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Kees Reijnhoudt

Van: Dirk van der Giessen [vandergiessen@quicknet.nl]
Verzonden: zaterdag 16 april 2011 10:17
Aan: Dirk van der Giessen
Onderwerp: Belangenvereniging Groot Oosterdel - Update 8 (extra editie)

BGO UPDATE 8 

16 april 2011 

 

Aan de leden van de Belangenvereniging Groot-Oosterdel 

 

Om snel op de actualiteit te reageren hierbij een extra BGO-Update in een eenvoudige lay-out. 

 

Afgelopen donderdag hebben ruim 120 leden tijdens onze ledenvergadering van Bob de Boer van het 

Hoogheemraadschap Noord-Kennemerland (HHNK) een toelichting gekregen op de Ontwerp Legger 

Oppervlaktewaterlichamen.  

Voor uw informatie hierbij de link naar deze legger.  

 

http://www.hhnk.nl/@222435/ontwerp-legger/ 

 

Klik op de link en vul vervolgens boven het kaartje uw postcode in. U kunt voorts inzoomen naar uw perceel en als u 

dan op de blauwe lijn in de sloot bij uw perceel klikt krijgt u informatie over de onderhoudsverplichting van die 

sloot. 

 

Tot 24 april 2011 kunt u desgewenst bij HHNK mondeling of schriftelijk uw zienswijze indienen. Uw kunt daarvoor 

ook gebruik maken van de link naar het reactieformulier . 

 

Voorts treft u hierbij aan een kaart waarop de oude (nog vigerende legger) van het Oosterdel is 

weergegeven. Alle waterlopen hebben een kleur, in de legenda kunt u zien welke onderhoudsplichtigen 

aan een bepaalde kleur hangen. 

 

De legenda laat twee onderhoudsvormen zien: 

• Het gewoon onderhoud van insteek tot insteek. Dit houdt in het in stand houden van het talud 

en het verwijderen van riet en waterplanten. 

• Het buitengewoon onderhoud van insteek tot insteek. Dit houdt in het eventueel verleggen van 

waterlopen en het baggeren van waterlopen. 

 

 
 

In de legenda is te zien dat alleen bij een hoofdwaterloop (de donkerblauwe lijn) het gewone 

onderhoud is opgesplitst in een onderhoudsplichtige voor het natte profiel en een onderhoudsplichtige 

voor het droge talud (van insteek tot de waterlijn). De nieuwe legger, waarbij de onderhoudsgrens 

tussen gewoon droog en gewoon nat onderhoud verschuift tot 1 meter uit de waterlijn, heeft dan ook 

alleen gevolgen voor deze hoofdwaterloop. Aanliggend eigenaren langs dit water zijn met de nieuwe 

legger vanaf 1/1/2012 ook onderhoudsplichtig voor de 1e meter sloot. Dit houdt dus in het verwijderen 

van riet en waterplanten. 
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Onderhoudsgrens oude legger:    

Onderhoudsgrens nieuwe legger:   

 

 


