
Wonen aan het water is bijzonder. 

Het uitzicht is prachtig en je kunt genieten van 

de rust van het water en het leven in de sloot. 

Sloten en vaarten zijn niet alleen mooi om naar 

te kijken. Ze hebben ook een belangrijke functie: 

ze vangen regenwater op en voeren het aan en af.

Regels
Om het water goed te kunnen beheren, zijn er regels 
voor activiteiten langs het water. Denk hierbij aan het 
aanleggen van een steiger of boothuis, het planten van 
bomen of het ophogen van de oever. Er zijn ook regels 
voor het onderhoud aan sloten en vaarten. 
Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor het 
waterbeheer en heeft die regels opgesteld. Ze staan 
in de zogeheten Keur. Iedereen moet zich aan de Keur 
houden. De Keur is op te vragen bij de afdeling Vergun-
ningen en Handhaving van het hoogheemraadschap of 
te downloaden vanaf de website www.hhnk.nl

Heeft u plannen?
Als u plannen heeft om iets te veranderen aan de sloot-
kant of in het water, dan raden wij u aan eerst contact 
op te nemen met het hoogheemraadschap. Want het is 
mogelijk dat uw plannen niet zonder vergunning mogen 
worden uitgevoerd. Soms kunt u toestemming krijgen 
om iets te doen dat volgens de regels in de Keur niet 
zomaar mag. U moet dan wel een watervergunning aan-
vragen. U mag pas met de werkzaamheden beginnen 
als de watervergunning is verleend. U kunt deze aanvra-
gen met behulp van een formulier, aangevuld met een 
tekening van de gewenste situatie. Dit formulier kunt u 
telefonisch aanvragen via 072-582 82 82 of downloaden 
vanaf de website www.hhnk.nl.

Aan het aanvragen van een vergunning zijn kosten ver-
bonden. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij af-
deling Vergunningen en Handhaving van het hoogheem-
raadschap. Let op, soms is ook een bouwvergunning van 
uw gemeente vereist.

Controle van de regels
Het hoogheemraadschap controleert of iedereen zich 
aan de regels houdt. Als een medewerker van het hoog-
heemraadschap bij u een situatie aantreft die in strijd is 
met de regels, dan moet u deze aanpassen of in de oor-
spronkelijke staat terugbrengen. De mede werker maakt 
in de meeste gevallen afspraken over hoe en wanneer 
dat moet gebeuren. Dit wordt vastgelegd in een waar-
schuwing. De aanwijzingen van de medewerker zijn niet 
vrijblijvend: als u de aanwijzingen niet opvolgt, treedt 
het hoogheemraadschap handhavend op. In het uiterste 
geval laat het hoogheemraadschap op uw kosten de 
situatie herstellen of wordt een boete opgelegd.

Slootonderhoud en schouw
In de Keur zijn ook de regels voor onderhoud van sloten 
vastgelegd. Onderhoudsplichtigen dienen hun sloot te 
onderhouden en op de vastgestelde breedte en diepte te 
houden. Tijdens de jaarlijkse schouw in oktober controle-
ren de schouwmeesters van het hoogheemraadschap of 
de sloten voldoende onder houden zijn. Wilt u weten of u 
onderhoudsplichtig bent voor de sloot waaraan u woont 
en welke eisen het hoogheemraadschap aan het onder-
houd stelt, bel dan met de afdeling Vergunningen en 
Handhaving van het hoogheemraadschap, via telefoon-
nummer 072-582 82 82.



Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en de bodem daalt. Daarmee 
groeit de kans op wateroverlast of overstromingen. Wij zijn er om te zorgen 
dat u ook in de toekomst veilig en droog kunt blijven wonen en werken in 
het Hollands Noorderkwartier. Er is veel werk aan de winkel in het waterbe-
heer, want als het gaat om de veiligheid en leefbaarheid van Noord-Holland 
kunnen we geen concessies doen. De dijken moeten storm en hoogwater 
kunnen weerstaan, óók bij een stijgende zeespiegel en heviger stormen. 
Regenwater moet kunnen worden opgevangen in waterbergingen die het 
hoogheemraadschap aanlegt en daarna goed kunnen wegstromen via de slo-
ten. Daarnaast willen we als samenleving ook dat het water schoon is. Dus in-
vesteert het hoogheemraadschap in verbetering en uitbreiding van rioolwa-
terzuiveringsinstallaties. Ook gaan we door met de herinrichting van wegen 
omdat daarmee de verkeersveiligheid toeneemt. Als inwoner van Hollands 
Noorderkwartier betaalt u voor dit werk waterschapsbelasting, de zogeheten 
watersysteemheffing voor veiligheid en droge voeten, de zuiveringsheffing 
voor afvalwaterzuivering en de wegenheffing voor veilige wegen. 

Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier

t 072-582 82 82

e info@hhnk.nl

i www.hhnk.nl

Wie kunt u waarover bellen?
Het hoogheemraadschap is niet de enige organisatie 
die aan het water werkt. Hieronder kunt u zien welke 
instanties u voor andere waterzaken kunt benaderen. 

- Watervervuiling of wateroverlast:  
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier  
t 072-582 82 82 

- Melden van muskusratten:  
Muskusrattenbestrijding  
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden  
t 030-634 57 00  
e muskusrattenbestrijding@hdsr.nl

- Melden van andere ratten en ongedierte:  
hiervoor kunt u uw gemeente bellen

- Melden van massale sterfte van vis en watervogels: 
hiervoor kunt u uw gemeente bellen

- Grondwateroverlast:  
hiervoor kunt u uw gemeente bellen

- Vragen over de zwemwaterkwaliteit in Noord-Holland:  
t 0800-998 6734  
i www.noord-holland.nl

- Vragen over de schouw Hoogheemraadschap  
Hollands Noorderkwartier:  
t 072-582 82 82  
e Schouw@hhnk.nl

- Vragen over riolering:  
in huis: hiervoor kunt u een loodgieter bellen.  
in de straat: hiervoor kunt u uw gemeente bellen.

Waterkwaliteit
Het schoonhouden van het oppervlaktewater is een 
taak van het hoogheemraadschap. Maar ook u als aan-
wonende kunt een steentje bijdragen aan een schoon 
watermilieu door te voorkomen dat er iets in het op-
pervlaktewater terechtkomt dat er niet in thuishoort. 
Daaronder vallen ook overtollige exotische waterplan-
ten en vissen uit siervijvers. Door het water voedselarm 
te houden en dus niets in het water te gooien, krijgen 
algen weinig kans om het water te vertroebelen.

Regels voor wonen aan water


