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Inleiding

Deze handleiding behoort bij de legger van de primaire waterkeringen 81-84 en 134 (zandige kust
van Den Helder t/m Camperduin). Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is
wettelijk verplicht een legger vast te stellen. Dit is vastgelegd in artikel 5.1 van de Waterwet.
Waterwet artikel 5.1, Lid 1:
De beheerder draagt zorg voor de vaststelling van een legger,
waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging,
vorm, afmeting en constructie moeten voldoen. Van de legger
maakt deel uit een overzichtskaart, waarop de ligging van
waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones staat
aangegeven.

De legger is nauw verbonden met de keur op de waterkeringen van HHNK 2016. De legger bepaalt
waar de keur van toepassing is. In de keur worden de geboden en verboden beschreven,
gedifferentieerd naar drie verschillende keurzones. De zone waterstaatswerk en de afliggende
beschermingszone A en beschermingszone B. Deze regelgeving is gericht op het waterstaatkundige
beheer van de waterkering.
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Werkwijze

2.1 De applicatie starten
1. Om de legger te bekijken kan via de volgende link de zogenaamde ''viewer'' worden
geopend: http://hhnk.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=Legger-Zandige-kust-DenHelder-Camperduin&profileName=Viewer Deze link kan ingevuld worden in de adresbalk
van de browser (Internet Explorer/Google Chrome).
2. Er opent zich nu een gebruikersinterface waarin de legger zichtbaar is.

2.2 Onderdelen en navigeren
Algemeen
De applicatie opent met aan de linkerzijde twee
inklapbare vensters. Het bovenste venster bevat de
kaartlagen, het onderstaande venster de legenda.
Rechts naast de inklapbare vensters is een gereedschap
opgenomen waarmee de kaart kan worden verschoven
en het kaartbeeld kan worden vergroot/verkleind. Dit
kan overigens ook met de muis.

Kaartlagen
De kaartlagen bestaan uit voorgrondlagen en
achtergrondlagen. Standaard zijn de volgende
voorgrondlagen zichtbaar:
Waterkering1;
Waterstaatswerk;
Beschermingszone.
Overige voorgrondlagen kunnen zichtbaar gemaakt
worden door op het oog-symbool naast de laagtekst te
klikken.
De achtergrond is standaard ingesteld op "Google
Hybride". Door "Google Straten" aan te klikken wisselt
de achtergrond naar een weergave zonder satellietfoto.

1 Deze laag bestaat uit een lijnstuk. De lijn geeft de landwaartse grens van de waterkering aan, ook wel referentielijn genoemd

binnen HHNK.

