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Inleiding1

Aanleiding
Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpener-
waard (HHSK) en de Gemeente Zuidplas hebben een geza-
menlijk beheerplan opgesteld voor zowel de watergangen en 
oevers als de bermen in de gemeente Zuidplas11 . Met een 
gezamenlijke visie en aanpak verwachten beide partijen ef-
ficiënter te kunnen werken en tegelijk de natuur- en bele-
vingswaarde van het water met haar oevers en omliggende 
bermen te versterken. 

Doel
In dit beeldenboek zijn de streefbeelden voor water, oevers 
en bermen uit het beheerplan met woord en beeld beschre-
ven en voorzien van kwaliteitsnormen. Het beeldenboek is 
bedoeld voor alle personen en instanties die betrokken zijn 
bij het beheer van watergangen, natuurvriendelijke oevers 
en bermen. Een belangrijk doel van het beeldenboek is de 
communicatie te vergemakkelijken tussen planvormers, be-
heerders, uitvoerders en bewoners over het beheer om de 
gewenste streefbeelden in stand te houden. 

Waarom beheer?
Zonder beheer zullen watergangen, oevers en bermen ver-
landen, verruigen en verbossen. Dit is een natuurlijk proces 
wat ecologen successie noemen. Om verschillende redenen 
is dit niet wenselijk. Watergangen bijvoorbeeld zijn vooral 
bedoeld voor de afvoer van regen- en grondwater. Wanneer 
een watergang verlandt, wordt de afvoer belemmerd en kan 

1  Witteveen+Bos (2016). Beheerplan Watergangen en Bermen gemeente Zuidplas 2017-2030. Gemeente 
Zuidplas en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Ref. ZPL3-1/16-008.218.
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er wateroverlast optreden. Dit is een belangrijk aandachts-
punt in hoofdwatergangen. 

Oevers en bermen vervullen weer andere functies zoals ver-
keersfuncties en ecologische functies. Daarnaast speelt be-
levingswaarde een belangrijke rol. Om die functies optimaal 
te ontwikkelen, is een specifiek beheer nodig. De Gemeente 
Zuidplas zal bermen die grenzen aan natuurvriendelijke oe-
vers bijvoorbeeld ecologisch gaan beheren. In het voorjaar 
en de zomer staan natuurvriendelijke oevers en bermen 
mooi in bloei en leveren kleur en geur aan de omgeving. 
Hierdoor zal ook de belevingswaarde toenemen. Tegelijk 
belemmert hoge vegetatie het zicht op het verkeer en het 
landschap. Op verschillende locaties is daarom een aange-
past maaibeheer nodig om zichtlijnen open te houden.

Relatie met het onderhoudsbestek
Dit beeldenboek maakt integraal onderdeel uit van het 
onderhoudscontract voor watergangen, oevers en ber-
men in de gemeente Zuidplas. De gehanteerde codes van 
de beheertypen komen overeen met de codes op de be-
heerkaarten. Hoofdstuk 3 t/m 6 bevatten streefbeelden, 
kwaliteitsbeschrijvingen, kwaliteitsnormen en aandachts-
punten. 

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 is een toelichting opgenomen over het beel-
denboek, de beheertypen en enkele veelgebruikte termen. 
Hoofdstuk 3 beschrijft enkele specifieke aandachtspunten 
van het beheer. In de hoofdstukken 4 t/m 6 zijn de beheer-
typen beschreven met de bijhorende kwaliteitsnormen.
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Gebruikswijzer2

Werken met beheertypen
Om de communicatie over het onderhoud te vergemakke-
lijken zijn bermen, oevers en wateren ingedeeld in beheer-
typen. De beheertypen zijn zo gekozen dat ze in het veld 
makkelijk te herkennen zijn aan de plek in het landschap en 
de structuur van de vegetatie. In dit beeldenboek zijn de be-
heertypen met plaatjes en foto’s verduidelijkt en voorzien 
van kwaliteitsnormen. De begrenzing van de beheertypen 
en enkele andere relevante termen staan in het basisprofiel. 
Berm en oever vertonen in de praktijk geen overlap. Oever 
en water uiteraard wel omdat een deel van de oevervegetatie 
in het water zal groeien. 

Beheer van beheertypen
Zonder maaien zal een watergang, oever of berm dicht-
groeien, verruigen en verbossen. Om het als doel gestelde 
beheertypen te ontwikkelen en te behouden zijn drie vor-
men van beheer nodig. 
Het startbeheer volgt op het nemen van kleinschalige in-
richtingsmaatregelen en is vooral gericht op het tegengaan 
van ongewenste vegetatie op kale bodems (voorname-
lijk boomopslag). Na verloop van tijd raken kale bodems 
steeds meer begroeid. Wanneer de huidige of nieuwe toe-
stand afwijkt van het beheertype wat als doel gesteld is, is 
ontwikkelingsbeheer nodig. Dit beheer kan enkele jaren du-
ren en heeft als doel het juiste beheertype te ontwikkelen. 
Wanneer de gewenste vegetatie aanwezig is, volgt het in-
standhoudingsbeheer. Dit beheer is gericht op het in stand 
houden van het gewenste beheertype en zal vrij constant 
zijn. Deze drie vormen van beheer worden voor elk beheer-
type in een tabel aangeduid. 
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Basisprofiel met relevante termen

Beheertypenindeling
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In de beschrijving van het beheer van de verschillende be-
heertypen zijn worden een aantal maatregelen en aandachts-
punten genoemd die extra toelichting behoeven. 

