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4 Duikers, dammen met duiker en dichte dammen in 
oppervlaktewater

4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk staan duikers, dammen met duiker en dichte dammen centraal. De regels omtrent 
het aanleggen van duikers, dammen met duiker en dichte dammen en het verwijderen van duikers, 
dammen met duiker en dichte dammen binnen het beheergebied van het waterschap worden 
hierin uitgewerkt. 

Dit hoofdstuk is bijvoorbeeld van toepassing bij het aanleggen van een toegangsweg naar een 
perceel over een watergang, waarbij de watergang deels wordt gedempt middels een dam met 
duiker. Dit hoofdstuk is ook van toepassing op verbindingsduikers of als een bestaande (dam met) 
duiker wordt verbreed of verlengd.
Dit hoofdstuk is niet van toepassing op peilscheidende of peilregelende kunstwerken, zoals 
bijvoorbeeld inlaatduikers of dichte peilscheidende dammen.

Het aanleggen of het verwijderen van duikers, dammen met duiker en dichte dammen is niet 
zonder meer toegestaan. Door het plaatsen van een duiker, dam met duiker of dichte dam kan 
bijvoorbeeld de doorstroming van de watergangen in gevaar komen. Om die reden heeft het 
waterschap regels opgesteld om deze handelingen te monitoren. Het verbreden of verlengen van 
een bestaande duiker, dam met duiker of dichte dam wordt in de regels gelijkgesteld met de 
aanleg van een nieuwe, tenzij met een vergunning kan worden aangetoond dat de bestaande dam 
met duiker of dichte dam al eerder is gecompenseerd. Dus als de bestaande dam (met duiker) 20 
m2 water wegneemt en het nieuwe deel 10 m2 water wegneemt, dan moet er 30 m2 water worden 
gecompenseerd, tenzij kan worden aangetoond dat de eerste 20 m2 al eerder is gecompenseerd.

Als u van plan bent om een duiker, dam met duiker of dichte dam aan te leggen, te verbreden of te 
verwijderen, doorloop dan het desbetreffende stroomschema opgenomen in dit hoofdstuk. U ziet 
dan of de handeling is toegestaan en welke regels van toepassing zijn. 

Stroomschema’s
De stroomschema’s zijn opgebouwd uit een aantal vragen (criteria). De vragen in de 
stroomschema’s zijn nader toegelicht in de toelichting. Als het stroomschema doorlopen is, 
resulteert dat in een bepaalde uitkomst. Deze uitkomst kan zijn: 

- zorgplicht en algemene regel met meldplicht; 
- zorgplicht en vergunningplicht. 

Deze uitkomsten zijn in dit hoofdstuk nader toegelicht en uitgewerkt in regelgeving die van 
toepassing is. Als u een handeling gaat uitvoeren, dient u de voorschriften en regelgeving die in de 
betreffende paragrafen zijn uitgewerkt na te leven.

Aanvullende regelgeving 
Naast de regelgeving die in dit hoofdstuk is opgenomen kan er ook nog andere regelgeving van 
toepassing zijn. Ook die regelgeving moet dan worden opgevolgd. Zo kan bijvoorbeeld de 
volgende regelgeving van toepassing zijn:

 Hoofdstuk 2 ‘Graven van of in oppervlaktewater’.
 Hoofdstuk 13 ‘Constructies, objecten en vaartuigen in oppervlaktewater’.
 Hoofdstuk 14 ‘Aanleggen van natuurvriendelijke oevers en/of het verrichten van 

handelingen daarin of daarboven’.
 Hoofdstuk 22 ‘Verrichten van handelingen in of boven een vaarweg’.
 Hoofdstuk 27 ‘Duikers, dammen met duiker en inlaatduikers bij een waterkering’

Verder kan er naast de regelgeving die in dit hoofdstuk wordt uitgewerkt c.q. benoemd, ook nog 
andere wet- en regelgeving van toepassing zijn (de genoemde regelgeving is dus niet limitatief). 
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Het is aan de initiatiefnemer zelf om na te gaan of hij ook nog aan andere uitvoeringsregels en/of 
andere regelgeving moet voldoen.
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4.2 Aanleggen van duikers, dammen met duiker en dichte dammen in 
oppervlaktewater

