachtens eigendom,

bezit of beperkt recht het genot hebben van die percelen.

Voor de nakoming van de in deze keur aan de eigenaar opge-

legde verplichtingen is ieder van de in het eerste lid genoemde

gerechtigde, alsmede de eigenaar hoofdelijk aansprakelijk.

Gedoogplichten

Artikel 3

De eigenaren van waterkeringen of van nabij waterkeringen

gelegen percelen zijn verplicht, voor zover zulks nodig is ten

behoeve van werkzaamheden vanwege het waterschap ter

behartiging van de opgedragen waterstaatszorg:

a. materieel op hun percelen toe te laten;

b. alle tijdelijke werken en verrichtingen in en op hun percelen

toe te laten;

2.

3.

4.

1.
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c. degenen, die met het onderhoud van waterkeringen en het

toezicht daarop zijn belast op hun percelen toe te laten.

Van de uit te voeren werken en verrichtingen worden, gewoon

onderhoud en spoed-eisende gevallen uitgezonderd, de eigenaren

van de gronden, en de in artikel twee, eerste lid, genoemde

gerechtigden tot de desbetreffende gronden ten minste twee maal

vierentwintig uren van te voren schriftelijk in kennis gesteld.

Gebodsbepalingen

Artikel 4

Onderhoudsplichtig zijn degenen die in de legger tot het plegen

van gewoon en/of buitengewoon onderhoud aan de waterkerin-

gen zijn aangewezen.

De verplichting tot onderhoud van de waterkeringen en 

waterwerken berust bij het waterschap.

De verplichting tot onderhoud van de in de waterkeringen

gelegen kunstwerken rust op diegene, die daartoe wettelijk of

krachtens overeenkomst verplicht is, op diegene, die het kunst-

werk heeft aangelegd, op diegene, die vanouds in het onderhoud

heeft voorzien, of op de eigenaar en wel in deze volgorde steeds

op de volgende bij gebreke van de voorgaande.

De onderhoudsplichtigen moeten de kunstwerken voortdurend 

en goed onderhouden overeenkomstig de afmetingen, die in de

legger zijn aangegeven.

2.

2.

Waterkeringen 

Onderhoud

1. 

2.

3.

4.
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Artikel 5

De onderhoudsplichtigen van waterkeringen dragen te dien 

aanzien zorg voor:

het bestrijden van ongedierte en wild, met uitzondering van 

muskusratten, dat het waterkerend vermogen van de waterkering

schaadt;

het vrijhouden van afval, voorwerpen en materialen;

het herstellen van geringe beschadigingen, zoals veroorzaakt 

door verkeer, vee en dergelijke;

het instandhouden van de aanwezige begroeiingen en 

oeverbegroeiingen, dienende tot verdediging van de waterkering;

het onderhouden van de grasmat door:

a. het vrijhouden van vegetatie die de erosiebestendigheid van

de grasmat aantast;

b. maaien of laten begrazen.

Artikel 6

De onderhoudsplichtigen van waterkeringen zijn, onvermin-

derd het bepaalde in artikel 5, verplicht deze in stand te houden 

overeenkomstig het in de legger bepaalde omtrent richting, 

vorm, afmeting en constructie van de waterkering.

De onderhoudsplichtigen van waterkeringen, waarvoor 

het vaststellen van een legger niet is voorgeschreven, dan wel

waarvoor geen legger is vastgesteld, zijn verplicht deze in stand 

te houden overeenkomstig de oorspronkelijke richting, vorm,

afmeting en constructie.

Gewoon 

onderhoud 

1.

2.

3.

4.

5.

Buitengewoon

onderhoud 

1.

2.
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Artikel 7

De onderhoudsplichtigen van werken, die in, op, aan of boven

waterkeringen zijn aangebracht en die een waterkerende of mede

een waterkerende functie hebben, dienen deze onverminderd het

bepaalde in artikel 6, waterkerend te houden.

Artikel 8

De eigenaren van de in waterkeringen voorkomende 

coupures en andere afsluit-middelen dragen zorg dat deze 

op eerste aanzegging door of namens het bestuursorgaan 

terstond worden gesloten.

