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Ontwerp-beleidslijn gedifferentieerd onderhoud natu urgebieden in het Kromme Rijngebied 
 
Wat gaat er gebeuren  
Het waterschap wil anders omgaan met de controle op het onderhoud van sloten die in onderhoud zijn 
bij eigenaren van natuurgebieden in het Kromme Rijngebied.  
Om dit mogelijk te maken heeft het waterschap een ontwerp-beleidslijn “Gedifferentieerd onderhoud 
natuurgebieden Kromme Rijngebied” vastgesteld. Hierop is inspraak mogelijk. 
 
De ontwerp-beleidslijn geldt alleen voor sloten gelegen binnen natuurgebieden (zogenaamde interne 
natuursloten) in het Kromme Rijngebied. Een interne sloot is een sloot die binnen één perceel met 
eenzelfde functie ligt. Als een perceel valt binnen de grenzen van het Natuurbeheerplan (NBP) van de 
provincie Utrecht én het perceel ligt in het Kromme Rijngebied, dan kunnen eigenaren in aanmerking 
komen voor gedifferentieerd onderhoud.  
 
Bij gedifferentieerd onderhoud mogen eigenaren het onderhoud van de zogenaamde interne, tertiaire 
sloten in natuurgebieden in het Kromme Rijngebied naar eigen inzichten invullen. Het waterschap 
controleert dan niet meer op het onderhoud tijdens de schouw. Het naar eigen inzicht uitvoeren van 
het onderhoud geldt niet voor alle interne sloten van een natuurgebied; er zijn voorwaarden aan 
verbonden.   
 
Welke sloten komen niet in aanmerking?  
Interne sloten die water aan- en/of afvoeren voor de omgeving of een ander specifiek doel dienen 
(reguliere sloot), moeten wel goed onderhouden blijven en komen niet in aanmerking. Ook 
zogenaamde scheisloten in het Kromme Rijngebied komen niet in aanmerking. Een scheisloot is een 
sloot waarbij aan weerszijden sprake is van verschillende eigenaren en/of gebruiksfuncties. Deze 
sloten moeten wel goed onderhouden worden, om te voorkomen dat tegenstrijdige belangen van 

bijvoorbeeld natuur en landbouw elkaar negatief 
beïnvloeden. Dit geldt ook voor de reguliere sloten; deze 
blijven ook gewoon onderhoudsplichtig. Het waterschap 
blijft de hoofdwatergangen, die in beheer en onderhoud 
van het waterschap zijn, onderhouden.    
 
Waarom deze ontwerp-beleidslijn?  
Landgoedeigenaren en natuurorganisaties hebben het 
waterschap verzocht tot meer maatwerk van de schouw 
(gedifferentieerd onderhoud), omdat het huidige 
schouwbeleid de functie natuur niet ten goede komt. Het 
huidige onderhoud is onvoldoende toegesneden op de 
verdrogingsgevoelige natuurgebieden en/of ecologische 
betekenis van watergangen.  
 
Uit uitgebreid onderzoek bij bestaande natuurgebieden is 
naar voren gekomen wat de effecten zijn op de omgeving 
als het onderhoudsregime verandert. Hieruit blijkt dat 
gedifferentieerd onderhoud mogelijk is en niet nadelig 

hoeft te zijn voor de omgeving en/of de doelstellingen van het waterschap. Voor de natuur heeft het 
toestaan van het maatwerk een positief effect. Daarom wil het waterschap hier, onder een aantal 
voorwaarden, aan meewerken. In de ontwerp-beleidslijn vindt u meer informatie.  
 
Inspraak op de ontwerp-beleidslijn en inloopavond  
De ontwerp-beleidslijn ligt digitaal ter inzage van 15 januari tot 26 februari 2015. U kunt dan  een 
inspraakreactie geven.  
 
Inloopavond  
Op dinsdag 10 februari 2015 is er een inloopavond over de ontwerp-beleidslijn. Tussen 20.00 uur en 
22.00 uur kunt u binnenlopen in Restaurant Torbijn, Langbroekerdijk A 69 te Langbroek. U kunt de 
ontwerp-beleidslijn dan inzien en er vragen over stellen. Ook kunt u dan een zienswijze indienen.  
Medewerkers van het waterschap zijn aanwezig om u daarbij te helpen. 
 