4.2.1 Stroomschema aanleggen van duikers, dammen met duiker en dichte 
dammen in oppervlaktewater

nee

ja

ja

nee

nee

nee

Vergunningplicht, zie paragraaf 4.2.4
en zorgplicht, zie paragraaf 4.2.2.

ja

Vergunningplicht, zie paragraaf 4.2.4
en zorgplicht, zie paragraaf 4.2.2.

ja

Vraag 2:
Betreft het een (dam met) duiker die wordt 
aangelegd in een primaire of secundaire 
watergang (zie kaart 1A)?

Vraag 4:
Voldoet de duiker aan alle onderstaande 
maatvoering?
- Diameter van de duiker is minimaal 

0,50 meter. (Indien watergang in gebied 
dat is aangegeven op kaart 5, dan 
diameter duiker minimaal 0,80 meter);

- Bij vervanging van de duiker is de 
diameter minimaal gelijk aan de 
diameter van de bestaande duiker, 
maar minimaal 0,50 meter. (Indien op 
kaart 5, dan diameter minimaal 0,80 
meter);

- De duiker wordt gelegd met 20-35% 
lucht ten opzichte van het hoogst 
vastgestelde peil in peilbesluit;

- Lengte van de duiker is maximaal 10 
meter. 

Vraag 1:
Betreft het een peilscheidend of 
peilregelend kunstwerk (bijvoorbeeld een 
inlaatduiker of een dichte peilscheidende 
dam)?

Ga naar hoofdstuk 21 voor het 
aanleggen, wijzigen en verwijderen 
van peilscheidende en peilregelende 
kunstwerken

Vraag 3:
Betreft het een dichte dam (dus zonder 
duiker)? 

Vergunningplicht, zie paragraaf 4.2.4
en zorgplicht, zie paragraaf 4.2.2.
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nee
 

nee

ja

ja

Vraag 6:
Neemt de aan te leggen dam met duiker 
meer oppervlaktewater weg dan 25 m2?

Algemene regel met meldplicht, zie 
paragraaf 4.2.3 en zorgplicht, zie 
paragraaf 4.2.2.

Vergunningplicht, zie paragraaf 4.2.4
en zorgplicht, zie paragraaf 4.2.2.

Vraag 7:
Wordt er voldaan aan de regelgeving in 
hoofdstuk 3 voor het dempen van 
oppervlaktewater?

 

ja

 

Vraag 5:
Ligt de dam met duiker minimaal 10 meter 

uit een peilregelend kunstwerk?
(geldt niet voor verbindingsduikers)

 

Vergunningplicht, zie paragraaf 4.2.4
en zorgplicht, zie paragraaf 4.2.2.
 

 

 

Toelichting bij vraag 1
Voor peilscheidende en peilregelende kunstwerken geldt aparte regelgeving. Daarom moet 
hoofdstuk 21 ‘Peilscheidende en peilregelende kunstwerken in oppervlaktewater’ worden 
geraadpleegd. Het kan bijvoorbeeld gaan om een inlaatduiker of om een dichte peilscheidende 
dam.

Toelichting bij vraag 2
Het aanleggen van een duiker of een dam met duiker in een primaire en secundaire watergang 
kan de doorstroming bemoeilijken en leiden tot onacceptabele opstuwing ter plaatse van de dam 
met duiker. Dit kan uiteraard niet zonder meer worden toegestaan, maar moet per geval worden 
beoordeeld. Daarom geldt voor deze gevallen een vergunningplicht. 

Toelichting bij vraag 3
Het gaat hier om een dichte dam zonder duiker die niet peilscheidend is. Het oppervlaktewater 
wordt niet gestremd aangezien het aan beide zijden van de dam in open verbinding staat met het 
watersysteem. Per geval moet beoordeeld worden of zo’n dichte dam kan worden toegestaan. 
Daarom geldt voor deze gevallen een vergunningplicht.