De middelen bestemd tot afsluiting van coupures in water-

keringen dienen door de eigenaren in goede staat te worden

gehouden, zo vaak als dat door het bestuursorgaan nodig wordt

geoordeeld te worden getoond en bij wijze van proef te worden

aangebracht.

Artikel 9

De eigenaren van percelen, welke worden gebruikt voor het

houden van huisdieren en welke zijn gelegen nabij waterkeringen

waarop ingevolge het bepaalde in artikel 10, eerste lid, sub m en

n, het houden van huisdieren is verboden, zijn verplicht daarlangs

een voldoende kerende afrastering aan te brengen op een afstand

van één meter uit de teen van de waterkering, dan wel op de

eigendomsgrens indien deze op een grotere afstand van de teen 

is gelegen, en van een zodanige constructie dat het waterkerend 

-

Werken

Coupures

1.

2.

Afrasteringen
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-

vermogen van de waterkering niet wordt aangetast en het 

onderhoud van de waterkering niet wordt gehinderd.

Artikel 10

Het is verboden:

a. een dijk, een kwelkade of een zomerkade op enigerlei wijze

door spitten, graven, ploegen of zoden steken aan te tasten of

dergelijke handelingen te verrichten binnen één meter uit de

teen van de dijk, een kwelkade of een zomerkade;

b. aarde, die van een dijk, een kwelkade of een zomerkade is

afgespoeld, van haar glooiing of voet weg te halen;

c. 1. putten, sloten, greppels, waterkolken of andere 

uitdiepingen te maken:

• in hoge gronden, die volgens het in het in de legger 

vastgestelde profiel als bandijk zijn aangemerkt;

• binnen zestien meter uit de teen van de dijk;

• binnen zes meter uit de teen van de kwelkade;

• beneden het vlak, dat van elk van de genoemde

afstanden af onder een helling van één op vier uit de

richting van de dijk of kwelkade daalt;

• beneden het vlak dat vanaf de binnen- en buiten-

kruinlijn van de zomerkade onder een helling van één 

op zeven uit de richting van die waterkering daalt;

2. in de strook, gelegen tussen zestien meter en twee-

honderd uit de binnenteen van een bandijk draineer-

buizen te leggen of te hebben of sloten te graven;

3. in de strook, gelegen tussen zestien en honderd meter uit

de binnenteen en de buitenteen van een bandijk afgravin-

gen alsmede seismische onderzoekingen te verrichten;

Verbods-

bepalingen

1.
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d. een bouwwerk of getimmerte te plaatsen:

• op of boven de kruin of glooiing van een dijk, 

een kwelkade of een zomerkade;

• binnen tien meter uit de teen van een bandijk;

• binnen twee meter uit de teen van een slaperdijk, 

een kwelkade of een zomerkade.

e. een bouwwerk of getimmerte dat zich geheel of gedeeltelijk

bevindt op de plaatsen of afstanden, genoemd onder d:

• uit te breiden, voorzover daarbij tevens aardroering 

plaatsvindt;

• geheel of gedeeltelijk te her- of verbouwen;

• af te breken, tenzij op tijd en wijze, aangegeven door 

het bestuursorgaan.

f. kabels, buizen, tanks of pompen te leggen of te slaan 

dan wel te hebben:

• in een dijk, een kwelkade of een zomerkade;

• binnen zestien meter uit de teen van een dijk;

• binnen zes meter uit de teen van een kwelkade of een

zomerkade;

• beneden het vlak, dat van elk van de genoemde afstanden

af onder een helling van één op vier uit de richting van de

waterkering daalt;

g. kabels, buizen, tanks of pompen, die zich bevinden op 

de plaatsen of binnen de afstanden, genoemd onder f te 

verwijderen, tenzij op tijd en wijze aangegeven door het 

bestuursorgaan;

h. aan een dijk, een kwelkade of een zomerkade een 

aanberming of een afweg te maken;

i. verhardingen op de kruin of glooiing van een dijk, 

een kwelkade of een zomer-kade aan te brengen;
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j. een niet als rijweg verharde kruin of glooiing van een dijk,

een kwelkade of een zomerkade te berijden met paarden,

met een bespannen voertuig of een motorrijtuig;

k. 1. bomen, heggen of gewassen te planten of te hebben 

of opslag te laten opschieten in de kruin of glooiing 

van een dijk, een kwelkade of een zomerkade;