Fasering maaibeheer
Vaak is het niet wenselijk om elk jaar of zelfs meerdere ke-
ren in het jaar te maaien. Hiervoor zijn verschillende redenen 
te noemen. Teveel maaien leidt tot een eenzijdig beeld qua 
planten. Soorten die wat langzamer groeien, krijgen amper 
kans zich te ontwikkelen, waardoor snelgroeiende soorten 
zullen overwinnen. 
Een andere reden is dat watergangen, oevers en bermen 
voor verschillende diersoorten een thuis vormen. Door ge-
faseerd te werken, kan er binnen een gebied een constante 
hoeveelheid vegetatie aanwezig zijn waardoor het verlies aan 
leefgebied geminimaliseerd wordt. Twee specifieke vormen 
van gefaseerd maaien zijn het mozaïek- en sinusbeheer.

Mozaïekbeheer
De afbeelding op de rechterpagina illustreert het mozaïek-
beheer. Bij de toepassing van het mozaïekbeheer wordt een 
belangrijk deel van de vegetatie jaarlijks één- of tweemaal 
gemaaid en afgevoerd. De ruigere- en structuurrijkere delen 
worden gefaseerd in een driejarige cyclus mee gemaaid.

Aandachtspunten beheer3



9

Schematische weergave mozaïekbeheer
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Schematische weergave van sinusbeheer

Sinusbeheer
Een meer bijzondere vorm van mozaïekbeheer betreft het 
zogenaamde sinusbeheer dat aanvankelijk is ontwikkeld ten 
bate van de insectenfauna. Bij sinusbeheer bepaalt de be-
heerder zelf waar, wanneer en hoe vaak er gemaaid wordt 
binnen het perceel als er maar bij elke maaibeurt ca. 40% 
van de oppervlakte blijft staan. Door elke keer in wisselende 
patronen (sinussen) te maaien ontstaat er een maximum aan 
variatie, met delen die jaarrond of zelfs meerdere jaren over-
staan tot en met delen die jaarlijks meerdere keren worden 
gemaaid. Sinusbeheer is het beste uitvoerbaar op grotere 
percelen of graslandgebieden (stel > 5 ha). Toepassing van 
het sinusbeheer leidt hier tot een kostenextensivering door-
dat in grote doorgaande banen kan worden gewerkt.
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Afvoeren en verwerken maaisel
Daar waar er ecologisch beheerd wordt, wordt het maaisel 
afgevoerd. In het bestek is aangegeven op welke locaties dit 
van toepassing is. Maaisel wordt verzameld en minimaal 48 
uur en maximaal 72 uur op de kant voorbij de insteek gelegd 
om daarna te worden afgevoerd (conform de gedragscode 
Flora- en faunawet). Het maaisel uit de watergangen kan nog 
verschillende dieren zoals insecten, amfibieën en kleine vis-
sen bevatten.  Door het maaisel minimaal 48 uur op de kant 
te laten liggen kunnen deze dieren hun weg richting water 
en oever nog terug vinden. Door maaisel binnen 72 uur af 
te voeren wordt voorkomen dat het op de oevers verteerd, 
waarbij voedingsstoffen uit de plantenresten weer aan bodem 
en water worden afgegeven. Door het rottingsproces kunnen 
bovendien open plekken in de vegetatiemat ontstaan. Daar 
waar maaisel structureel blijft liggen verruigen oevers dan 
ook en krijgen minder gewenste soorten zoals brandnetel, 
akkerdistel en liesgras steeds meer kans zich massaal te ont-
wikkelen. 
 
Boompjes verwijderen
Het startbeheer van bermen en oevers bestaat uit het ver-
wijderen van jonge boompjes. Wilgen en elzen kunnen zich 
massaal ontwikkelen op een drassige kale bodem. Naarmate 
de bodem meer begroeid raakt met grassen en kruiden krij-
gen bomen minder kans zich massaal te ontwikkelen. Het 
is van belang dat de jonge boompjes jaarlijks handmatig en 
met wortel en al verwijderd worden. Bij het afmaaien van 
boompjes ontstaan dikke stobben die steeds opnieuw kunnen 
uitgroeien. Oevers met extensief beheer verbossen uiteinde-
lijk. Onderdeel van het instandhoudingsbeheer van de oevers 
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is dan ook het incidenteel verwijderen van jonge boompjes 
(in het najaar) die opschieten en ontwikkelen in de periode 
tussen maaibeurten in. 

Uitkrabben oevers
Rietoevers worden uitgekrabd als de interne bedekking van 
riet meer dan 80% bedraagt. Ofwel dat er minder dan 20% 
open water tussen de stengels zichtbaar is. Rietoevers kun-
nen binnen een periode van 10 jaar sterk dichtgroeien ver-
landen. De verlanding komt tot stand door ophoping van 
bladmateriaal en ingevangen slib. Door de verlanding neemt 
de waterdiepte af waardoor moerasplanten verdrongen wor-
den door landplanten. Ook kunnen wilgen en elzen zich 
sneller in verlandde oevers vestigen. Door de hoge stengel-
dichtheid is het tenslotte lastig voor waterdieren om zich tus-
sen het riet te begeven (vis kan er niet meer paaien). Om de 
hoge stengeldichtheid en verlanding tegen te gaan worden de 
hoge oevers en het waterriet 1 maal per 8 jaar uitgekrabd. 

Spoorvorming en verdichting van de bodem
Op sterk verdichte bodems kunnen planten moeilijk groeien. 
De bodem is slecht doorwortelbaar en water dringt er moei-
lijk in door. Alleen de zogenaamde tredplanten zoals zilver-
schoon, grote weegbree, varkensgras, pitrus en kruipende 
boterbloem zijn hier goed tegen bestand. Dit is met name 
een aandachtspunt bij inrichtingswerken met veel transport 
en bij het beheer van soortenrijke graslanden (B1, B2 en B3) 
omdat deze beheertypen er het meest onder te leiden heb-
ben. Verdichting dient voorkomen te worden.



