
4. Het kruisen van tertiaire 

oppervlaktewaterlichamen met en evenwijdig 

aanleggen langs tertiare 

oppervlaktewaterlichamen van kabels en 

leidingen 

Kaders 

Op grond van artikel 3.3 lid 1 onder c de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 
is het verboden om zonder vergunning van het collegegebruik te maken van een 
oppervlaktewaterlichaam en beschermingszone  door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder 
werken of opgaande (hout-)beplantingen aan te plaatsen, te behouden of te verwijderen. Hieronder is 

ook begrepen het kruisen van oppervlaktewaterlichamen met kabels en leidingen en het evenwijdig 
aanleggen van kabels en leidingen. 

Toelichting van de algemene regels 

Het belang voor het waterschap bij het kruisen van oppervlaktewaterlichamen betreft voornamelijk de 
stabiliteit van de oever van het betreffende oppervlaktewaterlichaam. Kabels en leidingen worden veelal 
geplaatst door middel van een open ontgraving en/of een gestuurde boring. Wanneer deze 
werkzaamheden te dicht op de insteek van het oppervlaktewaterlichaam worden uitgevoerd, kan dat een 
negatief effect hebben op de stabiliteit van de oever. Daarnaast moet worden voorkomen dat kabels en 
leidingen worden beschadigd bij onderhoudswerkzaamheden aan oppervlaktewaterlichamen. 
Gezien het feit dat Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een beperkt belang heeft bij tertiaire 
oppervlaktewaterlichamen kunnen de waterhuishoudkundige belangen met betrekking tot het kruisen 
van tertiaire oppervlaktewaterlichamen met kabels en leidingen worden gewaarborgd door het stellen 
van een algemene regel. 

Op de aanvulling van de sleuf in de kernzone van het oppervlaktewaterlichaam is het Besluit 
Bodemkwaliteit van toepassing. Dat betekent dat de aanvulling van de sleuf met schone grond dient te 
worden uitgevoerd. 

Toetsingscriteria en voorwaarden 

• Voor het evenwijdig aanleggen van kabels en leidingen langs tertiaire oppervlaktewaterlichamen 
geldt het verbod van artikel 3.3., lid 1 onder c niet en hoeft ook geen melding te worden gedaan. 

• Voor het kruisen van tertiaire oppervlaktewaterlichamen met  kabels en leidingen is geen 
vergunning van het verbod van artikel 3.3 lid 1 onder c  vereist indien wordt voldaan aan de 
volgende voorwaarden: 

• 1.de aanvulling van de sleuf in de kernzone van het oppervlaktewaterlichaam dient te worden 

uitgevoerd met als niet-verontreinigd geclassificeerde grond, zoals bedoeld in het Besluit 
Bodemkwaliteit; 

• 2.indien de kabel en/of leiding onder, over of nabij een aanwezig kunstwerk wordt gelegd, dient 

men ervoor zorg te dragen dat het kunstwerk bij de werkzaamheden niet wordt beschadigd; 

• 3.de bovenkant van (enig constructiedeel voor) kabels en leidingen mag niet hoger liggen dan 

1.00 m. beneden de ter plaatse aanwezige vaste bodem; 

• 4.de gronddekking ter plaats van de taluds bedraagt loodrecht gemeten op de taluds minimaal 
1,00 m.; 

• 5.het kruisen van tertiaire oppervlaktewaterlichamen met kabels en leidingen dient twee weken 

voorafgaand aan de uitvoering te worden gemeld door middel van het meldingsformulier van 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. 

• 6.bij de melding als bedoeld onder 3 dient een situatietekening (inclusief situering ten opzichte 

van wegen, wegbenaming, huisnummering, noordpijl en kadastrale gegevens)  te worden 
gevoegd waarop de locatie van de uit te voeren werkzaamheden duidelijk staat afgebeeld; 

• 7.de uitvoering van de toegestane werken dient binnen twee jaar na dagtekening van deze 

melding te zijn gestart. Indien dit niet het geval is, vervalt het recht om van de melding gebruik 
te maken.  

 


