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Besluit tot wijziging van de algemene regels, nadere regels en verplichtingen, behorende 
bij de keur Waterschap Rijn en IJssel 2009 (recreatieve activiteiten)     
 
Het college van dijkgraaf en heemraden; 
 
gelet op artikel 3.1 lid 1 sub a en e, lid 4 sub a en artikel 3.13 van de keur Waterschap Rijn en 
IJssel 2009; 
 
besluit tot wijziging van de algemene regels, nadere regels en verplichtingen, bijlage bij de keur 
Waterschap Rijn en IJssel 2009, als volgt: 
 
 
In afdeling ll wordt een nieuw artikel toegevoegd, te weten artikel 8 (incl. toelichting), luidende:  
 
Recreatieve activiteiten 
 
Artikel 8   Onderwerp en toepassingsgebied 
Er geldt een vrijstelling van het verbod, bedoeld in artikel 3.1 lid 1 sub a en e, lid 4 sub a van de 
keur, voor het houden van een recreatieve activiteit in de kernzone van een watergang en/of de 
zoneringen waterkering, voor zover:  
1. de activiteit plaatsvindt tussen zonsopgang en zonsondergang; 
2. er geen gebruik wordt gemaakt van gemotoriseerde voertuigen of vaartuigen; 
3. er geen hondentrainingen worden gehouden; 
4. de activiteit plaatsvindt op opengestelde dijkvakken; 
5. de activiteit niet plaatsvindt buiten de verharde onderhoudsstroken en wegen op de 

waterkering; 
6. de activiteit niet plaatsvindt in, op of nabij een watergang die met de functie HEN, SED of 

natte EVZ is aangegeven in het Waterbeheerplan van Waterschap Rijn en IJssel; 
7. er op het moment van de geplande activiteit geen (onderhouds)werkzaamheden aan de 

watergang en/of waterkering en aanliggende kunstwerken plaatsvinden. 
 
Artikel 8a 
Voorschriften, algemeen   
Degene die op grond van artikel 8 is vrijgesteld van de vergunningplicht voor het houden van 
een recreatieve activiteit: 
1. leeft de verbodsborden op waterkeringen en langs watergangen na; 
2. voorkomt schade aan waterstaatswerken; 
3. zorgt direct na afloop van de activiteit voor het opruimen en afvoeren van alle afval en 

gebruikte materialen; 
4. houdt tijdens de activiteit rekening met het medegebruik van de onderhoudsstroken door 

derden; 
5. gebruikt het waterstaatswerk of de onderhoudsstroken niet als parkeerplaats; 
6. meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de 

waterhuishouding als gevolg van de recreatieve activiteit onmiddellijk (alle dagen, ook 
buiten kantooruren) aan het waterschap via het telefoonnummer 0314 - 369369.  

 
Voorschriften voor recreatieve activiteiten in of nabij een watergang 
7. zorgt dat op aanzegging van het waterschap direct alle objecten ten behoeve van de 

activiteit worden verwijderd en/of alle deelnemers het water verlaten; 
8. waarborgt tijdens de activiteit te allen tijde de doorstroming van de watergang; 
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9. verwijdert na de activiteit eventueel bevestigde of ingegraven werken en/of objecten uit de 
zoneringen van de watergang, herstelt gegraven gaten en brengt de waterstaatswerken in 
originele staat; 

10. maakt, om stuwen te passeren en om in en uit het water te stappen gebruik van de 
daarvoor bestemde in- en uitstapplaatsen;  

11. bij het ontbreken van in- en uitstapplaatsen:  
- moet schade aan taluds worden voorkomen; 
- moet verstoring van de flora en fauna worden voorkomen.  

12. houdt minimaal 50 meter afstand van een stuw of overlaat, vanwege de risico's die (sterke) 
stroming voor te houden activiteiten met zich meebrengen; 

13. zorgt, bij aanwezigheid van een ballenlijn in het water, dat deze niet wordt gepasseerd, 
vanwege de risico's die (sterke) stroming voor te houden activiteiten met zich meebrengen. 

 
Voorschriften voor recreatieve activiteiten in of nabij een waterkering 
14. mag niet buiten verharde wegen fietsen, wandelen of met rij- en lastdieren buiten verharde 

wegen rijden of wandelen; 
15. bevestigt en/of plaatst geen werken en/of objecten in de zoneringen van een waterkering; 
16. graaft geen gaten en beschadigt geen dijkbekleding. 
 