2. bomen te planten of te hebben binnen vier meter uit 

de teen van een dijk, van een kwelkade of een zomerkade;

3. heggen te planten of te hebben binnen twee meter uit 

de teen van een dijk;

l. bomen, heggen, of opslag, staande op de plaatsen of binnen

de afstanden, genoemd onder k te vellen of weg te ruimen,

tenzij op tijd en wijze, aangegeven door het bestuursorgaan;

m.een dijk of een kwelkade anders dan met schapen te 

beweiden dan wel daarop niet-uitvliegend pluimgedierte 

te laten lopen;

n. 1. een zomerkade met varkens te beweiden of daarop 

pluimvee te laten lopen;

2. een zomerkade anders dan met schapen te beweiden, 

zodra en voorzover dit door het bestuursorgaan bij 

openbare bekendmaking ontoelaatbaar is verklaard.

o. op de kruin of de glooiing van een dijk, een kwelkade of een

zomerkade hooi-, stro-, riet-, hout-, of turfmijten te plaatsen

of te hebben liggen of voorwerpen, materialen, puin, modder,

mest, ruigte of vuilnis en dergelijke op te stapelen of neer te

storten of te hebben liggen;

p. een hek op een dijk, een kwelkade of een zomerkade op slot

te hebben;

q. vaartuigen aan een dijk of een waterwerk vast te leggen of op

een dijk of een waterwerk te  laden of te lossen;

r. een kwelkade of een zomerkade aan te leggen of een 

bestaande kwelkade of zomerkade te verhogen;
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s. zich, anders dan als rechthebbende, op waterkeringen en 

binnen twee meter uit de teen van de waterkering op te 

houden, indien dat vanwege het bestuurs-orgaan op een 

voor het publiek kenbare wijze is aangegeven;

t. waterkeringen anders dan op de door het bestuursorgaan 

toegestane wijze te bemesten en daarbij andere meststoffen 

te gebruiken dan door dat bestuur zijn toegestaan.

Het bestuursorgaan kan algemene regels stellen omtrent 

toegestane wijzen van bemesting van waterkeringen en daarbij

toegestane meststoffen.

De in het eerste lid genoemde verboden zijn niet van 

toepassing op handelingen ten behoeve van de uitvoering van

herstel en onderhoud, bedoeld in de artikelen 5 tot en met 8.

Artikel 11

Het bestuursorgaan kan van de in deze keur gestelde 

gebods- en verbodsbepalingen ontheffing verlenen.

Artikel 12

De voorzitter van het waterschap voert het bevel over diegenen

die opgeroepen zijn ingevolge artikel 93 van de Waterschapswet.

2.

3.

3. 

Vergunningen 

4.

Dijkleger 

1.
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De opgeroepenen zijn verplicht binnen de bepaalde tijd op de

aangewezen plaats te zijn en de door of vanwege de voorzitter

van het waterschap opgedragen taak onmiddellijk en naar 

behoren te vervullen.

Artikel 13

De inwoners van het waterschap en de ingelanden die geen 

inwoner zijn, zijn verplicht op eerste oproep door de voorzitter

van het waterschap voer- en vaartuigen, tractoren, grond-verzet-

machines en andere werktuigen, alsmede last- en trekdieren,

materialen en gereedschappen ter beschikking te stellen.

Alle eigenaren en gebruikers van door of namens de voorzitter

van het waterschap aangewezen voer- en vaartuigen, tractoren,

grondverzetmachines en andere werktuigen, alsmede materialen

en gereedschappen zijn verplicht zorg te dragen dat deze

onmiddellijk op de in de betreffende oproeping genoemde tijd 

en plaats in bruikbare staat aanwezig zijn.

Ingeval van verstrekkingen, bedoeld in het tweede lid, wordt 

het bedienend personeel geacht tevens tot het verrichten van 

persoonlijke diensten te zijn aangewezen.

