
 

Aandachtspunten voor schademelding bij het Waterschap 

 

Welke vormen van schade zijn er? 
 Gewasschade: variërend van groeivertraging tot het volledig verloren gaan van het gewas.  
 Bodemschade: dicht geslempte grond, waardoor er geen lucht meer in de bodem kan komen. 

Of omdat bodemleven is afgestorven. 
 Kwaliteitsschade: doordat vervuild water vanuit de watergang in het gewas is gekomen, moet 

het gewas (of de grassnede) afgevoerd worden omdat de kwaliteit te slecht is. 

 Het niet kunnen uitvoeren van gewasbescherming, zoals tegengaan van schimmelinfecties, 
omdat de grond niet draagkrachtig is. 

 
Wat moet er in de schademelding komen te staan? 
 Uw naam, adres, telefoonnummer 
 De datum waarop u de schade hebt ondervonden. 

 De ligging van het schadeperceel. 
U kunt het kadastrale nummer gebruiken. Of de x-y-coördinaten. Maar u kunt ook de ligging 
omschrijven, bijv. door de naam van de weg te noemen of van de watergang waarlangs het 
perceel ligt 

 De omvang van het perceelsgedeelte waarop de schade plaatsvond. Of de omvang van het hele 

perceel. 
 Welk gewas staat er. 

 Als u de financiële omvang van de schade al in euro’s kunt benoemen, is het nuttig om alvast 
een schatting te maken.  

 De oorzaak van de schade. Bijv. het overstromen (inunderen) van de watergang of beek. Geef 
ook de achterliggende oorzaak aan. Bijvoorbeeld: de duiker was te klein of verstopt. Of de 
watergang was niet gemaaid. Of een stuw is niet naar beneden gezet etc. 

 Heel belangrijk: maak foto’s van de schade! 
De foto’s hoeft u nog niet mee te sturen, maar ze kunnen in het vervolgtraject wel heel nuttig 

zijn. 
 
Is het waterschap aansprakelijk? 
Afhankelijk van de omstandigheden is het zinvol om het waterschap aansprakelijk te stellen. 
Daarvan kan sprake zijn als sprake is van (combinaties van) de volgende omstandigheden: 
 Duikers in watergangen zijn niet goed onderhouden, zijn te klein of waren verstopt. 

 Watergangen waren niet geschoond; er bevond zich teveel vegetatie of takken e.d. in de 
watergang waardoor het water niet goed kon worden afgevoerd 

 Stuwen zijn niet tijdig gestreken, waardoor de waterafvoer werd belemmerd. 
 Watergangen hebben een ander profiel gekregen (meanderen, verondiept), waardoor door de 

afvoer vertraagd is. 
 Water van elders is vanuit de watergang op uw perceel gekomen (overstroming). 
 

Hoe melden? 
Wanneer u van mening bent dat het waterschap onrechtmatig heeft gehandeld, is het raadzaam 
om het waterschap aansprakelijk te stellen voor de geleden schade.  
Ook als u twijfelt aan de aansprakelijkheid, maar u wilt het waterschap wel wijzen op 
verbeterpunten, is het raadzaam om te melden. 
Dat kan op verschillende manieren: 
 Via uw rechtsbijstandverzekering 

 Door zelf een brief te schrijven aan het waterschap. 
 Door ZLTO opdracht te geven om een brief te schrijven; neemt u dan contact op met onze 

jurist Mr. Rico Ligtvoet: rico.ligtvoet@zlto.nl 
 Door gebruik te maken van het meldingsformulier op de site van het waterschap: 

http://www.dommel.nl/producten/schade-melden.html  
 

Het adres van waterschap: 
Het Algemeen Bestuur van Waterschap De Dommel 
Postbus 10.001 
5280 DA   Boxtel 
 
Vervolg: 
 Als u uw schade meldt, krijgt u van het waterschap een uitnodiging voor de inloopbijeenkomst 

op 12, 13 of 14 juli. 
 Het waterschap heeft toegezegd om dat alle personen die een melding doen, persoonlijk 

bezocht gaan worden door het waterschap. 
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