Toelichting bij vraag 4
Bij een minimale diameter van de duiker van 0,50 meter is er in de meeste tertiaire watergangen 
weinig gevaar voor opstuwing. Daar waar dit gevaar wel bestaat geldt een minimale diameter van 
0,80 meter (zie kaart 5). Dit geldt bijvoorbeeld voor duikers in het Kromme Rijngebied. De diameter 
wijkt hier af omdat in dat gebied tertiaire watergangen een belangrijke rol kunnen spelen in de 
aanvoer van water ten behoeve van de beregening (zowel voor droogte- als nachtvorstbestrijding) 
voor de fruitteelt. 
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Als duikers worden vervangen dan moet altijd een duiker van gelijke diameter of groter worden 
gebruikt. Bijvoorbeeld: er ligt een duiker van 0,60 meter terwijl 0,50 meter is voorgeschreven, dan 
moet toch een duiker van minstens 0,60 meter worden aangelegd. Als er een duiker ligt van 0,40 
meter terwijl 0,50 meter is voorgeschreven, dan moet de duiker worden vervangen door een duiker 
van minstens 0,50 meter. 

Duikers moeten met 20 tot 35 procent lucht worden gelegd ten opzichte van het hoogst 
vastgestelde peil in het peilbesluit. Dus bij een buis van 0,50 meter ligt hiervan maximaal 0,40 
meter onder water en minimaal 0,10 meter boven water. Als de duiker minder dan 0,10 meter 
boven het water uitsteekt bestaat de kans dat drijfvuil ophoopt voor de duiker. 

Daarnaast wordt een grens gesteld aan de maximale lengte van duikers. De maximale lengte 
bestaat omdat duikers een negatief effect hebben op de waterkwaliteit. De grens voor de 
algemene regel is op 10 meter gesteld. In sommige gevallen kan van voorgenoemde maatvoering 
worden afgeweken. Dat moet per geval worden beoordeeld. Daarom geldt voor deze gevallen een 
vergunningplicht. 

Toelichting bij vraag 5
De afstand tussen dammen met duiker en peilregelende kunstwerken moet minimaal 10 meter 
bedragen, omdat een dam met duiker vanwege de verminderde doorstroming de werking van een 
peilregelend kunstwerk in negatieve zin kan beïnvloeden.
De minimale afstand is niet van toepassing op verbindingsduikers, aangezien die dwars op de 
watergang liggen en niet van invloed zijn op de werking van peilregelende kunstwerken.

Toelichting bij vragen 6 en 7
Als de dam met duiker niet meer dan 25 m2 oppervlaktewater wegneemt (demping) dan geldt een 
algemene regel met meldplicht. Neemt de dam met duiker wel meer dan 25 m2 weg dan geldt de 
algemene regel alleen als er wordt gecompenseerd conform de regelgeving in hoofdstuk 3 
(Dempen van oppervlaktewater). Wordt er niet gecompenseerd conform hoofdstuk 3 dan geldt een 
vergunningplicht.

4.2.2 Zorgplicht
De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen 
binnen het beheergebied van het waterschap. Dit betekent dat de zorgplicht ook van toepassing is 
op de handelingen die onder de algemene regels vallen of de handelingen die vergunningplichtig 
zijn. Zorgplicht kan bijvoorbeeld inhouden dat:

- bij het dempen van oppervlaktewater het werk na afloop van de werkzaamheden in nette staat 
wordt achtergelaten. Hiermee wordt bedoeld dat oevers en taluds zodanig worden afgewerkt 
dat er geen grond of puin in de watergang kan raken en dat verondiepingen of vernauwingen 
van het oppervlaktewater, waardoor de doorstroming zou kunnen worden belemmerd, worden 
verwijderd indien deze een gevolg zijn van de werkzaamheden; en/of

- er rekening mee wordt gehouden dat de maatschappelijke functies van het watersysteem niet 
te veel worden belemmerd, zoals bijvoorbeeld kanoroutes of officiële schaatsroutes.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt 
voldaan.

