
8. Het planten van bomen, struiken en andere 

opgaande beplantingen langs 

 oppervlaktewaterlichamen 
(Deze algemene regel geldt niet voor windsingels of als er sprake is van een oppervlaktewaterlichaam ter 
plaatse van een waterkering met de daarbij behorende onderhoudsstroken en beschermingszones van 
een waterkering) 

Kaders 

Op grond van artikel 3.3 lid 1 onder c ii van 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. 

Toelichting van de algemene regels 

Met opgaande (hout)beplantingen worden bedoeld bomen en struiken en andere opgaande beplantingen. 

Deze algemene regel is van toepassing voor het planten van nieuwe bomen en struiken en andere 
opgaande beplantingen met uitzondering van windsingels. Voor windsingels geldt een vergunningplicht 
met bijbehorend beleid. 
Het toepassingsgebied is voor alle typen oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende beschermings-
zones. De situering hiervan is in de legger vastgelegd. 
Beplantingen langs oppervlaktewaterlichamen kunnen het onderhoud belemmeren en op termijn leiden 
tot aantasting van het talud. De inrichting van de oevers met beplanting kan echter gewenst zijn. 
Conform de keur is dit verboden tenzij hiervoor een vergunning wordt verleend. Onder bepaalde 
voorwaarden is geen sprake van een negatieve invloed op het onderhoud en op het ecosysteem en is het 
toegestaan zonder vergunning beplantingen naast de oppervlaktewaterlichaam te plaatsen.   

Toetsingscriteria en voorwaarden 

• Voor het planten van bomen, struiken en andere opgaande beplanting langs genoemde 

oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende beschermingzone is geen vergunning van het verbod 
van artikel 3.3 lid 1 onder c ii vereist indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

• 1.De hart op hart afstand van bomen langs primaire en secundaire oppervlaktewaterlichamen 

bedraagt onderling en ten opzichte van andere obstakels (zoals lantaarnpalen) minimaal 7 meter. 
[zie principetekening tekeningalgemeneregelsnr8.pdf] 

• 2.Bomen langs primaire en secundaire oppervlaktewaterlichamen dienen minimaal 1,25 uit de 

insteek van het oppervlaktewaterlichaam te worden aangebracht. Bomen die geknot  zijn, mogen 
staan op 0,5 meter vanaf deze insteek. 

[zie principetekening tekeningalgemeneregelsnr8.pdf] 

• 3.De vrije hoogte tussen het maaiveld en de onderkant van de kruin van de boom dient 

minimaal 4 meter te bedragen. Voor bomen die geknot zijn mag deze vrije hoogte 2 meter zijn. 
[zie principetekening tekeningalgemeneregelsnr8.pdf] 

• 4.Dode, zieke, (gedeeltelijk) omgewaaide, zwaar beschadigde en gerooide bomen moeten 
worden verwijderd inclusief de wortelresten. In de wortelgaten moet grond van (nagenoeg) 
dezelfde samenstelling als daar omheen worden aangebracht en zorgvuldig laagsgewijs worden 

verdicht. Vervolgens moeten de wortelgaten worden ingezaaid met graszaad ten behoeve van de 
ontwikkeling van goed doorwortelde grasmat. 

• 5.Het planten van bomen, struiken en andere opgaande beplanting dient te worden gemeld door 
middel van het meldingsformulier van het waterschap. 

• 6.Bij de melding als bedoeld onder 7 dient een deugdelijke situatietekening (inclusief situering 

ten opzichte van wegen, wegbenaming, huisnummering, noordpijl en kadastrale gegevens) te 
worden gevoegd met een omschrijving, lokatie en omvang van de beplanting. 

 


