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Algemene regel anti-worteldoek bij secundaire en tertiaire leggerwateren
Het dagetijks bestuur van waterschap Scheldestromen;
overwegende dat op grond van artikel 4.1 tid I aanhef en sub b van de Keur watersysteem
waterschap Scheldestromen (verder: de keur) verboden is zonder vergunning van het bestuur
werken, waaronder anti-wortetdoek, te leggen en te behouden in een leggerwater;
overwegende dat het leggen van anti-worteldoek op het talud van een leggerwater regelmatig
voorkomt en dat in bepaalde situaties de waterhuishoudkundige belangen voldoende kunnen
worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels;

gelet op artikel 83 tid 3 van de Waterschapswet en artikel4.3 van de keur;

besluit:
vast te stellen de volgende algemene regel anti-worteldoek bij secundaire en tertiaire leggerwateren:

artikel4.l tid I aanhef en sub b van de keur inzake het leggen en
behouden van anti-worteldoek in secundaire en tertiaire leggerwateren is vereist, indien
wordt votdaan aan de votgende voorschriften:
Geen vergunning krachtens

Voorschriften
Bij een bovenbreedte van een secundair of tertiair leggerwater tot maximaal 8 meter:
1. Het anti-worteldoek wordt aangelegd op het talud van een secundair of tertiair leggerwaaan een bedrijfsperceel in stedetijk gebied en/of een particutiere tuin.

ter, die grenst

2. Het anti-worteldoek wordt aangelegd op een het talud van een secundaire of tertiaire [eggerwater dat geen natuurvriendetijke oever omvat of een leggerwater met specifieke natuurdoeleinden.
3. Het anti-wortetdoek wordt zodanig vastgezet dat voorkomen wordt dat deze in het teggerwater terecht komt of kan opwaaien.

4. De oever wordt ingericht conform de tekening in de bijlage, waarbij:
- het anti-worteldoek eenzijdig wordt aangebracht en aan de onderzijde wordt vastgezet
doormiddel van een kietspit op 0,5 meter boven de waterbodem;
- de beplanting op het doek stechts bestaat uit bodembedekkers.
Vastgestetd in de vergadering van het dagetijks bestuur van 14 november 2018

dr. A.P.M.A. Vonck,
secretaris-directeur
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Toelichting
Deze atgemene regel is gericht op de wijze van en de plaats van het aanbrengen van antiworteldoek in teggerwateren. Onder anti-wortetdoek wordt doek en folie verstaan, mits waterdoorlatend.

zijn ieder geval uitgezonderd het leggen van anti-worteldoek op het
talud van alle primaire leggerwateren. Daarnaast zijn uitgezonderd het leggen van antiwortetdoek op het tatud van een secundair of tertiair leggerwater met een grotere bovenbreedte dan 8 meter of welke niet grenzen aan een bedrijfsperceel in stedetijk gebied en/of
particutiere tuin of zijn gelegen aan een leggerwater met natuurvriendetijke oevers/ specifieke natuurdoeleinden.
Van deze algemene reget

Bij veel tuinen van particulieren en bedrijven wordt anti-worteldoek op het talud van leggerwateren toegepast om de tuin ter plaatse een net afgewerkt karakter te geven en het onderhoud te vergemakketijken. Het aanleggen en behouden van anti-worteldoek is vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een relatief eenvoudig werk. De retevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stetlen van een algemene
reget.

lndien het anti-worteldoek wordt aangebracht op een andere plaats dan op een tatud van een
secundaire of tertiaire leggerwater dat grenst aan een bedrijfsterrein of particuliere tuin of
indien het voorgenomen werk in afwijking van de voorwaarden zal worden uitgevoerd, kan
met het waterschap in overleg worden getreden over een mogetijke watervergunning. Het
leggen van anti-worteldoek in oppervlaktewaterlichamen, die geen leggerwateren zijn, is niet
vergunningptichtig.
Wanneer het leggen van anti-wortetdoek voldoet aan de voorschriften uit deze algemene regel
dan kan dit zonder toestemming van of metding aan het waterschap worden uitgevoerd. We[
zal degene die het anti-wortetdoek plaatst er op bedacht moeten zijn dat er ook nog toestemming gevraagd moet worden aan de eigenaar van het leggerwater, tenzij het waterschap
eigenaar is of degene die het anti-worteldoek zelf ptaatst.
Beqripsbepalinq
De begrippen die zijn gedefinieerd in de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen zijn
ook van toepassing op deze atgemene regel. Daarnaast wordt in deze algemene regel verstaan
onder:

Particulíere tuin: particulieren met tuinen gelegen aan huiskavels. Ook volkstuinen, niet attijd
gelegen aan een huiskavels, vallen hieronder.
Stedetiik eebied: gebied dat zich bevindt binnen de door de betrokken gemeente ats 'bebouwde kom' aangewezen gebied.
Natuurvriendeti'ike oever: Oever die zo is aan gelegd dat het niet alleen dient om de afvoercapaciteit van het oppervlaktewatertichaam te verbeteren, maar ook om landschappetijke en
ecologische functies te versterken.
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