
Oever- en kadeproject Oppenhuizen -
Uitwellingerga

3 en 6 oktober 2016
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• Opening 

• Doel

• Resultaten voorlopig ontwerptraject

• Aanleiding bijeenkomst

• Bespreken voorbeelden

• Vervolg

• Vragen en opmerkingen

• Nabespreken kaarten 

• Sluiting

Programma
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• Uitleg over de legger en leggerwijzigingen voor de betrokken 

adressen (u ontvangt allen nog een brief met een voorstel)

• Duidelijkheid over de oplossing

• Overeenstemming over de oplossing?

• Voldoende draagvlak voor de projectplan procedure

• Duidelijkheid over het peilbesluit?

Doel deze avond
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• Uit veel ophef en discussie over de variant.

• Pas op de plaats door waterschap en mededeling hierover op 

de informatieavond van november 2014

• Na nieuwe beschouwing van de varianten heeft het Dagelijks 

Bestuur besloten tot uitwerking van de variant leggerwijziging 

met plaatselijk ophogen.

• Waarom moet de kade omhoog?

• Komt er meer en hoger water waardoor de kering omhoog 

moet?

Waar kwamen we vandaan?
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• Wat is een legger en wat staat daar in?

In de leggerkaart kunt u zien of u verantwoordelijk 
bent voor het onderhoud van bijvoorbeeld een sloot, 
duiker of kade. U vindt hierin ook de eisen waaraan het 
onderhoud moet voldoen. Tijdens de schouw controleert 
Wetterskip Fryslân of het onderhoud goed is uitgevoerd.

• Heb ik daarmee te maken en waar kan ik dit vinden?

Wat is een legger
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Website Wetterskip Fryslân
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Website Wetterskip Fryslân
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Website Wetterskip Fryslân
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• Resultaat voorlopig ontwerptrajekt:

• Ongeveer 400 eigenaren

• Waarvan bij 142 geen wijziging plaatsvindt

• Waarvan bij 166 geen ingreep hoeft plaats te vinden als 

de legger wordt aangepast

• Waarvan bij 89 wel een fysieke ingreep plaatsvindt

Resultaat voorlopig ontwerptrajekt
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• Keuze uitwerken variant: Leggerwijziging en plaatselijk 

ophogen

• Hoge grond past het beste bij de situatie in Oppenhuizen-

Uitwellingerga omdat..

• Zoektocht naar een ontwerptrajekt met hoogtekaarten en 

hoogtemetingen

• Grote winst is:

- Geen damwanden, afwatering niet verstoord, goedkoper, 

dorpsgezicht niet verstoord, duurzamer, vaarweg niet 

belemmerd…..

Aanleiding van de bijeenkomst
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Groeten uit Top en Twel
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Groeten uit Top en Twel



Wat waren de oplossingen?
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• hogere gronden 

•Damwand

• kade

*Hoogtes zijn incl. bodemdaling Vermillion

-0,52 NAP5 m 2 m

1,5 m -0,52 NAP
1:5 

of flauwer 1:3 

of flauwer

-0,52 NAP

+0,30 NAP

-0,05 NAP

+0,10 NAP + “30 jaar”

1:7 

of flauwer

1:20



Regels kade
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• Kade

• Geen bomen

• Geen struiken

• Geen opstallen zoals tuinhuisjes, garages etc.

• Geen hekwerken/schuttingen, hagen e.d

• 1x Per jaar maaien en afvoeren

• Uitgangpunt is een verbod en is er bij een wijziging een vergunning 

nodig

• Kadeschouw 1 x jaar

• Kadetoets op hoogte 1 x 6 jaar



Regels hoge grond

15

• Hoge grond

• Formeel is alleen spitten, ploegen en het houden van huisdieren 

toegestaan

• Waterschap kan en wil meer toestaan (landelijk en bebouwd gebied)

• Waterschap werkt aan een aangepaste regelgeving t.a.v. de hoge 

grond

• In praktijk en voor dit project wordt door toepassing van een 

beheerdersoordeel hier vooruitlopend mee gewerkt.