Artikel 8b  Meldplicht 

Degene die op grond van artikel 8 is vrijgesteld van de vergunningplicht voor het houden van 
een recreatieve activiteit in de kernzone van een watergang of in de zoneringen van een 
waterkering: 
1. meldt dit uiterlijk 4 weken voor de geplande aanvang van de activiteiten aan het waterschap 

door het daartoe bestemde meldingsformulier volledig in te vullen en in te dienen via 
info@wrij.nl of postbus 148, 7000 AC Doetinchem;  

2. begint de gemelde activiteit pas nadat het waterschap de ontvangst van de melding heeft 
bevestigd;  

3. vermeldt bij de melding de volgende gegevens:  
- de naam, het adres, de woonplaats en het telefoonnummer van de meldingsplichtige;  
- een omschrijving van de aard, de omvang en de reden van de geplande activiteiten;  
- een situatietekening met de locatie en adres van de geplande activiteit; 
- de start- en einddatum van de activiteit; 
- bij een machtiging de naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van de gemachtigde; 

4. meldt direct wijzigingen van de bovenstaande gegevens aan het waterschap. 
 
Artikel 8c  Overige bepalingen en overgangsrecht 
1. Indien voor een activiteit zoals bedoeld in artikel 8, direct voor inwerkingtreding van deze 

algemene regel een vergunning op grond van artikel 3.1 lid 1 sub a en e, lid 4 sub a van de 
keur is verleend, blijft deze vergunning en de daaraan verbonden voorschriften onverkort 
van kracht; 

2. Indien voor een activiteit zoals bedoeld in artikel 8, direct voor inwerkingtreding van deze 
algemene regel een vergunning is aangevraagd en nog niet op die aanvraag is beschikt, 
wordt die aanvraag gelijkgesteld met een melding als bedoeld in artikel 8b. 
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Toelichting (Afdeling ll) 
 
Artikelsgewijs 
 
Artikel 8 Onderwerp en toepassingsgebied 
 
Op grond van artikel 3.1 lid 1 sub a en e, lid 4 sub a van de keur Waterschap Rijn en IJssel 
2009, is het verboden zonder watervergunning gebruik te maken van de kernzone van een 
waterstaatswerk door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, 
daarboven, daarover of daaronder recreatieve activiteiten te houden op andere dan de daarvoor 
aangewezen plaatsen.  
 
Op grond van artikel 3.13 van de keur kan het bestuur algemene regels stellen die een 
vrijstelling van die vergunningplicht inhouden. In deze algemene regel is hiervan gebruik 
gemaakt. 
 
Begripsbepaling: 

• recreatieve activiteit: een activiteit die in georganiseerd verband wordt uitgevoerd. 
Voorbeelden zijn: hardloopevenementen, het plaatsen van geo-caches, kanotochten, 
roeiwedstrijden, viswedstrijden, natuureducatie-activiteiten, wandeltochten, fietstochten, 
zwemtochten en -wedstrijden, Sinterklaasintochten, schaatswedstrijden etc.; 

• HEN, SED, natte EVZ: hoogste ecologische niveau, specifiek ecologische doelstelling of 
natte ecologische verbindingszone. 

 
Deze algemene regel is van toepassing op recreatieve activiteiten in de kernzone van een 
watergang en/of zoneringen van een waterkering. Het houden van recreatieve activiteiten is 
vanuit waterhuishoudkundig perspectief een relatief eenvoudige activiteit. De relevante 
waterhuishoudkundige belangen worden voldoende gewaarborgd door het stellen van algemene 
regels. 
 
Deze algemene regel voor alle waterkeringen en watergangen binnen het beheergebied van het 
waterschap, behalve het deel van de Oude IJssel van Doesburg tot aan de brug Slingerparallel 
in de Oude IJssel bij Doetinchem. Voor activiteiten in dit deel van de Oude IJssel geldt vanwege 
de beroepsvaart de vergunningplicht. 
 
Recreatieve activiteiten in, op of nabij een watergang met een natuurfunctie (HEN/SED/natte 
EVZ), zoals aangegeven in het Waterbeheerplan Waterschap Rijn en IJssel vallen vanwege 
mogelijke verstoring van de ecologie niet onder deze algemene regel. Hiervoor geldt de 
vergunningplicht.  
 
Recreatieve activiteiten op en/of nabij waterkeringen die zich beperken tot de verharde 
onderhoudsstroken en wegen op de waterkering zijn toegestaan. Bepaalde dijkvakken zijn niet 
voor toegang opengesteld, dit is met verbodsborden aangegeven. Deze verbodsborden moeten 
worden nageleefd.  
 
Het varen met motorisch aangedreven vaartuigen is niet toegestaan vanwege eventuele 
beschadigingen aan de taluds en onderhoudsstroken van de watergang. Daarnaast kan door 
roering van de waterbodem de waterkwaliteit afnemen.   
 