13

Natte bodems zijn gevoelig voor spoorvorming. Sommige 
bodems zijn permanent nat. Anders bodems alleen na een 
periode met veel neerslag. Natuur is in principe gebaat bij 
microreliëf. Een volgelopen spoor kan bijvoorbeeld voor jonge 
amfibieën een ideaal opgroeigebied zijn. Daarnaast geeft de 
kale bodem kans op vestiging van nieuwe graslandsoorten. 
Uit het oogpunt van beheerbaarheid en beleving dient spoor-
vorming echter voorkomen te worden.

Storingssoorten
Op veel locaties in de gemeente komen soortenarme ruigtes 
voor die gedomineerd worden door één of meerdere storings-
soorten van voedselrijke stikstofhoudende bodem. Dit wordt 
doorgaans als slordig ervaren is ook vanuit ecologisch oogpunt 
niet ideaal. Er dient gestreefd te worden naar soortenrijkere 
ruigtes. Hiernaast zijn een aantal storingssoorten genoemd met 
de manier waarop ze bestreden kunnen worden.

storingssoort maatregel voor bestrijding 
grote brandnetel eerste 3 jaren 3 maal per jaar maaien. Wanneer het aandeel terug loopt, kan de 

maaifrequentie worden teruggebracht. 
ridderzuring maaien vóór zaadvorming, meer keren maaien verzwakt de plant nog meer 
akkerdistel maaien vóór de bloemzetting in de eerste helft van juni 
fluitenkruid indien een probleem, maaien in mei, voor de bloei 
reuzenberenklauw  handmatig uitsteken voor de bloei 
groot hoefblad intensiever maaien of laten begrazen (schaapherder) 
kweek, heermoes en pitrus zijn moeilijk kwijt te raken. Blijven maaien en afvoeren, uitsteken of bevorderen 

concurrentie andere soorten  
 

Storingssoorten en mogelijke maatregelen
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Kroosprotocol
Deze beslisboom dient als ondersteuning bij de keuze tot 
kroosverwijdering. Indien het volgen van de beslisboom leidt 
tot de actie: ‘kroos verwijderen’ dient pas tot actie over te 
worden gegaan na overleg met en instemming door de op-
drachtgever. 

Wat is Kroos?
Kroos is een verzamelnaam voor stengelloze, drijvende plan-
ten van 3 cm of kleiner. Het komt voor in de oeverzone van 
min of meer kleine stilstaande wateren. In stromende wate-
ren of open water waar wind vrij spel heeft, wordt nauwelijks 
kroosbedekking aangetroffen. Kroossoorten wortelen niet in 
de bodem en zijn daarom volledig afhankelijk van de nutriën-
ten in het water. Dit leidt ertoe dat kroos vooral in voedselrijk 
water wordt aangetroffen. 

Kroosverwijdering
Omdat kroos watergangen volledig kan bedekken en het een 
indicator is voor (te) voedselrijk water, wordt kroos voor de 
waterkwaliteit als een probleem gezien. Door de volledige 
bedekking wordt het watersysteem afgesloten van licht en 
lucht. Overige waterplanten sterven af en er kan er zuurstof-
loosheid ontstaan. Kroos belemmert over het algemeen de 
doorstroming van watergangen niet. Kroos wordt verwijderd 
wanneer het daadwerkelijk tot problemen als vissterfte en 
stankklachten heeft geleidt.
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kroos aanwezig? 

100% bedekking over de breedte? 

>75% over lengte van watergang? 

>2 maanden geleden kroos 
geruimd? 

zuurstofgehalte lager dan 4 mg/l? 

vissterfte? stankoverlast? 

kroos praktisch te verwijderen? 

kroos verwijderen na 
toestemming opdrachtgever 

contact opnemen met 
toezichthouder 

g
een

 actie o
n

d
ern

em
en

 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja nee 
nee 

ja ja 

ja 

nee 

nee 

Beslisboom kroosverwijdering
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Beheertypen bermen4

In dit hoofdstuk zijn de volgende beheertypen beschreven. 

Pioniervegetatie bestaat uit een kale bodem (zand, klei of 
veen). Deze situatie komt voor wanneer gebieden zijn ver-
graven of wanneer grond of bagger is opgebracht. Pio-
niersvegetaties vragen om een specifiek beheer. Alleen het 
startbeheer is van toepassing. Dit bestaat voornamelijk uit 
het trekken of uitsteken van jonge boompjes om verbossing 
tegen te gaan (beheeradvies: 1x/j in het najaar). 

Pionier (A)4.1
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Het instandhouden van pioniervegetatie is geen doel op 
zich. Met het beheer moet voorkomen worden dat knelpun-
ten ontstaan met opslag van struiken en boompjes. Het be-
heertype evalueert al snel naar een beheertype van oever 
of berm. Dit beheertype komt dus maar sporadisch voor in 
de gemeente Zuidplas.
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Graslanden (B)4.2

Graslanden vormen één van de belangrijkste beheertypen 
in dit beeldenboek. Ze komen veel voor in de gemeente en 
vormen een essentieel leefgebied voor diverse flora en fau-
na zoals amfibieën en insecten. Binnen deze graslanden is 
veel variatie mogelijk in kruidenrijkdom. Dit wordt bepaald 
door de voedselrijkdom van de bodem, het vochtgehalte, de 
mate van beschaduwing en het maaibeheer. De beheerty-
pen onderscheiden zich onderling vooral in hun soortenrijk-
dom.

In de onderstaande tabel is een beheeradvies opgenomen. 
Afwijkingen op dit advies zijn alleen mogelijk met toestem-
ming van gemeente en hoogheemraadschap.

