
16. Het bemesten van een waterkering 

Kaders 

Op grond van artikel 3.1, eerste lid, aanhef en sub f is het verboden om zonder vergunning van het 
college gebruik te maken van een waterstaatswerk door, anders dan in overstemming met de functie, 
daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder op andere wijze bemesting toe te passen dan door het 
college is bepaald. 

Toelichting van de algemene regel 

Het keurverbod is gericht op de waterkeringen. Met het mestverbod wordt beoogd dat er een diepe(re) 
beworteling van de grasmat ontstaat die de erosiebestendigheid bevordert. De sterkte van de grasmat 
wordt onder meer bepaald door de kwaliteit van de zode. Door een meer natuurlijk beheer wordt een 
soortenrijke grasmat met een hoge bedekking en een gevarieerde diepe doorworteling nagestreefd. 
Bemesting doet afbreuk aan dit streven. 
Op enige afstand uit de teen van het dijklichaam zijn de erosiebestendigheid en daarom de dichtheid en 
de soortenrijkdom van de vegetatiemat minder belangrijk. Daarom geldt het verbod niet op een afstand 
van minimaal 5 meter uit de teen van de dijk of achter de teensloot. Op sommige locaties zijn er 

aanbermingen aangelegd. Dit zijn grondlichamen die wel een onderdeel zijn van de waterkering maar 
niet een direct waterkerende functie hebben. Voor deze aanbermingen geldt geen bemestingsverbod. 
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”. 
In de dwarsprofielen 1-3 is toegelicht waar op grond van deze algemene regel geen vergunning vereist is 
voor bemesting. [ Zie bijlage dwarsprofielen]. 

Toetsingscriteria en voorwaarden 

Voor bemesting buiten het dijklichaam van de waterkeringen of aanbermingen is geen vergunning vereist 
op grond van artikel 3.1 eerste lid, aanhef en sub f van de Keur. 

 


