
1.7.4.1  Algemene regel zonder meldplicht van Uitvoeringsregel 

Recreatief medegebruik in of nabij een oppervlaktewater 
 
Artikel 1 Kanoën/kajakken op de andere toegestane oppervlaktewateren dan de Roer 
1. Het is verboden aanwezige vangmiddelen voor het bestrijden van muskus- en/of beverratten te 

beschadigen en los of open te maken. 
2. Het is verboden om zich tijdens het recreatief medegebruik op aanwezige stuwen, vistrappen, 

gemalen of in- en uitstroomvoorzieningen te bevinden. 
3. Meegebrachte huisdieren dienen te allen tijde aangelijnd te zijn. 
 

Toelichting bij artikel 1 
Indien u met een kano/kajak wilt varen op een oppervlaktewater dat is opgenomen op kaart 3 
(kanotrajecten noord) dan dienen de voorschriften opgenomen in artikel 1 nageleefd te worden. De 
voorschriften hebben met name betrekking op het voorkomen van schade aan waterstaatswerken en 
voorzieningen van het waterschap. Ook zien de voorschriften op de veiligheid van de recreant. 
 

1.7.3 Zorgplicht 
 
De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op recreatief 
medegebruik in een oppervlaktewater dat op de legger van het waterschap staat en binnen de daar 
bij behorende zones. De zorgplicht houdt bij recreatief medegebruik in elk geval in dat:    
1. er geen schade wordt toegebracht aan het oppervlaktewater of de bijbehorende zones; 
2. er geen afval wordt achtergelaten;                                                                        
3. aanwezig vee op de aangrenzende percelen niet wordt verontrust;                      
4. de privacy van bewoners van huizen op de aangrenzende percelen wordt gerespecteerd. 
 

Artikel 3.1 Zorgplicht van de Keur van Waterschap Limburg 
1. Het is toegestaan om handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, 

in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te 
wijzen profiel van vrije ruimte, te verrichten of te laten verrichten mits voldaan wordt aan de in 
dit hoofdstuk opgenomen zorgplichtbepalingen. 

2. Degene die de in lid 1 toegestane handelingen verricht of laat verrichten en weet of 
redelijkerwijs had kunnen weten dat door die handeling nadelige effecten voor het 
watersysteem ontstaan of kunnen ontstaan, voorkomt die effecten voor zover dit 

3. redelijkerwijs van hem kan worden verwacht. 
4. Onder het voorkomen van nadelige effecten voor het watersysteem als bedoeld in lid 2 wordt in 

ieder geval verstaan het voorkomen van: 
a. (grond)waterschaarste, (grond)wateroverlast, overstromingen en/of inundaties; 
b. aantasting van de bestaande staat van een waterkering; 
c. belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater; 
d. belemmering van de inspectie- en/of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem, 

daaronder mede begrepen handelingen die de ontvangstplicht van specie en maaisel, 
krachtens artikel 5.23 van de Waterwet, belemmeren; 

e. verslechtering van de ecologische waterkwaliteit; 



f. negatieve effecten van wegzijging en/of kwel op de ecologische waterkwaliteit en 
waterkwantiteit; 

g. verzakkingen van de bodem en/of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden 
watervoerende pakketten als gevolg van grondwateronttrekkingen of grondboringen, en; 

h. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem. 
5. Indien toch de nadelige effecten als bedoeld in lid 2 optreden, is degene die de handelingen met 

deze effecten verricht, verplicht al hetgeen redelijkerwijs mogelijk is te doen om de gevolgen 
daarvan zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. 

6. Degene die handelingen met nadelige effecten verricht als bedoeld in lid 4, meldt die effecten zo 
spoedig mogelijk aan het dagelijks bestuur, als ook de maatregelen die hij van plan is te treffen of 
reeds heeft getroffen. Door of namens het dagelijks bestuur kunnen aanwijzingen worden 
gegeven voor de te treffen maatregelen, die stipt moeten worden opgevolgd. 

7. Indien het dagelijks bestuur dat nodig oordeelt, kan, aanvullend op de in dit artikel opgenomen 
zorgplicht, in een op basis van artikel 3.2 vast te stellen uitvoeringsregel een specifieke zorgplicht 
worden opgenomen. 

 