7 
 

 
B0 - Soortenarme graslanden bestaan hoofdzakelijk uit engels raaigras. Witte klaver 
en kruipende boterbloem kunnen zich in de dichte grasmat handhaven. Kleine open 
plekken zijn gevuld met straatgras en vogelmuur. Kruiden die op de open plekken 
kunnen voorkomen zijn paardenbloem, vogelmuur en varkensgras. Soortenarme 
graslanden komen voor op bemeste gronden en hebben een lage ecologische waarde. De 
hoge voedselrijkdom van de bodem leidt ertoe dat alleen de snelgroeiende soorten 
domineren, zoals grassen. Dit is nuttig vanuit het oogpunt van agrarisch gebruik, maar 
minder nuttig vanuit het oogpunt van natuur. Insecten vinden er bijvoorbeeld maar 
weinig voedsel (nectar). In de hogere B-typen, neemt de voedselrijkdom van de bodem 
af en de soortenrijkdom toe.  
 
Langs randen van verharding komt specifiek randvegetatie voor. De ‘rand’ (B0-) bestaat 
uit een smalle strook gras dat dient als uitlaatstrook voor honden maar ook om 
ruigtevegetatie op voldoende afstand van een verharding te houden. Ter hoogte van 
uitzichthoeken (B0--) dient het grasland laag te blijven om het zicht voor weggebruikers 
te behouden. Een ambitie voor een soortenrijker grasland is hier niet realistisch. Bij 
grasland in het tuindersgebied (B0---) is specifiek aandacht voor het voorkomen van 
onkruiden zoals distels. 
 

 

 
B1 - Grassenmix bestaat uit een grassenmix waarin enkele kruiden voorkomen. Ze 
bestaan voornamelijk uit ruwbeemdgras en in mindere mate engels raaigras. Hier en 
daar komen haarden van kruiden voor bestaande uit slechts één soort. Het aantal 

beheertype beheer periode 

startbeheer (1-3 jaar)   

 aanbrengen zaadmengsel, 1x maaien + 

afvoeren + boomopslag verwijderen en 

eventueel verwijderen storingssoorten 

maaien 2e helft september 

ontwikkelingsbeheer (2-5 jaar)   

B1: grassenmix  2x/j maaien + afvoeren (in sinus of mozaïek ) 1e halverwege mei, 2e helft sep. 

B2: gras-kruidenmix 2x/j maaien + afvoeren (in sinus of mozaïek ) 1e begin juni, 2e sep. 

instandhoudingsbeheer   

B0: soortenarm 

  -  : rand 

  -- : uitzichthoeken 

  --- : tuindersgebied 

 

7x maaien 

3x klepelen 

3x klepelen (berm 3x, talud 2x, + geheel 1x) 

 

groeiseizoen 

1e snede mei, 2e jul. en 3e sep./okt. 

1e mei, 2e jul. en 3e sep./okt. 

B1: grassenmix 2x/j maaien + afvoeren in sinus of mozaïek 1e halverwege mei, 2e helft sep. 

B2: gras-kruidenmix 2x/j maaien + afvoeren in sinus of mozaïek 1e begin juni, 2e sep. 

B3: bloemrijk grasland 2x/j maaien + afvoeren in sinus of mozaïek 1e na half juni, 2e sept.-okt.  
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B0 - Soortenarme graslanden bestaan hoofdzakelijk uit 
engels raaigras. Witte klaver en kruipende boterbloem kun-
nen zich in de dichte grasmat handhaven. Kleine open plek-
ken zijn gevuld met straatgras en vogelmuur. Kruiden die op 
de open plekken kunnen voorkomen zijn paardenbloem, vo-
gelmuur en varkensgras. Soortenarme graslanden komen 
voor op bemeste gronden en hebben een lage ecologische 
waarde. De hoge voedselrijkdom van de bodem leidt ertoe 
dat alleen de snelgroeiende soorten domineren, zoals gras-
sen. Dit is nuttig vanuit het oogpunt van agrarisch gebruik, 
maar minder nuttig vanuit het oogpunt van natuur. Insecten 
vinden er bijvoorbeeld maar weinig voedsel (nectar). In de 
hogere B-typen, neemt de voedselrijkdom van de bodem af 
en de soortenrijkdom toe. 

Langs randen van verharding komt specifiek randvegetatie 
voor. De ‘rand’ (B0-) bestaat uit een smalle strook gras dat 
dient als uitlaatstrook voor honden maar ook om ruigteve-
getatie op voldoende afstand van een verharding te houden. 
Ter hoogte van uitzichthoeken (B0--) dient het grasland laag 
te blijven om het zicht voor weggebruikers te behouden. Een 
ambitie voor een soortenrijker grasland is hier niet realis-
tisch. Bij grasland in het tuindersgebied (B0---) is specifiek 
aandacht voor het voorkomen van onkruiden zoals distels.
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B1 - Grassenmix bestaat uit een grassenmix waarin en-
kele kruiden voorkomen. Ze bestaan voornamelijk uit ruw-
beemdgras en in mindere mate engels raaigras. Hier en 
daar komen haarden van kruiden voor bestaande uit slechts 
één soort. Het aantal kruiden is nog erg laag. Naast de 
soorten van type B0, kunnen nu ook veldzuring en pinkster-
bloem aanwezig zijn.

B2 - Gras-kruidenmix is kruidenrijker dan het voorgaan-
de beheertype. Pas vanaf dit beheertype neemt de ecologi-
sche en belevingswaarden sterk toe. Ze bestaan uit een fijn 
mozaïekpatroon van verschillende grassen zoals reukgras, 
roodzwenkgras en gewoon struisgras. De kruidenmix is vrij 
soortenrijk en bestaat voornamelijk uit algemene soorten 
zoals veldzuring, scherpe boterbloem, gewone hoornbloem, 
smalle weegbree en pinksterbloem. 