Figuur: Weergave gedifferentieerd onderhoud 
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Kunnen agrariërs of agrarische natuurverenigingen o ok in aanmerking komen?  
Nee, met deze ontwerp-beleidslijn niet. Vooralsnog is deze beleidslijn enkel van toepassing op 
eigenaren van natuurgebieden in het Kromme Rijngebied. Reden hiervoor is dat het huidig 
schouwbeleid op veel plaatsen in dit gebied, nadelige effecten heeft op de functie natuur. Op dit 
moment zijn dan ook alleen de natuurgebieden in het Kromme Rijngebied onderzocht en niet de 
gebieden met de functie landbouw. Als agrarische natuurvereniging valt u formeel onder de functie 
landbouw.  
Het waterschap staat wel open voor collectieve en onderbouwde initiatieven van belangstellenden uit 
landbouwgebieden uit ons hele gebied. Het initiatief moet dan gericht zijn op de bediening of 
verbetering van de functie (agrarisch natuurbeheer, landbouw) en nader worden onderzocht. Uit het 
onderzoek moet  blijken wat de effecten zijn van gedifferentieerd onderhoud op de functie landbouw 
en op de waterhuishouding in de omgeving en hoe de doelstellingen van het waterschap voor schoon 
water en droge voeten daardoor worden beïnvloed. Het waterschap wil hierbij graag kennis en kunde 
inbrengen. 
Het waterschap steunt geen initiatieven die enkel gericht zijn op het vermijden van de 
onderhoudsplicht.  
 
De beleidslijn ‘gedifferentieerd onderhoud in natuurgebieden’ ten behoeve van interne sloten wordt 
juridisch verankerd in de Legger oppervlaktewateren. Deze moet nog worden aangepast. Eerst gaat 
het waterschap nog een nieuwe Keur opstellen. De verwachting is dat de nieuwe Legger in, navolging 
van de Keur, in de loop van 2017 formeel wordt vastgesteld. Het waterschap schouwt tot de nieuwe 
Legger niet op interne sloten in een natuurgebied. Daarna zal het waterschap de interne sloten wel 
weer schouwen, met uitzondering van de interne sloten binnen natuurgebieden waarvoor - middels 
een goedgekeurde aanvraag - gedifferentieerd onderhoud is vastgelegd in de Legger. 
 
Geldt deze beleidslijn ook voor andere natuurgebied en in het waterschapsgebied?  
Nee, daar geldt deze ontwerp-beleidslijn niet voor. Vooralsnog is deze beleidslijn enkel van 
toepassing op eigenaren van natuurgebieden in het Kromme Rijngebied en zijn alleen de 
(on)mogelijkheden voor dat gebied bekeken. Het waterschap staat wel open voor collectieve en 
onderbouwde initiatieven van belangstellenden uit natuurterreinen in het westen van ons gebied.  
 
Het initiatief moet dan gericht zijn op de bediening of verbetering van de functie natuur en nader 
worden onderzocht. Uit het onderzoek moet blijken wat de effecten zijn van gedifferentieerd 
onderhoud op de functie natuur en op de waterhuishouding in de omgeving en hoe de doelstellingen 
van het waterschap voor schoon water en droge voeten daardoor worden beïnvloed. Het waterschap 
wil hierbij graag kennis en kunde inbrengen. 
Het waterschap steunt geen initiatieven die enkel gericht zijn op het vermijden van de 
onderhoudsplicht.  
 
Wat gebeurt er als het lang hard regent? Wordt het gebied dan nog natter? 
Uit hydrologisch onderzoek blijkt dat langdurige en hevige neerslag een gering effect heeft op het 
hoofdwatersysteem. Het water wordt juist geborgen in de bodem en op het maaiveld, waardoor de 
piekafvoeren worden gedempt. Daarnaast worden geen negatieve effecten op de omgeving verwacht. 
Immers het gaat alleen om het vrijlaten van het onderhoud van interne sloten van natuurgebieden 
binnen het Kromme Rijngebied. Voorwaarde hierbij is wel dat interne tertiaire sloten die een aan- en 
afvoerende functie voor de omgeving hebben of een ander specifiek doel dienen wel goed 
onderhouden moeten blijven. Dit geldt ook voor de scheisloten. 
 
Verandert het waterpeil in de hoofdwatergangen door  deze beleidslijn? 
Nee. Het waterpeil van de hoofdwatergangen is vastgelegd in een peilbesluit. Dit peilbesluit blijft 
gewoon van kracht. Uit onderzoek blijkt dat het anders of niet onderhouden van watergangen in de 
natuurgebieden geen invloed heeft op de waterpeilen in het hoofdsysteem en het overig deel van het 
tertiair systeem. 
 
Meer informatie  
Een lijst met vragen en antwoorden staat op de website van het waterschap. Daar staat ook de 
informatie over de inspraak.  
Voor meer informatie kunt u ook terecht bij de projectleider van het waterschap Marije van Bergen van 
de afdeling P&A, tel. (030) 634 57 12, e-mail bergen.m@hdsr.nl.  


