
15. Het beweiden van een waterstaatswerk 

Kader 

Op grond van artikel 3.1, eerste lid, aanhef en sub c en artikel 3.3, eerste lid, sub c onder iii van de Keur 
van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 is het verboden om zonder vergunning van het 
college gebruik te maken van een waterkering of een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in 
overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder vaste stoffen, 
voorwerpen of dieren te brengen of te hebben of te (be)houden. 
Op grond van artikel 2.1 eerste lid kunnen de eigenaren van gronden welke gelegen zijn aan 
waterstaatswerken en die gebruikt worden voor het houden van dieren door het college verplicht worden 
langs hun gronden een voldoende kerende afrastering aan te brengen. 
Op grond van artikel 2.1 tweede lid kan het college algemene regels stellen over afrasteringscontructies 
en de wijze van plaatsing. 

Toelichting van de algemene regel 

Het beleid is er op gericht de sterkte van de grasmat op waterkeringen en langs 
oppervlaktewaterlichamen te garanderen. De kwaliteit, en dus de sterkte, van de grasmat (oppervlakte 

dichtheid, doorworteling) wordt mede bepaald door het herstellend vermogen van de grasmat na 
begrazing, door het maai- of begrazingsregiem en/of door de mate van vertrapping door hoefdieren. Het 
beleid richt zich op het bereiken van een uniforme kwaliteit van de grasmat. 
In de algemene regel wordt een waterkering onderscheiden in het dijklichaam en de aangrenzende 
vlakke zones. 
Het dijklichaam is gedefineerd als “de kruin en de wederzijdse taluds van de waterkering met inbegrip 
van de bermen tot 5 meter uit de teen of tot aan de bodem van de naastliggende 
oppervlaktewaterlichamen, en de daarin of daaraan aangebrachte werken”. 

Toetsingscriteria en voorwaarden 

• Oppervlaktewaterlichamen in onderhoud bij derden (aangelanden) 

• Voor beweiding op gronden buiten de oppervlaktewaterlichamen die in onderhoud zijn bij 
aangelanden, is geen vergunning vereist op grond van artikel 3.3 eerste lid, aanhef en sub c 

onder iii van de Keur. 

• Oppervlaktewaterlichamen in onderhoud bij het waterschap 

• Voor beweiding op gronden buiten de oppervlaktewaterlichamen die in onderhoud zijn bij het 

waterschap, is geen vergunning vereist op grond van artikel artikel 3.3 eerste lid, aanhef en sub c 
onder iii van de keur, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

• 1.Degene die weidt, neemt maatregelen om schade voor het waterschap en/of derden, als 

gevolg van beweiding, te voorkomen. 

• 2.Het college kan met het oog op het waterstaatkundig belang, de beweiding tijdelijk verbieden. 

Hervatting mag slechts plaatsvinden op aangeven van het college. 

• 3.Degene die weidt, zorgt voor het aanbrengen en onderhouden van een voldoende veekerende 
afrastering langs de insteek van het oppervlaktewaterlichaam. 

• 4.Een dwarsafrastering wordt slechts geplaatst aan het begin en aan het eind van het perceel 

dat een gebruiker in gebruik heeft voor beweiding. 

• Waterkeringen 

• Koeien: 

• Voor beweiding met koeien langs waterkeringen is geen vergunning vereist op grond van artikel 

3.1 eerste lid, aanhef en sub c van de Keur, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

• 1.Beweiding vindt uitsluitend plaats in de periode van 1 april – 1 november. 

• 2.Beweiding vindt plaats buiten het dijklichaam. 

• 3.Degene die weidt, zorgt voor het aanbrengen en onderhouden van een voldoende veekerende 

afrastering op of buiten de grens van het dijklichaam. 

• Schapen: 

• Voor beweiding met schapen en geiten op waterkeringen is geen ontheffing vereist op grond van 
artikel 3.1 eerste lid, aanhef en sub c van de Keur indien wordt voldaan aan de volgende 

voorwaarden: 

• 1.Beweiding vindt plaats met maximaal 15 dieren per hectare. Lammeren die bij de 
moederdieren worden geweid, worden niet meegeteld. 

• 2.Beweiding vindt uitsluitend plaats in de periode van 1 april – 1 november. 



• 3.Degene die weidt, neemt de maatregelen om schade voor het waterschap en/of derden, als 

gevolg van beweiding, te voorkomen. 

• 4.Binnen de periode dat beweiding is toegestaan, kan het college met het oog op het 

waterstaatkundig belang, de beweiding tijdelijk verbieden. Hervatting mag slechts plaatsvinden op 
aangeven van het college. 

• 5.Degene die weidt, zorgt voor het aanbrengen en onderhouden van een voldoende veekerende 

afrastering. 

• 6.Bij indeling in meerdere aansluitende percelen mag van een verplaatsbare afrastering gebruik 
worden gemaakt. Na verwijdering van de dieren dient deze afrastering ook verwijderd te worden. 

• 7.De dieren worden niet bijgevoederd. 

• 8.De vegetatie dient steeds in een goede toestand, naar het oordeel van het waterschap, te 

verkeren en mag daarom niet te kort worden afgegraasd of gemaaid, teneinde het herstellend 
vermogen en daarmee de kwaliteit van de grasmat te garanderen. 

• 9.Het is niet toegestaan om alleen het talud (zonder aansluitend vlak oppervlak) te beweiden. 

 


