Regels bootliften

1. Voor een bootlift langs een waterkering is een watervergunning vereist.
2. Bootliften worden volgens de hierna genoemde punten alleen toegestaan langs particuliere
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percelen (dus niet langs openbaar terrein, niet langs eigendom van HHNK). In andere
situaties moet een watervergunning worden aangevraagd en verkregen.
In waterlopen met een waterbreedte breder dan 10 meter:
Een bootlift is toegestaan – al dan niet met een vaste of in/opklapbare constructie – zonder
dat daarvoor een schriftelijke toestemming van het hoogheemraadschap nodig is, mits de
beschikbare ruimte (waarbij wordt uitgegaan van een bootlift aan beide zijden van de
waterloop en een minimale vrije doorvaartbreedte van 6,00 meter in het midden van de
waterloop) gelijkelijk verdeeld wordt, gemeten vanuit de oever van de aangrenzende
percelen1.
In waterlopen met een waterbreedte tussen de 6,00 en 10,00 meter:
Een bootlift - met een vaste of in/opklapbare constructie - is toegestaan, zonder dat
daarvoor een schriftelijke toestemming van het hoogheemraadschap nodig is, mits er
binnen een afstand van 3,00 meter gemeten vanuit het midden van de waterloop geen
vast deel van de constructie van een bootlift aanwezig is2. Bovendien moet er een minimale
afstand van 6,00 m zijn tussen het vaste deel van een bootlift en het vaste deel van een
tegenoverliggende bootlift of werk (steiger, boothuis etc.) 3.
In waterlopen met een waterbreedte van 6 meter of smaller:
Hier zijn in principe (gebaseerd op de regels voor steigers) geen bootliften toegestaan.
Uitzondering hierop zijn situaties waarbij de boot op een in/opklapbare constructie
nagenoeg niet het water insteekt en de aanwezigheid van de bootlift in combinatie met de
daarop gelifte boot niet leidt tot een vermindering van de doorvaart ten opzichte van die
situatie dat de boot gewoon aan de wal wordt afgemeerd.
De bootlift wordt zo dicht mogelijk langs de oever geplaatst, zodanig dat de
boot/constructie zo min mogelijk het water insteekt.
De onderdelen van de bootlift steken (richting het water) zo min mogelijk uit ten opzichte
van de boot die erop wordt gelift. Van bootliften die langere tijd niet gebruikt worden,
worden de uitstekende delen weg- of opgeklapt.
Indien dit vanwege slootonderhoud noodzakelijk is, wordt de constructie op eerste
aanzegging in/opgeklapt.

N.B. opgemerkt wordt dat naast de bovenstaande gedragsregels verbodsbepalingen
kunnen gelden vanuit de keur of vaarwegregelgeving over afstanden tot kunstwerken,
gemalen, inlaten, bruggen, maaiboottewaterlaatplaatsen etcectera en deze regels
onverkort van toepassing zijn.
Mogelijk is wel een vergunning/toestemming van de betreffende gemeente of eigenaar
van de waterloop vereist.
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In de situatie dat een bootlift langs een steiger wordt geplaatst, komt de breedte van de steiger ten laste van

de ruimte die beschikbaar is.
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Dit betekent dat in waterlopen van ca. 7 á 8 m breed vaak uitsluitend een bootlift met een in/opklapbare

constructie kan worden toegepast.
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Dit kan tot gevolg hebben dat in situaties waarbij aan de overzijde van de sloot al een werk (steiger, boothuis

o.i.d.) aanwezig is, er geen bootlift gemaakt kan worden.

