De Legger

Duidelijke
regels
voor goed
waterbeheer

Waarom een legger?

sloten, bergingsgebieden, natte

Het Hoogheemraadschap van

ecologische zones, gemalen en

Delfland (Delfland) werkt aan

stuwen. Voor elk waterstaatswerk

droge voeten, stevige dijken en

legt Delfland vast waar het ligt,

schoon water. Delfland zorgt er

waaraan het moet voldoen en wie

samen met gemeenten, bedrijven

welk onderhoud doet. De legger is

en particulieren voor dat de

het wettelijke document waar deze

waterstaatswerken in goede staat

gegevens en plichten in worden

zijn en blijven. Waterstaatswerken

vastgelegd.

zijn onder andere: dijken, vaarten,

De leggers
van Delfland

over die duiker. Bijvoorbeeld hoe groot
de duiker moet zijn en wie het moet
onderhouden.

Regels voor
waterstaatswerken

• De Algemene Regels horende
bij de Keur: hierin staan regels
voor activiteiten die zonder
watervergunning in, op, boven,

Delfland heeft zeven leggers. De
legger bestaat uit twee delen: een
leggerkaart en een leggertekst.

Leggertekst
De leggertekst is een document
waarin gegevens over en plichten van
waterstaatswerken staan. Een gegeven
is bijvoorbeeld de afmeting van een dijk.
De plicht gaat over wie welk onderhoud
van de dijk moet doen. Ook staat in de

Naast het waterstaatswerk ligt soms
nog een vlak. Dit gebied is bedoeld
als beschermingszone zodat Delfland
de vaart of dijk kan onderhouden.
Naast de beschermingszone ligt soms
nog een vlak. Dit gebied is bedoeld
als profiel van vrije ruimte en kan
in de toekomst worden gebruikt om
bijvoorbeeld dijkversterkingen uit te
voeren. Deze vlakken vind je op de
leggerkaart of in de leggertekst.

Leggerkaart
De leggerkaart is een interactieve
kaart van het gebied van Delfland. Op
deze kaart staan waterstaatswerken
getekend als vlak, lijn of symbool.
Als u op de kaart bijvoorbeeld op een

Om ervoor te zorgen dat de
waterstaatswerken nu en ook in de

De leggerkaart en de leggertekst
zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden en moeten
samen worden bekeken. Ze
zijn te vinden op de website
van Delfland: https://www.
hhdelfland.nl/legger.

over, onder waterstaatswerken en
bijbehorende beschermingszone
mogen. Soms moet u wel een
melding doen.

toekomst het goed blijven doen,
gelden op bepaalde plekken regels.
Deze regels staan in een aantal
documenten:
• De legger: hierin staan gegevens
van waterstaatswerken en de
bijbehorende onderhoudsplichten.
• De Keur Delfland: hierin staat

tekst een uitleg van de woorden die in
de legger worden gebruikt.

Legger, keur,
en algemene regels

wat er wel en niet mag zonder
watervergunning en wat het
onderhoud precies inhoudt.
Deze vastgestelde regels (een
verordening) gelden voor

De legger en regels zorgen
ervoor dat een waterstaatswerk
goed blijft functioneren én
dat Delfland in de toekomst
onderhoud kan uitvoeren. Zo
zorgen we samen voor droge
voeten, stevige dijken en schoon
water. De regels zijn te vinden op
de website van Delfland: https://
www.hhdelfland.nl/overheid/
beleid-en-regelgeving.

waterstaatswerken en bijbehorende
beschermingszone.

duiker klikt, dan krijgt u informatie

sloot – keerschot - kanaal – primaire waterkering – stuw – gemaal - regionale waterkering – duiker – inlaat – primair water – afsluiter – natte ecologische zone – secundair water - bergingsgebied - waterscheiding – polderkade

Leggerwijzigingen
Delfland streeft naar één
integrale, actuele, betrouwbare,
complete legger. Daarom
past Delfland de legger ook

regelmatig aan. Bijvoorbeeld
omdat de fysieke leefomgeving
verandert en daarmee ook de
waterstaatswerken in het gebied
van Delfland. Andere redenen
om de legger aan te passen zijn
bijvoorbeeld nieuwe of verbeterde
informatie over het gebied
of gewijzigd beleid. Voor alle
aanpassingen doorloopt Delfland
een leggerwijzigingsprocedure.
Delfland informeert
belanghebbenden over de
leggerwijzigingen zodat zij
hun mening kunnen geven.

Ziet u op de legger iets dat niet
klopt? Geef het aan door ons via
het Klant Contact Centrum. Wij
nemen dan contact met u op om
de situatie te bespreken.
De leggerwijzigingen zijn te
vinden op de website van
Delfland: https://www.hhdelfland.
nl/legger.

Contact
Mocht u vragen hebben of wilt u een afspraak maken, dan
kunt u op werkdagen tussen 9:00 en 16:00 uur contact
opnemen met het Klant Contact Centrum.
Hoogheemraadschap van Delfland
Hoofdkantoor Delft
Phoenixstraat 32
2611 AL Delft
(015) 260 81 08
loket@hhdelfland.nl
www.hhdelfland.nl

