
Publieksvriendelijke toelichtingen waterschapbegrippen – een paar voorbeelden 
 
(begripvoorstel DSO, definitievoorstel DSO, publieksvriendelijke toelichting) 
 
 
beheer van watersystemen  
samenstel van aan watersystemen verbonden taken, gericht op het voorkomen en waar nodig 
beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met het beschermen 
en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van die watersystemen en de vervulling van 
de op grond van deze wet aan die watersystemen toegekende maatschappelijke functies  
 
taken die tot doel hebben dat zo min mogelijk overstromingen, wateroverlast en waterschaarste ontstaan en 
dat de waterkwaliteit in de watersystemen goed is 
 
  
bergingsgebied  
een krachtens de Wet ruimtelijke ordening voor waterstaatkundige doeleinden bestemd gebied, niet 
zijnde een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter verruiming van de 
bergingscapaciteit van een of meer watersystemen en ook als bergingsgebied op de legger is 
opgenomen  
 
gebied dat extra water kan opnemen, als het watersysteem dreigt te overstromen  
 
  
bouwwerk  
constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van 
bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt 
in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren, met inbegrip van de daarvan deel 
uitmakende bouwwerkgebonden installaties  
 
constructie van hout, steen of ander materiaal, inclusief de installaties die daarbij horen  
 
 
grondwaterstand  
de hoogte van een punt waar het grondwater een drukhoogte gelijk nul heeft (de absolute waterdruk 
is dan gelijk aan de druk van de atmosfeer) t.o.v. een referentieniveau.  
 
hoogte van het grondwater ten opzichte van het maaiveld 
 
 
keur  
verordening van een waterschap, voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet, met 
regels ter bescherming en instandhouding van de waterhuishouding en waterstaatswerken.  
 
regels van een waterschap om te zorgen dat watersystemen goed blijven functioneren 
 
 
natuurvriendelijke oever  
een oever die zo is aangelegd, dat landschappelijke en ecologische functies worden versterkt, naast 
de gewaarborgde afvoercapaciteit van de watergang De oever draagt zo ook bij aan de vervulling van 
maatschappelijke functies van watersystemen  
 
oever met een ondiep stuk water erlangs, waar planten goed kunnen groeien en bescherming bieden aan 
insecten, kikkers, watervogels en vissen.  
 



 
ondersteunend kunstwerk   
kunstwerken die van belang zijn voor de taakuitoefening van het waterschap, voor de waterkering of 
voor het functioneren van de waterhuishouding 
 
bouwwerk dat helpt bij waterkering of waterbeheer 
 
  
oppervlak doorstroomprofiel  
de grootte van de onder de waterspiegel gelegen dwarsdoorsnede van een watergang  
 
breedte en diepte van kanaal, rivier of sloot onder de waterspiegel  
 
   
peilgebied  
een cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd 
 
gebied waar het water overal even hoog moet staan  
 
 
primaire waterkering  
een waterkering, die beveiliging biedt tegen overstroming door buitenwater in de zin van de Wet op 
de Waterkering (IJssel- of Markermeer, Noordzee en de grote rivieren en kanalen) doordat deze 
ofwel behoort tot het stelsel dat een dijkringgebied -al dan niet met hoge gronden - omsluit, ofwel 
voor een dijkringgebied is gelegen  
 
alles wat is aangelegd om buitenwater tegen te houden en ons beschermt tegen overstroming daarvan 
 
(toevoegen: buitenwater (de zee en al het water dat in verbinding staat met de zee (de grote rivieren Rijn, 
Maas, IJssel, het IJsselmeer en het Markermeer)) 
 
   
waterkering  
kunstmatige hoogte, natuurlijke hoogte of gedeelte daarvan, of hoge gronden met ondersteunende 
kunstwerken, die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben  
 
hoogte in het landschap die water tegenhoudt 
 
 
compartimentskering  
regionale kering die als zodanig geen directe waterkerende functie heeft, tenzij in geval van 
doorbraak of overstroming van een primaire waterkering  
 
waterkering die alleen nodig is als een primaire waterkering doorbreekt of overstroomt 
 
 
verheelde waterkering  
verheelde waterkering 
 
waterkering waarbij de grond die erachter ligt minstens zo hoog is als de waterkering 
 
 


