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1. Inleiding 
 

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard hanteert de Ecokleurenkoers in haar 
beheersgebied. Dit is het beleid voor ecologisch maaien en 
schouwen van de oppervlaktewaterlichamen. Voor het in 
stand houden van de oppervlaktewaterlichamen en het 
garanderen van voldoende transportcapaciteit, is het 
noodzakelijk de waterbodem en oevers regelmatig te 
maaien. Te veel maaien blijkt echter nadelig voor de 
ecologie. Minder en/of gefaseerd maaien van watergangen 
met voldoende ruimte levert een belangrijke bijdrage aan 
het herstellen van natuurwaarde en het verbeteren van de 
waterkwaliteit. 
 
Natuurvriendelijke oevers versterken de natuur- en 
belevingswaarde van stedelijke gebieden en wateren. De 
oevers leveren een bijdrage aan de waterkwaliteit en bieden 
plaats aan tal van planten en diersoorten. Natuurvriendelijke 
oevers vragen een specifiek beheer dat is aangepast aan de 
wensen en eisen van plant- en diersoorten. Deze wensen en 
eisen overstijgen de grens van water en land. Daarom 
verzorgen het Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard (HHSK) en de Gemeente Rotterdam 
gezamenlijk het ecologisch beheer en onderhoud van de 
natuurvriendelijke oevers. 
 
Hoewel verschillende planten en dieren in Rotterdam in staat 
zijn om de oevers te bereiken of zich hier te vestigen is dit 
lang niet altijd het geval. Sommige oevers ontwikkelen zich 
spontaan tot natuurlijke oever, bij andere oevers moeten 
eerst maatregelen worden genomen om deze geschikt of 
‘natuurvriendelijk’ te maken. Voor beide type oevers geldt  
dat een aangepast beheer nodig is om planten en dieren 
voldoende kans te geven om zich te handhaven en te 
ontwikkelen. 
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Natuurvriendelijke oevers dragen niet alleen bij aan 
natuurwaarden of waterkwaliteit. Ook leveren de 
natuurvriendelijke oevers een bijdrage aan de 
belevingswaarde. In voorjaar en zomer staan de 
natuurvriendelijke oevers in bloei en leveren kleur en geur 
aan de omgeving. Ook bieden natuurvriendelijke oevers 
beschutting waardoor in het drukke stedelijk gebied 
rustplaatsen gecreëerd kunnen worden. 
 
Doel 
Het beeldenboek is bedoeld voor alle personen en instanties 
die betrokken zijn bij het onderhoud van de watergangen en 
natuurvriendelijke oevers. Een belangrijk doel van het 
beeldenboek is de communicatie tussen planvormers, 
beheerders, uitvoerders en toezichthouders over het beheer 
en de gewenste streefbeelden te vergemakkelijken. 
 
Het beeldenboek vormt in woord en beeld een leidraad voor het 
ecologisch beheer van watergangen en natuurvriendelijke oevers. 
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2. gebruikswijzer 
 
Leeswijzer 
Dit boekje start met een beschrijving van het algemene 
maaionderhoud van het water. Hoofdstuk 4 beschrijft de 
indeling in oevertypen en het ecologisch beheer van de 
natuurvriendelijke oevers. Daarna volgt het onderhoud per 
oevertype in detail en voorzien van beelden. In hoofdstuk 6 
tenslotte wordt aandacht besteed aan enkele bijzondere 
onderhoudsmaatregelen.  
 
Beschrijving Ecokleurenkoers 
Binnen de ecokleurenkoers worden verschillende categorieën 
onderscheiden. De indeling is gebaseerd op de hoofdfunctie 
van de watergangen en de ruimte die aanwezig is voor 
ecologische ontwikkeling. Deze worden in dit 
onderhoudsbeeldenboek aan de hand van het hieronder 
afgebeelde voorbeeldprofiel toegelicht.
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Beschrijving oevertypen 
Voor elke watergang en oevertype is een voorbeeldprofiel 
gemaakt, met daarin een beeld van de te verwachten 
vegetatie. De profielen zijn gebaseerd op het hierboven 
afgebeelde voorbeeldprofiel. Ter verduidelijking zijn op de 
volgende pagina enkele relevante termen opgenomen. Per 
water- en oevertype is ook het type beheer toegelicht. Dit 
gebeurt aan de hand van een aantal diagrammen waarbij de 
betekenis is toegelicht. Daarnaast is per water- en oevertype 
een referentiebeeld opgenomen van hoe het profiel er in het 
echt uitziet. Ook zijn enkele foto’s van kenmerkende soorten 
afgebeeld. 
 
