
BELEIDSREGELS HDSR  

 45 

 

11. Beleidsregel windsingels 

 
Kader 
 
Keur 
Op grond van artikel 3.3, eerste lid, aanhef en sub c is het verboden zonder vergunning van het 
bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en beschermingszone door daarin, 
daarop, daarboven, daarover of daaronder werken of opgaande (hout)beplantingen te plaatsen, te 
behouden of te verwijderen. 
 
Begripsbepaling 
Een windsingel wordt beschouwd als een opgaande (hout)beplanting. Het doel van een 
windsingel is het beperken van de verspreiding van bestrijdingsmiddelen vanuit de fruitteelt of 
andere agrarische activiteiten naar oppervlaktewaterlichamen. 
 
Toepassingsgebied 
Deze beleidsregel is van toepassing op de beschermingszones van oppervlaktewaterlichamen in 
het hele beheersgebied. De situering van oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende 
beschermingszones is in de legger vastgelegd. 
 
Raakvlakken met ander beleid 
Deze beleidsregel is een verbijzondering van beleidsregel 5. 
 

 
Doel van het beleid 
 
Het doel van het beleid is het waarborgen van de mogelijkheden voor regulier onderhoud en het 
ontvangen van specie en maaisel. 
 
Motivering van het beleid 
 
In het Lozingenbesluit Open teelt en veehouderij geldt een teeltvrije zone voor fruittelers van 9,00 
meter (voorheen 1,50 meter en later 6,00 meter). Deze afstand mag worden teruggebracht tot 
3,00 meter (voorheen 1,50 meter) indien gebruik wordt gemaakt van een tunnelspuit of 
vanggewas (windsingel). De fruittelers willen de windsingel liefst zo dicht mogelijk tegen de 
insteek van de watergang zetten, zodat de eerste fruitbomen op 3,00 meter gezet kunnen worden. 
De keur verbiedt echter in de beschermingszone van oppervlaktewaterlichamen opgaande 
(hout)beplanting aan te brengen. Voor primaire en secundaire oppervlaktewaterlichamen heeft 
deze zone een breedte van 5,00 meter en voor tertiaire oppervlaktewaterlichamen heeft deze 
zone een breedte van 2,00 meter. Om enigszins tegemoet te komen aan de wens van de 
fruittelers is bepaald dat de beschermingszones voor deze situaties worden gehandhaafd op 
respectievelijk 4,00 meter en 1,25 meter. 
 
In principe zijn er bij de afweging voor het plaatsen van windsingels drie partijen betrokken: 
- Het waterschap 
- De fruitteler 
- De “overbuurman” 
Als een fruitteler een windsingel wil plaatsen heeft dit (mogelijk) gevolgen voor de overzijde. 
Daarom moet bij vergunningverlening altijd rekening worden gehouden met de belangen van de 
“overbuurman” door middel van het toezenden van een ontwerpvergunning. 
Bij primaire en secundaire watergangen die smaller zijn dan 5,00 meter geldt dat een windsingel 
aan de ene zijde op 1,25 meter uit de insteek van het talud mag staan en aan de andere zijde op 
4,00 meter. Vanaf de brede kant wordt de watergang dan onderhouden. Is de watergang breder 
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dan 5,00 meter dan is onderhoud vanaf één kant niet mogelijk. De windsingels moeten dan op 
beide zijden op 4,00 meter uit de insteek van het talud staan. Wordt de watergang varend 
onderhouden dan geldt in alle gevallen dat de windsingels aan beide zijden op een afstand van 
1,25 meter mogen staan. 
 
Bij tertiaire watergangen mogen de windsingels op 1,25 meter uit de insteek van het talud staan. 
 
Ligt een perceel binnen 100 meter van een gemaal dan geldt dat de windsingel op beide zijden op 
5,00 meter uit de insteek van het talud moeten staan. 
 
Voor bestaande windsingels die zonder vergunning zijn geplaatst en waarvoor alsnog een 
vergunning wordt aangevraagd zijn er twee mogelijkheden. 
1. Vergunnen van de windsingel 
2. Verwijderen van de windsingel 
 
Ad 1. Vergunnen van de windsingel 
Het waterschap heeft jarenlang windsingels zonder vergunning gedoogd. Een overheid die te lang 
een overtreding heeft gedoogd, heeft het recht op handhaving verspeeld. Waar hiervoor de grens 
ligt is moeilijk uit te maken. Om discussie hierover te vermijden heeft het waterschap fruittelers, 
die al enkele jaren zonder vergunning een windsingel hebben, een brief gestuurd waarin is 
aangegeven dat zij onder bijzondere voorwaarden een vergunning kunnen krijgen. Deze 
bijzondere voorwaarden houden in dat bij verwijdering of verplaatsing van de windsingel, dan wel 
bij gebruikswijziging van het perceel de keurvergunning voor het perceel vervalt en de regels van 
de keur moeten worden nageleefd. 
Deze mogelijkheid voor het vergunnen onder bijzondere voorwaarden geldt niet als het vergunnen 
vanuit waterstaatkundige overweging en ongewenst is. 
 