B3 - Bloemrijk grasland is relatief zeldzaam en komt 
vooral voor in natuurgebieden. Ze bestaat voornamelijk uit 
een kruidenmix die karakteristiek is voor de grondsoort en 
vochttoestand. Soorten die bijvoorbeeld voor kunnen komen 
zijn: duizendblad, knoopkruid, ratelaar, boterbloem, gewone 
brunel, margriet en grasklokje. Ook diverse schrijngrassen 
doen hun intrede. Het geheel maakt een zeer kleurige en 
soortenrijke indruk.
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Referentiebeeld B0, B1, B2, B3 en B0 - rand 

B2 B3

B0 B1

B0 - rand
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Ruigtes (C)4.3

Wanneer het beheer van graslanden geëxtensiveerd wordt 
(niet meer jaarlijks maaien en afvoeren) zal de begroeiing 
verruigen. Er ontstaat een opgaande, kruidachtige vegetatie 
die bestaat uit soorten als fluitenkruid, boerenwormkruid, 
brandnetel en distel. Polvormende grassen zoals kropaar, 
ruwe smele en glanshaver komen wel voor maar overheer-
sen niet. De begroeiing zal daarnaast hoger zijn en meerja-
rige planten bevatten met enigszins houtige stengels omdat 
de hele vegetatie niet jaarlijks gemaaid wordt. Ruigte heeft 
een hoge ecologische waarde. Zonder maaibeheer verandert 
dit type in struweel.

In de bijhorende tabel is een beheeradvies opgenomen. Af-
wijkingen op dit advies zijn alleen mogelijk met toestem-
ming van gemeente en hoogheemraadschap.

Merk op dat een graslandtype qua hoogte en beeld sterk 
kan lijken op een van de twee ruigtes (C0, C1). Met name 
bij de uitvoering van het start en ontwikkelingsbeheer. In de 
fase van het instandhoudingsbeheer worden de verschillen 
meer uitgesproken.
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10 
 

Polvormende grassen zoals kropaar, ruwe smele en glanshaver komen wel voor maar 
overheersen niet. De begroeiing zal daarnaast hoger zijn en meerjarige planten bevatten 
met enigszins houtige stengels omdat de hele vegetatie niet jaarlijks gemaaid wordt. 
Ruigte heeft een hoge ecologische waarde. Zonder maaibeheer verandert dit type in 
struweel. 
 
In tegenstelling tot het beheertype Watergangen (E) heeft de beheerder geen ruimte om 
met de frequenties te variëren. Minder of meer frequent maaien leidt namelijk tot een 
verandering van het beheertype. Er zit wel enige ruimte in het maaimoment. Er mag 
ingespeeld worden op de weersgesteldheid en de mate waarin de natuur voor of 
achterloopt op haar ontwikkeling door bijvoorbeeld een warm voorjaar of droge periode. 
 
beheertype beheer periode 

startbeheer (1-5 jaar)   

(SB*) bestrijding plaagsoorten (zie H4) 

aanbrengen zaadmengsel voedselrijke ruigte 

(fluitenkruid etc.) 

zaadmengsel gras (Italiaans raaigras 15 kg/ha)  

trekken boomopslag 

zie H4 

groeiseizoen 

ontwikkelingsbeheer (2-5 jaar)   

C1. verschralingsbeheer 1 (OB1**) 2x maaien + afvoeren (in lijn, vlak of mozaïek)  1e helft jun. en okt-nov  

C2. verschralingsbeheer 2 (OB2**) 1x maaien + afvoeren okt-nov 

instandhoudingsbeheer   

C1. soortenarme ruigte (IB 1***) berm 2x/j klepelen, taluds 1x per 1 á 2 jaar klepelen 

afhankelijk van de EKK 

1e helft jun. en okt-nov 

C2. bloemrijke ruigte (IB 2***) 1x/2j of 1x/3j jaar maaien + afvoeren okt-nov 

 
Merk op dat een graslandtype qua hoogte en beeld sterk kan lijken op een van de twee 
ruigtes (C0, C1). Met name bij de uitvoering van het start en ontwikkelingsbeheer. In de 
fase van het instandhoudingsbeheer worden de verschillen meer uitgesproken.  
 
C1 - soortenarme ruigte is een soortenarme ruigte met brandnetel en distels die van 
onschatbare waarde zijn voor diverse vlindersoorten. Ze worden echter door bewoners 
niet altijd als positief ervaren.  
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C1 - soortenarme ruigte is een soortenarme ruigte met 
brandnetel en distels die van onschatbare waarde zijn voor 
diverse vlindersoorten. Ze worden echter door bewoners 
niet altijd als positief ervaren.
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C2 - bloemrijke ruigte ontstaat onder matig voedselrijke 
omstandigheden en is juist een aansprekende ruigte. Het 
grote voordeel van ruigtekruiden is dat ze over het alge-
meen wat later tot bloei komen (zo halverwege de zomer) 
en eindigen in het najaar. Hierdoor kunnen ze een belang-
rijke aanvulling geven op de graslandbegroeiingen die eer-
der bloeien. Soortenrijke ruigtes bestaan uit aansprekende 
soorten zoals bitterzoet, valeriaan, kattenstaart, moerasspi-
rea, watermunt, braam en haagwinde.

25
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In dit hoofdstuk zijn de volgende beheertypen beschreven. 

Oevers spelen een belangrijke rol in de waterrijke gemeente. 
Ze zijn van grote waarde voor veel verschillende dieren (vo-
gels, vissen, amfibieën en kleine zoogdieren). Het voorkomen 
van oevers is sterk afhankelijk van het beheer dat uitgevoerd 
wordt. Wanneer watergangen niet geschoond worden, zullen 
ze langzaam verlandden. Deze verlandingsvegetaties zijn tot 
een bepaalde mate van verlanding van ecologische waarde.

De oevervegetatie groeit zowel op het droge als natte ta-
lud. Hier ligt een raakvlak met het beheertype van de aanlig-
gende watergang (zie EKK-typen onder Watergangen (E)). De 
EKK stelt eisen aan de ruimte voor oeverplanten (lees oever-
breedte). De EKK is in deze leidend. Is er voor het voldoen 
aan de EKK een hogere maaifrequentie nodig voor het garan-

26

Beheertypen oevers5

Oevervegetatie (D)5.1
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deren van de waterdoorvoer dan in de onderstaande tabel is 
geadviseerd, dan dient die hogere frequentie gevolgd te wor-
den. Dit geldt alleen voor de zone binnen de waterlijn. Voor 
vegetatie daarbuiten (droog talud) geldt de EKK niet. Het is 
uiteraard wel zinvol om het oeverbeheer van het droge talud 
op het waterbeheer aan te sluiten. In het beheerplan zijn de 
beheertypen van bermen, oevers en watergangen op elkaar 
afgestemd.