Het houden van hondentrainingen is eveneens uitgesloten van deze algemene regel vanwege 
de kans op schade en verstoring van de ecologie.  
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Daarnaast geldt dat de onderhoudsstroken langs waterkeringen en watergangen niet als 
parkeerplaats mogen worden gebruikt. 
 
Op het houden van een recreatieve activiteit kunnen naast het gestelde in deze algemene regel 
ook bepalingen gelden vanuit andere wet- en regelgeving. 
 
 
Artikel 8a Voorschriften 
 
Indien de recreatieve activiteiten voldoen aan de criteria van deze algemene regel, is hieraan 
een aantal voorschriften verbonden. 
 
▪ In het algemeen geldt dat schade aan de waterkering of de watergang als gevolg van de 

voorbereiding of uitvoering van de recreatieve activiteit, moet worden voorkomen.  
 
▪ Degene die de activiteiten organiseert, zorgt voor het opruimen en afvoeren van afval en alle 

gebruikte materialen. Dit moet direct na afloop van de activiteit gebeuren.  
 
▪ Het aanbrengen of ingraven van (tijdelijke) werken en/of objecten in of nabij een watergang 

(in de waterbodem, de taluds of de onderhoudsstroken) is toegestaan, mits de gegraven 
gaten worden hersteld na de activiteit.  

 
▪ De doorstroming van een watergang moet tijdens de activiteit gewaarborgd blijven. Het 

aanbrengen van objecten of werken die de doorstroming van de watergang kunnen 
belemmeren is niet toegestaan.  

 
▪ De dijkbekleding (erosiebestendige grasmat of steenbekleding) van een waterkering mag niet 

worden beschadigd. Het aanbrengen of ingraven van (tijdelijke) werken en/of objecten in of 
nabij een waterkering is daarom niet toegestaan. Het aanbrengen van objecten aan 
aanwezige palen is wel toegestaan.  

 
▪ Er mogen geen objecten in de waterkering of (de waterbodem van) de watergang worden 

aangebracht. Het voldoen aan de bepalingen in deze algemene regel sluit niet uit dat bij 
gebruik van eigendommen of percelen van derden mogelijk privaatrechtelijke toestemming 
van de eigenaren nodig is. 

 
▪ Recreatieve activiteiten die plaatsvinden nabij een stuw of overlaat zijn gevaarlijk. 

Deelnemers en publiek moeten daarom minimaal 50 meter afstand houden van een stuw. 
Aanwezige ballenlijnen in de watergang mogen niet worden gepasseerd. 

 
▪ Het houden van een georganiseerde fiets- of mountainbiketocht op onverharde wegen bij een 

waterkering is niet toegestaan vanwege mogelijke schade aan de dijkbekleding. Het rijden of 
wandelen met rij- of lastdieren buiten verharde wegen bij waterkeringen is eveneens niet 
toegestaan. Paardrijden, slipjachten en crosswedstrijden bij waterkeringen blijven 
vergunningplichtig omdat deze activiteiten over het algemeen een negatief effect hebben op 
de grasmat van de waterkering.  

 
▪ Degene die de activiteit organiseert is zelf verantwoordelijk om vooraf te bekijken of de 

watergang of waterkering toegankelijk is voor de geplande recreatieve activiteit op dat 
moment. Het waterschap voert (onderhouds-)werkzaamheden uit aan waterkeringen en 
watergangen. Daarom kan niet worden gegarandeerd dat de gewenste locatie op dat moment 
(goed) toegankelijk is.  
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▪ De watergang of waterkering kan op het moment van de geplande activiteit ook gebruikt 

worden voor een andere recreatieve activiteit waarvoor een melding is gedaan bij het 
waterschap. Degene die een melding indient bij het waterschap voor het houden van een 
recreatieve activiteit is zelf verantwoordelijk dat beide recreatieve activiteiten zonder hinder 
gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd.  

 
▪ Naast deze algemene regel geldt op grond van artikel 3.12 van de keur Waterschap Rijn en 

IJssel 2009 ook de algemene zorgplichtbepaling. Er mag geen schade optreden aan het 
waterstaatswerk als gevolg van de activiteit. Wanneer wel schade ontstaat dan is de melder 
verantwoordelijk om de schade te herstellen. 

 
Op het houden van recreatieve activiteiten kunnen naast het gestelde in deze algemene regel 
ook bepalingen gelden vanuit andere wet- en regelgeving. 
 
 
Artikel 8b  Meldplicht 
 
Het is van belang dat de activiteiten in en nabij de watergang of waterkering op de juiste wijze 
worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap toezicht kan uitoefenen op 
de activiteiten. Daarom is de meldplicht in deze algemene regel opgenomen.  
 

 

 