4.2.3 Algemene regel met meldplicht
In het stroomschema wordt verwezen naar één of meer algemene regels, zoals bedoeld in artikel 
3.2 van de Keur. Deze algemene regel(s) is/(zijn) hieronder uitgewerkt. Naast de algemene regel is 
ook altijd de zorgplicht van toepassing. Als u het stroomschema heeft doorlopen en u komt uit bij 
het vakje ‘Algemene regel zonder meldplicht’ of ‘Algemene regel met meldplicht’, dient u te 
voldoen aan de regelgeving uitgewerkt in de betreffende algemene regel.
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Toelichting bij artikel 1
In dit artikel zijn de voorschriften opgesomd waaraan de uit te voeren werkzaamheden dienen te 
voldoen. Hieronder worden enkele voorschriften nader toegelicht.
a. Hierbij wordt verwezen naar uitlogende materialen. Hieronder verstaan we onder andere zink, 

gecreosoteerd hout of gewolmaniseerd hout. Met bevestigingsmiddelen wordt bedoeld 
verzinkte of koperen schroeven of spijkers etc. Het gebruik van uitlogende materialen bij 
bevestigingsmiddelen is wel toegestaan.

d. Een voorbeeld hiervan is het plaatsen van een grondkering of een erosiebestendige 
afdekking.

e. Dammen en duikers in de watergang zorgen voor opstuwing. Indien de dammen niet meer 
worden gebruikt moeten ze worden weggehaald.

Toelichting bij artikel 2
Het plaatsen van een (dam met) duiker dient vooraf te worden gemeld, omdat dit een wijziging in 
het watersysteem behelst. Een wijziging in het watersysteem moet worden geregistreerd in de 
Legger. De melding kan worden ingediend bij het waterschap zelf (www.hdsr.nl) of via het 
Omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl).

4.2.4 Vergunningplicht
Als u in het stroomschema uitkomt bij het gekleurde vakje waarin is aangegeven dat naast de 
zorgplicht een vergunningplicht geldt, dan mag de voorgenomen handeling niet zondermeer 
worden uitgevoerd.  Er moet dan eerst een vergunning zijn verleend, zoals bedoeld in artikel 3.3 
van de Keur.  

De vergunning kan bij het waterschap worden aangevraagd (zie hiervoor www.hdsr.nl of 
www.omgevingsloket.nl). Na het indienen van het formulier zal uw aanvraag worden beoordeeld, 
waarbij er zal worden vastgesteld of de handeling kan worden toegestaan door voorschriften aan 
de vergunning te verbinden. Uitgangspunt hierbij is dat eventueel op te treden nadelige effecten 

Om te voldoen aan deze algemene regel dient de initiatiefnemer te voldoen aan de 
voorschriften in de volgende artikelen.

Artikel 1. Voorschriften uitvoering
a. Het toepassen van uitlogende materialen is niet toegestaan, met uitzondering van 

bevestigingsmiddelen.
b. De duikerbuizen dienen in een rechte lijn te liggen en gronddicht op elkaar te 

worden aangesloten.
c. Door het aanleggen van een duiker ontstaat geen directe verbinding tussen 

verschillende peilgebieden.
d. Er dienen zodanige maatregelen getroffen te worden dat er geen grond of puin 

vanaf de dam in de naastliggende watergang kan raken. 
e. Wanneer de duiker of dam met duiker niet meer wordt gebruikt voor het doel 

waarvoor deze is aangelegd, dan dient initiatiefnemer deze in zijn geheel te 
verwijderen en het oorspronkelijk profiel te herstellen.

Artikel 2. Voorschriften meldplicht
a. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een melding gedaan bij het 

waterschap.
b. Aan de melding wordt de volgende informatie toegevoegd:

- een duidelijke locatietekening van de aan te leggen dam met duiker;
- de lengte en de breedte van de dam ter hoogte van de waterlijn;
- de lengte en diameter van de duiker.
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van de handeling kunnen worden weggenomen door de te stellen voorschriften. Daarnaast moet 
ook altijd aan de zorgplicht worden voldaan als bedoeld in artikel 3.1 van de Keur. 

Het afwegingskader waar vergunningaanvragen aan worden getoetst kunt u nalezen in het 
document ‘Beleidsregels bij de Keur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018’. Indien u 
nog verdere vragen heeft, kunt u ook contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening & 
Handhaving van het waterschap.