In de onderstaande tabel is een beheeradvies opgenomen. 
Afwijkingen op dit advies zijn alleen mogelijk met toestem-
ming van gemeente en hoogheemraadschap.

27
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Beheertype beheer periode 

startbeheer (1-3 jaar)   

 aanbrengen stekken of zaadmengsel oevervegetatie (riet, zeggen, 

gele lis, kalmoes, grote lisdodde) + zaadmengsel gras (Italiaans 

raaigras 15kg/ha)  

+ trekken boomopslag 

+ uitrastering (indien noodzakelijk vanuit ganzenpopulatie of 

betreding door vee) 

groeiseizoen 

ontwikkelingsbeheer (2 jaar)   

 boompjes trekken of uitsteken 

geen maaibeheer 

najaar 

Instandhoudingbeheer   

D1. laag 1x/2 jaar maaien+afvoer sep.-okt. 

D2. middel 1x/3 jaar maaien+afvoer sep.-okt. 

D3. hoog 1x/3 jaar maaien+afvoer + 1x/8 jaar uitkrabben okt.-feb. 

D4. waterriet 1x/5 jaar maaien+afvoer + 1x/8 jaar uitkrabben  okt.-feb. 

D5. verlande sloot 1x/6 jaar successie terug zetten okt.-feb. 

 
D1 - laag bestaat hoofdzakelijk uit laagblijvende vegetatie (<0,5 m hoog). De breedte van 
de oeverzone in het water wordt bepaald door het beheertype van de watergang (EKK-
kleur). Soorten waterplanten die voor kunnen komen zijn drijfbladplanten zoals gele plomp 
en witte waterlelie en ondergedoken waterplanten zoals en grof hoornblad, fonteinkruiden en 
sterrenkroossoorten. Verder kenmerkende soorten als kleine watereppe, moeraswederik, 
moeras-vergeet-me-nietje en waterdrieblad.  
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D1 - laag bestaat hoofdzakelijk uit laagblijvende vegetatie 
(<0,5 m hoog). De breedte van de oeverzone in het water 
wordt bepaald door het beheertype van de watergang (EKK-
kleur). De oeverbreedte op het droge talud is vastgelegd op 
de beheerkaarten van het beheerplan. Soorten waterplan-
ten die voor kunnen komen zijn drijfbladplanten zoals gele 
plomp en witte waterlelie en ondergedoken waterplanten 
zoals en grof hoornblad, fonteinkruiden en sterrenkroos-
soorten. Verder kenmerkende soorten als kleine watereppe, 
moeraswederik, moeras-vergeet-me-nietje en waterdrie-
blad. 
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D2 - middel bestaat uit een middelhoge vegetatie (0,5-1,3 
m hoog). De breedte van de oeverzone in het water wordt 
bepaald door het beheertype van de watergang (EKK-kleur). 
De oeverbreedte op het droge talud is vastgelegd op de be-
heerkaarten van het beheerplan. Soorten waterplanten die 
voor kunnen komen zijn drijfbladplanten zoals gele plomp 
en witte waterlelie en ondergedoken waterplanten zoals 
grof hoornblad, fonteinkruiden en sterrenkroossoorten. Ver-
der komen bloemrijke of opvallende soorten voor zoals wa-
termunt, pijlkruid, gele lis, grote egelskop en verschillende 
soorten biezen en zeggen. 
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D3 - hoog bestaat uit een hoog wordende vegetatie (>1,3 
m hoog). De breedte van de oeverzone in het water wordt 
bepaald door het beheertype van de watergang (EKK-kleur). 
De oeverbreedte op het droge talud is vastgelegd op de be-
heerkaarten van het beheerplan. Soorten waterplanten die 
voor kunnen komen zijn drijfbladplanten zoals gele plomp 
en witte waterlelie en ondergedoken waterplanten zoals en 
grof hoornblad, fonteinkruiden en sterrenkroossoorten. Ver-
der kernmerkende vegetatie met beeldbepalende soorten 
zoals riet en grote of kleine lisdodde.
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D4 - waterriet bestaat net als type D3 voornamelijk uit 
rietvegetatie (>1,3 m hoog). Waterriet wordt echter geken-
merkt door een bredere oeverzone (circa 5 m). In het be-
heerplan is gezocht naar locaties waar deze breedte ook 
daadwerkelijk mogelijk is zonder strijdig te zijn met de ei-
sen aan het waterbeheer (EKK kleur). Waterplanten die voor 
kunnen komen zijn drijfbladplanten zoals gele plomp, fon-
teinkruiden en ondergedoken waterplanten zoals en grof 
hoornblad en sterrenkroossoorten.
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D5 - verlande sloot ontstaat wanneer in oevers en dan 
vooral in de rietoevers zich in de loop van de jaren planten-
resten en slib ophoopt. De oever verlandt langzaam. Door 
de verlanding ontwikkelt zich uiteindelijk een ruigtevegetatie 
waarin ook bomen een kans krijgen om zich te ontwikkelen. 
Dit beheertype is alleen mogelijk langs sloten die geen af-
voerfunctie hebben. De natuur kan dan een aantal jaar haar 
gang gaan.
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Beheertypen water6
In dit hoofdstuk zijn de volgende beheertypen beschreven.

