
Werkzaamheden 
op of bij een waterkering?
Vergeet het hoogheemraadschap niet

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 130 
1135 ZK  Edam
t  0299 - 66 30 00
e info@hhnk.nl
Afdeling Vergunningen & Handhaving

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.



In het gebied van Hollands Noorderkwartier zijn verschillende soorten dijken en kaden. 
In waterschapstermen worden dit waterkeringen genoemd. Naast primaire waterkeringen 
zoals de duinen en dijken langs de Noordzee, Waddenzee en het IJsselmeer, hebben we ook 
regionale waterkeringen zoals de kaden langs het boezemwater. Al die waterkeringen zorgen 
voor droge voeten in ons laaggelegen gebied en dat willen we graag zo houden. 

Heeft u plannen?
Als u plannen heeft om activiteiten te verrichten op of in de 
buurt van een waterkering, dan raden wij u aan eerst contact op 
te nemen met het hoogheemraadschap. Want het is mogelijk 
dat uw plannen niet in overeenstemming zijn met de regels van 
de Keur. In de Keur staan regels voor beheer, gebruik en onder-
houd van waterstaatswerken. Soms kunt u van het hoogheem-
raadschap toestemming krijgen om iets te doen dat volgens de 
Keur niet zomaar mag. U moet dan wel een ontheffing aanvra-
gen. Pas als die is verleend mag u met de activiteiten beginnen. 
In de ontheffing worden voorwaarden (of eisen) opgenomen 
waaronder u de werkzaamheden mag uitvoeren. In de regel 
kunt u ervan uitgaan dat als u voor de voorgenomen activiteiten 
contact moet opnemen met de gemeente, u daarnaast ook een 
ontheffing van het hoogheemraadschap nodig heeft. 

De regels 
Het hoogheemraadschap zorgt ervoor dat de waterkeringen 
in goede staat zijn, zodat bewoners veilig kunnen wonen, 
werken en recreëren in het gebied. We stellen dan ook eisen 
aan het gebruik van de waterkering en de ruimte rondom de 
dijk. Wat er wel en niet mag, staat in de Keur. In de Legger staat 
precies aangeduid waar die regels gelden. De Legger is een 
kaartenboek waarin zones zijn aangegeven waar beperkingen 
gelden voor activiteiten die de stabiliteit en/of waterdichtheid 
van de dijk zouden kunnen verstoren. Er zijn twee zones te 
onderscheiden: ‘waterstaatswerk’ en ‘beschermingszone’. Deze 
zones gelden bij zowel duinen als dijken (zie de figuren).

Meer weten over Keur, Legger en het beheer en onderhoud van 
waterkeringen? Kijk op www.hhnk.nl
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Binnen het waterstaatswerk is het onder andere 
verboden om:

•       gebouwen, palen, afrasteringen of schuttingen te 
         (ver)plaatsen of te verwijderen;
•        kabels en leidingen te (ver)plaatsen of te verwijderen;
•       te spitten en te graven;
•        de grasmat te beschadigen;
•       dammen, duikers, of andere kunstwerken aan te 
         brengen of te wijzigen;
•       bestaande beplanting te verplaatsen of te verwijderen;
•       afval te storten;
•       voorwerpen of materialen op te slaan;
•        met voertuigen te rijden of vee te drijven buiten de
         daarvoor bestemde verhardingen;
•       dieren te houden;
•       te bemesten;
•       waterstanden te wijzigen in de omgeving van een
          waterkering. 

Binnen de beschermingszone van een waterkering 
is het onder andere verboden om:

•       afgravingen en seismische onderzoeken te verrichten;
•       leidingen, tanks, drukvaten met een druk van 10 bar
         of meer te (ver)plaatsen of te verwijderen
•       explosiegevaarlijk(e) materiaal of inrichtingen te hebben;
•       boringen te verrichten, waaronder boringen naar gas,   
         vloei- en delfstoffen.

In het gesloten seizoen, van 15 oktober tot 15 april, mogen er 
geen werkzaamheden worden verricht op of bij waterkeringen. 
In dit seizoen is de kans op stormen en hoge waterstanden het 
grootst.


