Legger Landscheidingen
Ligging
De ligging van de landscheidingen is op de bij deze legger behorende kaart aangegeven.
Begrenzing
Tot de landscheidingen worden gerekend te behoren:
A. De kernzone:
De kruin, de belopen, de oevervoorzieningen en de bermen, met inbegrip van de
daartoe behorende kunstwerken, met dien verstande, dat de landscheidingen zich
uitstrekken:
a. Waar een kadesloot aanwezig is, tot de insteek van de kadesloot aan de zijde
van de kruin van de landscheiding;
b. Waar geen kadesloot aanwezig is, over de grond tot 5 meter horizontaal
gemeten uit de aan de betrokken zijde gelegen teenlijn;
c. Liggen de percelen die grenzen aan de landscheidingen op gelijke hoogte als of
hoger dan de kruin van de landscheidingen en zijn deze percelen daarmede
verheeld, dan wordt aan de zijde van de verheling tot de landscheidingen
gerekend te behoren een strook grond ter breedte van 6 meter gemeten vanuit
de aan de overzijde gelegen kruinlijn;
Tenzij op de bij deze legger behorende kaart anders is aangegeven.
B. De beschermingszone:
hiertoe wordt gerekend de zone ter weerszijden van de kernzone over een afstand van
15 m horizontaal gemeten uit de begrenzing van de kernzone, tenzij op de bij deze
legger behorende kaart anders is aangegeven.
Indien twijfel bestaat omtrent de ligging van de kern- en/of beschermingszone, worden deze
door de dijkgraaf en hoogheemraden aangegeven.
Onderhoudsplicht
Onder het buitengewoon onderhoud van de landscheidingen wordt verstaan het met goede
specie onderhouden van de landscheidingen op tenminste de volgende afmetingen:





kruinhoogte: 0,60 meter boven het hoogste van de zomerpeilen van de aangrenzende
peilgebieden van het hoogheemraadschap dan wel van de hoogheemraadschappen
van Rijnland of van Schieland en waar geen peilgebied is, 0,60 meter boven
boezempeil met als minimum de hoogte van het hoogste aangrenzende maaiveld;
kruinbreedte: 1 meter;
belopen: niet steiler dan 1:1,5.

De landscheidingen, die bij de inwerkingtreding van deze legger ruimere afmetingen hebben
dan de hiervoor genoemde afmetingen, moeten door de onderhoudsplichtigen op die ruimere
afmetingen worden onderhouden.
Onder het gewoon of dagelijks onderhoud van de landscheidingen wordt verstaan:
1. het instandhouden van de grasmat, door o.a. het kort houden van het grasgewas;
2. het vrij houden van ruigten, waaronder netels en distels, onverminderd het bepaalde
in de Distelverordening Zuid-Holland;

3. het zodanig snoeien van de aanwezige houtgewassen, dat het onderhoud en de
bereikbaarheid niet worden bemoeilijkt;
4. het egaliseren van molshopen en wielsporen, het herstel van beschadigingen dor
verkeer, vee en dergelijke, alsmede het met goede specie doeltreffend dichten van
gaten en mollegangen;
5. het vrijhouden van mollen, ratten en konijnen, onverminderd het bepaalde in artikel
40 van Delflands Algemene Keur.
Onderhoudsplichtigen
Het buitengewoon onderhoud van de landscheidingen met de daartoe behorende
kunstwerken berust bij het hoogheemraadschap en het aangrenzende
hoogheemraadschap van Rijnland of van Schieland, elk voor de helft, tenzij het
buitengewoon onderhoud krachtens een vergunning bij een andere onderhoudsplichtige
berust. Het gewoon of dagelijks onderhoud van de landscheidingen berust bij de
eigenaren.
Slotbepalingen
Citeertitel:
Deze regeling wordt aangehaald als Legger Landscheidingen.