Sloten en singels zijn belangrijk voor de aan- en afvoer van 
water, voor de waterkwaliteit en als groenblauwe belevings-
zone. Zonder onderhoud groeit de sloot uiteindelijk dicht met 
planten. Teveel onderhoud zorgt er echter weer voor dat een 
goede ontwikkeling van flora en fauna verstoord wordt. En 
juist de planten en dieren in en rond het water dragen bij 
aan een betere waterkwaliteit. Om zoveel mogelijk rekening 
te houden met de aanwezige planten en dieren en de water-
kwaliteit te verbeteren is een ecologisch onderhoud geformu-
leerd: de Ecokleurenkoers. In het beheer sluiten we hierop 
aan. 

Binnen de Ecokleurenkoers wordt onderscheidt gemaakt tus-
sen hoofdwatergangen (HHSK is onderhoudsplichtig) en ove-
rige watergangen (gemeente is onderhoudsplichtig). In de 

Watergangen (E)6.1
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paragrafen hieronder zijn de profielen beschreven. Voor alle 
profielen zijn kwaliteitsnormen opgesteld. Die normen 
gaan over het bedekkingspercentage van ondergedoken wa-
terplanten, drijfbladplanten en oeverplanten ten opzichte van 
het wateroppervlak. Het beheer van de EKK betreft een toe-
standsbeheer. Er hoeft daarom alleen gemaaid te worden 
wanneer de toestand niet meer voldoet aan de kwaliteitsnor-
men. 

De kwaliteitsnormen zijn zowel gebaseerd op verwachting 
(we denken dat de watergangen met deze percentages kun-
nen begroeien) als op begrenzing van acceptabele begroei-
ing. De belangrijkste norm is de mate waarin doorstroming 
wel/niet belemmerd is. En de kans voor een gevarieerd be-
groeide watergang. Er zijn daarom zowel onder- als bo-
vengrenzen gegeven van de kwaliteitsnormen. Dit om 
te voorkomen dat de watergang enerzijds dichtgroeit en an-
derzijds dat er na het maaien geen kale watergang overblijft 
met weinig ecologische waarde. 

De EKK houdt rekening met de seizoenen. In de zomer (april 
t/m september) mag de doorvoer enigszins belemmerd zijn. 
De mate waarin hangt af van de beschikbare ruimte in het 
profiel. De focus ligt op het uitmaaien van één doorlopende 
zone zodat doorstroming mogelijk is. Die zone hoeft niet per-
se in het midden van de watergang te liggen. Ook niet altijd 
worden alle oevers gemaaid. Afhankelijk van het EKK-type 
heeft de beheerder de vrijheid om jaarlijks een van de oe-
vers niet te maaien of om alternerend te maaien in stroken 
van bijvoorbeeld 50-100 meter (zie afbeelding). In het najaar 
dient met name bij de hoofdwatergangen de waterdoorvoer 
gegarandeerd te zijn zodat geen wateroverlast ontstaat. Er is 
dan minder ruimte voor water- en oeverplanten.
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In principe heeft de beheerder dus binnen de gestelde ka-
ders (het EKK-type met bijbehorende kwaliteitsnormen) een 
bepaalde mate van vrijheid, zowel in frequentie als in het 
moment van maaien. Binnen deze kaders kan de beheerder 
rekening houden met de lokale situatie (zichtlijnen, nesten 
van watervogels, beschermde plant, duikers, etc.). Daarnaast 
ontstaat er een gevarieerd beeld in tijd en ruimte wat bij-
draagt aan de beleefbaarheid en ecologische waarde van de 
oever. In de beheerkaarten van het beheerplan kan wel expli-
ciet gevraagd worden een specifieke vorm van beheer toe te 
passen (alternerend, hele oever, etc.). In dat geval is de be-
heerkaart leiden.
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EKK Blauw (hoofdwatergang voor doorvoer)

De  hoofdfunctie van deze wateren is de aan- of afvoer van 
water. Deze mag nergens belemmerd worden. De hoeveel-
heid oever- en waterplanten moet beperkt blijven. 

EKK Blauw dient te voldoen aan de volgende kwaliteitsbe-
schrijving:

• In het groeiseizoen (april tot september) is het nat pro-
fiel deels begroeid met water- en oeverplanten. De water 
aan- en afvoer wordt nauwelijks belemmerd. De kwali-
teitsnormen staan in de tabel. Drijvende waterplanten krij-
gen meer ontwikkelruimte omdat deze de water aan- en 
afvoer maar beperkt belemmeren. 
• In het najaar (oktober - november) is geen begroei-
ing toegestaan in het nat profiel. De aan- en afvoer wordt 
nergens belemmerd. Er dient minimaal 20 % open water 
tussen de begroeiing in de natte oever aanwezig te zijn. 
De kwaliteitsnormen staan in de tabel.
• Oeverafkalving als gevolg van onderhoud is niet toege-
staan. Het profiel moet intact blijven. 
• Algen en kroos leiden niet tot overlast (doorloop het 
kroosprotocol in hoofdstuk 3).

Waar natuurvriendelijke oevers aanwezig zijn, is sprake van 
maatwerk. Er is in dat geval meer ontwikkelruimte voor oe-
vervegetatie op de locatie van de natuurvriendelijke oever. 
Deze locaties zijn op de beheerkaart bij het beheerplan aan-
gegeven.
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EKK Geel (hoofdwatergang met aandacht voor ecologie)
Deze wateren zijn belangrijk voor de aan- of afvoer van wa-
ter. Er is voldoende ruimte voor ecologische ontwikkeling (ho-
gere bedekkingspercentages mogelijk) en er mag ook in de 
winter een deel van de vegetatie blijven staan. 

