
VEILIG
BUITENDIJKS
WONEN
Tips voor huiseigenaren van buitendijkse woningen

Hang deze 

kaart in uw 

meterkast!



TIPS VOOR VEILIG BUITENDIJKS WONEN

Onderhoud regelmatig zelf de waterkering
Als eigenaar bent u verantwoordelijk voor het uitvoeren van 
onder houd aan de waterkering (bijvoorbeeld damwanden). Regelmatig 
onderhoud, zoals het schoonmaken en beitsen van de damwanddelen 
boven water, zorgt voor een lange levensduur van de waterkering. 

Vraag tijdig een vergunning aan
Als u aanpassingen wilt doen op op en/of vlakbij de waterkering, 
dan is de kans groot dat u een vergunning of toestemming van 
het waterschap nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen 
van een schuurtje, het planten van bomen of het plaatsen van een 
aanlegsteiger. Het waterschap kan u adviseren over de regelgeving en 
de mogelijkheden. Heeft u een vraag over vergunningen, dan kunt u 
die stellen via het e-mailadres: waterprocedures@zuiderzeeland.nl 

Laat de waterkering controleren
Waterveiligheid is een dagelijkse zorg voor ons. Jaarlijks inspecteren  
we de waterkeringen in het gebied op zichtbare veranderingen.  
Indien beschadigingen worden vastgesteld, informeren we u als 
onderhoudsplichtige, zodat u de beschadiging kan herstellen.  
Neem gerust contact op met het waterschap als u vragen of zorgen 
heeft over de conditie van uw waterkering.

Toetsing waterschap eens per zes jaar
Het waterschap voert eens per zes jaar een intensievere beoordeling 
uit van buitendijkse waterkeringen. Voor deze ‘toetsing’ worden 
zonodig metingen en onderzoeken uitgevoerd. De resultaten van deze 
toetsing rapporteren we aan de provincie Flevoland. De eerst volgende 
toetsing zal na 2023 plaatsvinden.

U woont in een van de buitendijkse gebieden in Flevoland. 
In de afgelopen jaren heeft Waterschap Zuiderzeeland in 
een aantal gebieden de waterkeringen op orde gebracht.  
In april 2019 zijn alle werkzaamheden afgerond en voldoen 
alle buitendijkse gebieden aan de veiligheidsnorm. 
Kortom u woont veilig in een prachtige omgeving! 

Vragen? Mail naar buitendijks@zuiderzeeland.nl of bel naar het waterschap, tel. (0320) 274 911.