• Nu: formeel vergunning nodig

• Wens:  vrijgesteld behalve maaiveldverlaging en bouw.



Zoektocht hoge grond, hoge grond maken
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•



Zoektocht hoge grond, lukt niet altijd.
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•
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• Leggerwijzing van kade naar hoge grond, regels kade en regels 

hoge grond.

• Locatie van de waterkering:

• Hoge grond in de achtertuin (tussen de woning en het water)

• Hoge grond door de woning

• Hoge grond in de voortuin

Te bespreken voorbeelden



Zoektocht hoge grond, hoge aanwezig
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•



Zoektocht hoge grond, hoge grond aanwezig
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Zoektocht hoge grond, 

hoge grond aanwezig
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Legger wijzigen?
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-0,52 NAP

-0,05 NAP

Ontwerp



Legger wijzigen van kant water naar achtertuin
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-0,52 NAP

-0,05 NAP

Ontwerp

• Geen werkzaamheden

•Altijd voldoen aan de vereiste hoogte (afkeurhoogte)



Legger wijzigen van kant water naar achtertuin
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Legger wijzigen van kant water naar achtertuin
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Legger wijzigen van kant water naar achtertuin

26



Legger wijzigen, woning maakt deel uit van de 

kering
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-0,52 NAP
1 m

-0,16 NAP

-0,05 NAP

-0,05 NAP

• Altijd voldoen aan de vereiste hoogte (afkeurhoogte, norm hoogte 

wateroverlast en veiligheidsplan)

• Aanbouwen en wijzigen woning ook eis hoogte vloer door 

waterschap

• Bij uitbreiding vloerpeil voldoen aan de vereiste hoogte



Legger wijzigen, woning maakt deel uit van de 

kering
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Legger wijzigen, woning maakt deel uit van de 

kering
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Legger wijzigen, woning voor de kering
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-0,52 NAP
1 m

-0,16 NAP

-0,05 NAP
-0,05 NAP

• Altijd voldoen aan de vereiste hoogte (afkeurhoogte en 

veiligheidsplan)

• Hoogte laagste dorpel en 1 m buiten de gevel -0,16 NAP

• Geen werkzaamheden



Legger wijzigen, woning voor de kering

31



32

Legger wijzigen

• Grote winst is:

• Situatie buiten verandert niet

• Geen werkzaamheden voor aanwezigen en daarbij geen overlast 

op eigendommen

• Minder duur op lange termijn

• Meer vrijheid (minder regels) voor het gebruik van de 

“waterkering”  bij hoge gronden (alles mag maar afgraven niet)
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Peilbesluit

• Wijzigt het waterpeil? Nee.

• Waarom dan een peilbesluit?

• Kloppend maken van de situatie/rectificatie van de huidige situatie
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Peilbesluit
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Peilbesluit

• Wijzigt het waterpeil? Nee.

• Waarom dan een peilbesluit?

• Kloppend maken van de situatie/rectificatie van de huidige situatie

• Peilenkaart aanpassen aan de nieuwe kade
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Peilbesluit
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Peilbesluit

• Wijzigt het waterpeil? Nee.

• Waarom dan een peilbesluit?

• Kloppend maken van de situatie/rectificatie van de huidige situatie

• Peilenkaart aanpassen aan de nieuwe legger kade

• Wanneer dan een peilbesluit? De peilgrenzen worden geactualiseerd in 

het watergebiedsplan Fryske Marren. 
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Vervolg 2016

• Toesturen brief

• Met tekening

• Met de kennis van vanavond 

• Voor vragen kunt u mailen, bellen en kan eventueel nog overlegd worden.
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Vervolg 2017

• Ter visie leggen ontwerp Projectplan waterwet.

• U wordt hiervan in kennis gesteld via:

- brief

- website TOPenTWEL

• Bent u het eens met het besluit?

• Bent u het niet eens met het besluit?
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Overige vragen en opmerkingen

Sluiting met mogelijkheid bij de kaarten aan 

de muur/op de tafel na te praten

Contact: André Seinstra 058-292 2828 of 

email: aseinstra@wetterskipfryslan.nl