Ad 2. Verwijderen van de windsingel 
Windsingels die vanuit waterstaatkundige overwegingen niet vergund kunnen worden zouden 
eigenlijk direct verwijderd moeten worden. Ook hier geldt echter weer dat een overheid het recht 
op handhaving na een bepaalde periode verspeelt. Het waterschap heeft hiervoor een periode 
van drie jaar vastgesteld. Dit betekent dat windsingels die niet vergund kunnen worden en jonger 
zijn dan drie jaar verwijderd dienen te worden. Voor windsingels die niet vergund kunnen worden 
en ouder zijn dan drie jaar wordt de zgn. sterfhuisconstructie toegepast. De eigenaar wordt er dan 
op gewezen, dat hij geen vergunning heeft en ook niet zal kunnen verkrijgen, maar dat het 
waterschap niet meer gerechtigd is de overtreding met bestuursdwang te verwijderen. De 
eigenaar wordt er vervolgens per brief op gewezen dat hij bij vervanging, verwijdering of 
verplaatsing van de windsingel alsnog de regels van de keur zal moeten naleven. 
Tegelijkertijd heeft het waterschap het recht om t.z.t. alsnog op te treden tegen 
bijvoorbeeld een vervanging van de windsingel op dezelfde (illegale) plek. Aldus sterven de 
overtredingen waartegen niet direct kan worden opgetreden op termijn toch uit. 
 
Verwijzing naar een aanwezige algemene regel die ook van toepassing is op dit thema 
Voor het planten van bomen, struiken en andere opgaande beplantingen langs 
oppervlaktewaterlichamen is een algemene regel opgesteld. Deze algemene regel geldt echter 
niet voor windsingels. 

 
Toetsingscriteria 
 
Vergunningaanvragen worden getoetst aan de volgende specifieke toetsingscriteria: 
 
1. Zie stroomschema in de bijlage. 
2. Wordt een windsingel aangevraagd op een afstand van 1,25 meter vanuit de insteek van een 

primair of secundair oppervlaktewaterlichaam dan moet aan de overzijde van het 
oppervlaktewaterlichaam (ten opzichte van de zijde waarvoor vergunning wordt aangevraagd) 
een goed toegankelijk openbaar eigendom of een obstakelvrije onderhoudsstrook liggen die in 
eigendom bij het waterschap is. 
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3. Als het waterschap niet het eigendom heeft van de gronden genoemd onder punt 2, moet de 
aanvrager bij de aanvraag een overeenkomst bij de eigenaar of pachter van het 
tegenoverliggende perceel overleggen. In deze overeenkomst moet de overliggende eigenaar 
of pachter: 
- instemmen met het eenzijdig onderhoud vanaf zijn perceel; 
- toegang verlenen voor het uitvoeren van eventueel grootschalig onderhoud vanaf zijn 

perceel en te allen tijde toegang verlenen tot zijn perceel aan materieel en personen die in 
opdracht van het waterschap werken; 

4. De voorwaarden onder de punten 2 en 3 zijn niet van toepassing als het betreffende 
oppervlaktewaterlichaam varend wordt onderhouden. 

 
 
Ter overweging 
Hoewel het waterschap formeel geen zeggenschap heeft over de beplanting die wordt gebruikt, 
adviseren wij om inheemse soorten te gebruiken en bij voorkeur soorten die van oudsher 
voorkomen in het gebied. Te denken valt aan: 

• Zwarte els; 
• Beukenhaag; 
• Liguster; 
• Vlier. 

Binnen de fruitteeltsector vindt veel onderzoek plaats over te gebruiken soorten. Ook kan de 
landschapscoördinator van de betreffende gemeente advies geven. 
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Bijlage stroomschema plaatsen windsingels  
 
 
 
 

De afstand van de windsingels tot de insteek van het oppervlaktewaterlichaam  

Ligt het perceel binnen 
100 meter van een  
Gemaal?  

Liggen de percelen aan 
een primair of secundair 
oppervlaktewaterlichaam? 

Is het oppervlaktewater-
lichaam breder dan 5 
meter? 

De windsingel moet aan beide 
zijden van het oppervlaktewater-
lichaam op minimaal 4 meter 
afstand van de insteek staan. 
Omdat het oppervlaktewater-
lichaam zo breed is dat 
onderhoud vanaf één kant niet 
mogelijk is, moeten beide kanten 
bereikbaar blijven. 
 
Uitzondering: als het oppervlakte-
waterlichaam varend wordt 
onderhouden, is een minimale 
afstand van minimaal 1,25 meter 
aan beide zijden van het 
oppervlaktewaterlichaam 
voldoende. 

Nee 

Nee 

Nee 

Ja 

Ja 
De windsingel moet op beide 
zijden op minimaal 5 meter 
vanaf de insteek van het   
oppervlaktewaterlichaam staan. 

De percelen liggen aan een 
tertiair oppervlaktewaterlichaam. 
De windsingels moeten aan 
beide zijden op minimaal 1,25 
meter afstand vanaf de insteek 
van het oppervlaktewaterlichaam  
staan. 

De windsingel moet aan de ene 
kant op 4 meter van de insteek 
staan en aan de andere kant op 
minimaal 1,25 meter. Vanaf de 
brede kant wordt het 
oppervlaktewaterlichaam 
onderhouden. 
 
Uitzondering: als het 
oppervlaktewaterlichaam varend 
wordt onderhouden, is een 
afstand van minimaal 1,25 meter 
aan beide zijden van het 
oppervlaktewaterlichaam 
voldoende. 

Ja 