Artikel 14

Voor de verrichte diensten en voor de inzet van de 

verstrekkingen, bedoeld in artikel 13, tweede lid, 

worden beloningen en vergoedingen toegekend aan 

de hand van de geldende loonpeilen en vergoedingsnormen.

2.

1.

2.

3.
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5. Schouw

Artikel 15

Door of namens het bestuursorgaan wordt schouw gevoerd 

over de waterkeringen volgens een door dat bestuur vastgesteld

schema.

Het bestuursorgaan stelt de datum van de schouw vast 

en maakt die tenminste veertien dagen tevoren bekend door 

kennisgeving ervan in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, 

dan wel op andere geschikte wijze.

De in het tweede lid voorgeschreven bekendmaking kan in 

spoedeisende gevallen voor de aanvang van een extra schouw

worden vervangen door een persoonlijke mededeling. Daarbij 

kan met een kortere termijn dan genoemd in het tweede lid 

worden volstaan.

Artikel 16

De belanghebbende die schade lijdt of zal lijden, als 

gevolg van de toepassing van bepalingen van deze keur, 

welke schade redelijkerwijze niet of niet geheel ten laste van 

belanghebbende behoort te blijven, wordt een naar billijkheid 

te bepalen schadevergoeding verstrekt, indien de vergoeding 

niet anderszins is verzekerd.

5. 

Schouw 

1.

2.

3.

6.

Schadevergoeding 
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Artikel 17

Overtreding van de bepalingen van deze keur wordt gestraft 

met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete 

tot ten hoogste het bedrag van de tweede categorie als genoemd

in artikel 23 van het Wetboek van strafrecht, al dan niet met

openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Indien ten tijde van het plegen van de in het eerste lid 

genoemde overtreding nog geen jaar is verlopen, sedert 

een vroegere veroordeling van de schuldige wegens gelijke 

overtreding onherroepelijk is geworden, kan hechtenis tot 

het dubbele van het gestelde maximum worden opgelegd.

Vergunningen

Artikel 18

Een vergunning of ontheffing, verleend voor inwerkingtreding

van deze keur, waarbij een ingevolge deze keur vergunning-

plichtig werk of handelen door het bevoegd gezag is toegestaan,

wordt geacht ingevolge deze keur te zijn verleend.

Voor al hetgeen ten tijde van inwerkingtreding van deze 

keur rechtmatig tot stand is gebracht, wordt geacht ontheffing

ingevolge deze keur te zijn verleend.

7.

Strafbepalingen 

1.

2. 

8. 

Overgangs- en

slotbepalingen

1.

2.
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Leggers en/of kaarten

Artikel 19

Voor waterkeringen, waarvoor bij of krachtens wet, bij 

provinciale verordening of bij waterschapsreglement het 

vaststellen van een legger niet is voorgeschreven, alsmede 

voor waterkeringen, waarvoor vaststelling van een legger 

wel is voorgeschreven maar waar vaststelling nog niet heeft 

plaatsgehad geldt dat het gewoon en buitengewoon onderhoud

wordt uitgevoerd door degene die voor inwerkingtreding van 

deze keur als onderhouds-plichtigen zijn aangewezen.

Artikel 20

Als leggers gelden de bescheiden, die als zodanig golden 

op de dag voorafgaande aan de datum van de inwerkingtreding

van deze keur.

Artikel 22

Deze keur treedt in werking acht dagen na bekendmaking 

daarvan, waarbij de tot dan toe op grond van het Overgangsrecht

voor Waterschap Rijn en IJssel geldende bepalingen betreffende

de waterkeringen in de keuren van de voormalige waterschappen

van de Berkel, van de Oude IJssel, De Schipbeek, IJsselland-

Baakse Beek en Oost-Veluwe en het polderdistict Rijn en IJssel

komen te vervallen.

-

9. 

Inwerkingtreding
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

van het algemeen bestuur van 2 november 2000,

de secretaris-directeur, de dijkgraaf,

(drs. Th.A.J. Burmanje) (mr. H. van Brink)
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