EKK Geel dient te voldoen aan de volgende kwaliteitsbeschrij-
ving:

• In het groeiseizoen (april tot september) is het nat pro-
fiel deels begroeid met water- en oeverplanten. De water 
aan- en afvoer wordt in geringe mate belemmerd, maar 
nergens over de hele breedte van het profiel. De kwali-
teitsnormen staan in de tabel.
• In het najaar (oktober - november) is het nat profiel 
deels begroeid met water- en oeverplanten. De water aan- 
en afvoer wordt niet belemmerd. Het beeld van de oevers 
past bij jaarlijks eenzijdig maaien of alternerend maaien in 
blokken. De oevervegetatie is nooit ouder dan 1 jaar.
• Oeverafkalving als gevolg van onderhoud is niet toege-
staan. Het profiel moet intact blijven.
• Algen en kroos leiden niet tot overlast (doorloop het 
kroosprotocol in hoofdstuk 3).
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EKK Groen (hoofdwatergang met focus op natuur)
Deze wateren hebben een beperkte aan- of afvoerfunctie 
voor water, maar een grote bergingsfunctie. Er is veel ruimte 
voor oever- en waterplanten. 

EKK Groen dient te voldoen aan de volgende kwaliteitsbe-
schrijving:

• In het groeiseizoen (april tot september) is het nat pro-
fiel begroeid met water- en oeverplanten. De water aan- 
en afvoer wordt belemmerd, maar nergens over de hele 
breedte van het profiel. De kwaliteitsnormen staan in de 
tabel.
• In het najaar (oktober - november) is het nat profiel be-
groeid met water- en oeverplanten. De water aan- en af-
voer wordt enigszins belemmerd. Het beeld van de oevers 
past bij eenzijdig maaien of alternerend maaien in blok-
ken. De oevervegetatie is nooit ouder dan 3 jaar. Vrije wa-
terdoorvoer is gelegen  in het midden van het profiel of 
aan één zijde van het profiel (natte oever en deel van de 
waterbodem). De kwaliteitsnormen staan in de tabel. 
• Oeverafkalving als gevolg van onderhoud is niet toege-
staan. Het profiel moet intact blijven. De oeverbegroeiing 
mag maximaal 3 jaar oud worden.
• Algen en kroos leiden niet tot overlast (doorloop het 
kroosprotocol in hoofdstuk 3).
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EKK Lichtblauw (overig water <6 m)
Deze watergangen groeien door hun beperkte breedte snel 
dicht met water- en oeverplanten. Jaarlijks onderhoud is no-
dig om te voorkomen dat de watergangen teveel verlanden. 
In het groeiseizoen mag de waterdoorvoer deels belemmerd 
worden. In het najaar echter niet. 

EKK Lichtblauw dient te voldoen aan de volgende kwaliteits-
beschrijving:

• In het groeiseizoen (april tot september) is het nat pro-
fiel deels begroeid met water- en oeverplanten. De water 
aan- en afvoer wordt deels belemmerd. De kwaliteitsnor-
men staan in de tabel. De kwaliteitsnormen zijn zo geko-
zen dat er niet altijd beheer nodig is in het groeiseizoen.
• In het najaar (oktober - november) is geen begroeiing 
toegestaan in het natte profiel. De aan- en afvoer wordt 
nergens belemmerd. De kwaliteitsnormen staan in de ta-
bel.
• Oeverafkalving als gevolg van onderhoud is niet toege-
staan. Het profiel moet intact blijven. De oeverbegroeiing 
mag maximaal 3 jaar oud worden.
• Algen en kroos leiden niet tot overlast (doorloop het 
kroosprotocol in hoofdstuk 3).



45



46

EKK Lichtgroen (overig water >6 m)
Watergangen groeien door grote dimensies niet snel dicht 
met water- en oeverplanten.
Verlanding treedt niet snel op. De waterdoorvoer mag belem-
merd worden. 

EKK Lichtgroen dient te voldoen aan de volgende kwaliteits-
beschrijving:

• In het groeiseizoen (april tot september) is het nat pro-
fiel deels begroeid met water- en oeverplanten. De water 
aan- en afvoer wordt belemmerd. Er is geen doorlopen-
de zone voor waterdoorvoer vereist. De kwaliteitsnormen 
staan in de tabel. 
• In het najaar (oktober - november) is het nat profiel be-
groeid met water- en oeverplanten. De water aan- en af-
voer wordt belemmerd. Het beeld van de oevers past bij 
eenzijdig maaien of alternerend maaien in blokken. De oe-
vervegetatie is nooit ouder dan 3 jaar. Vrije waterdoorvoer 
is gelegen  in het midden van het profiel of aan één zijde 
van het profiel (natte oever en deel van de waterbodem). 
De kwaliteitsnormen staan in de tabel. 
• Oeverafkalving als gevolg van onderhoud is niet toege-
staan. Het profiel moet intact blijven. De oeverbegroeiing 
mag maximaal 3 jaar oud worden.
• Algen en kroos leiden niet tot overlast (doorloop het 
kroosprotocol in hoofdstuk 3).
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EKK Oranje (overige water met maatwerk)
De kleur oranje is van toepassing wanneer het in een licht-
blauwe watergang toch wenselijk is om water- en oeverplan-
ten te stimuleren. Hier wordt in feite maatwerk toegepast. 
EKK lichtblauw heeft namelijk zelden een groot belang voor 
afvoer. Er is geen afbeelding gemaakt van de waterdoorvoer. 
Kwaliteitsnormen hangen af van de situatie ter plaatse. De 
beheerkaart bij het beheerplan geeft hier uitsluitsel over.
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contactgegevens

Maasboulevard 123
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam
telefoon: 010 45 37 200
e-mail: info@hhsk.nl
Heeft u een melding of klacht ? 
Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer 010 45 37 356

Raadhuisplein 1, 2914 KM
Postbus 100
2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel
telefoon: 0180 330 300
e-mail: gemeente@zuidplas.nl
Heeft u een melding of klacht? 
Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0180 330 300 (dag en nacht)

Leeuwenbrug 8
Postbus 233
7411 TJ Deventer
internet: www.witteveenbos.nl
telefoon: 0570 69 75 11
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