Relatie met het bestek 
Dit onderhoudsbeeldenboek maakt integraal onderdeel uit 
van het onderhoudsbestek voor watergangen, 
natuurvriendelijke oevers (NVO’s) en natuurlijk ontwikkelde 
oevers (NOO’s) in Rotterdam. 
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3. Ecokleurenkoers: kleur aan 
onderhoud 

 
Sloten en singels zijn belangrijk voor de aan- en afvoer van 
water, voor de waterkwaliteit en als groenblauwe 
belevingszone. 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 waterkwaliteit te verbeteren is een 
ecologisch onderhoud geformuleerd: de ecokleurenkoers. 
Binnen de ecokleurenkoers zijn drie categorieën voor het 
onderhoud in hoofdwatergangen gedefinieerd op basis van 
de beschikbare ruimte binnen het profiel. 
 
Blauw (Doorvoer) 

1. Belangrijke aan- of afvoerfunctie voor water.  
2. Binnen het profiel is weinig ruimte voor 

waterplanten. De hoeveelheid oever- en 
waterplanten moet beperkt blijven. Drijvende 
waterplanten zijn wel mogelijk omdat deze de water 
aan- en afvoer maar beperkt belemmeren. 

 
Geel (Aandacht voor ecologie) 

1. Belangrijke aan- of afvoerfunctie voor water. 
2. Voldoende ruimte voor oever- en waterplanten. 

 
 
Groen (Ecologie) 

1. Een beperkte aan- of afvoerfunctie voor water, maar 
een grote bergingsfunctie. 

2. Veel ruimte voor oever- en waterplanten. 
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Voor de niet hoofdwatergangen zijn er drie categorieën 
aangewezen: 
 
Lichtgroen (breder dan 6 m) 

1. Watergangen groeien door grote dimensies niet snel 
dicht met water- en oeverplanten. 

2. Verlanding treedt niet snel op en daarom hoeft de 
watergang niet jaarlijks gemaaid te worden. 

 
Lichtblauw (smaller dan 6 m) 

1. Watergangen groeien door beperkte dimensies snel 
dicht met water- en oeverplanten. 

2. Jaarlijks onderhoud is nodig om te voorkomen dat 
de watergang teveel zou verlanden. 

 
Oranje (maatwerk) 

1. Watergangen met een specifieke gebruiks- of 
ecologische functie 

2. Maatwerk onderhoud gericht op in stand houden 
functie 

 
Anders dan bij de natuurvriendelijke oevers zijn binnen de 
EKK geen concrete doelvegetaties voor de watergangen 
beschreven. Wel is per categorie aangegeven welke ruimte 
er is voor ontwikkeling van (ondergedoken) waterplanten, 
drijfbladplanten en oevervegetatie.  
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3.1 Blauw 
 
In deze watergangen is in het groeiseizoen (april - 
september) ontwikkelruimte voor maximaal 30% aan 
ondergedoken waterplanten. Voor de ontwikkeling van 
oevervegetatie is maximaal 20% van de waterbreedte 
beschikbaar. De ontwikkelruimte voor drijfbladplanten (gele 
plomp, waterlelie, watergentiaan) is maximaal 50%. 
 
Het maaibeheer in de blauwe watergangen vindt twee keer 
per jaar plaats. Waarbij in de zomer tweezijdig minimaal 
10% van de oevervegetatie wordt gespaard. In de 
watergang wordt 85% van de vegetatie verwijderd: de 
middenstrook. In het najaar worden de blauwe watergangen 
volledig gemaaid. 
 

 
Figuur 1.   

Beeld van de watergang voor het onderhoud is uitgevoerd. 
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3.2 Geel 
 
In deze watergangen wordt in het groeiseizoen gestreefd 
naar een ontwikkeling van minimaal 40% aan ondergedoken 
waterplanten. De ontwikkelruimte voor ondergedoken 
waterplanten is maximaal 50% van het wateroppervlak. 
Voor oevervegetatie wordt gestreefd naar een ontwikkeling 
van minimaal 10% en maximaal 50% van de waterbreedte. 
De ontwikkelruimte voor drijfbladplanten is maximaal 50%. 
 
Het maaibeheer in de gele watergangen vindt twee keer per 
jaar plaats en wordt gefaseerd uitgevoerd. In de zomer 
wordt watervegetatie teruggebracht tot 40% van het 
wateroppervlak. In het najaar wordt eenzijdig en gefaseerd 
70% van het wateroppervlak gemaaid. 
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3.3 Groen 
 

In deze watergangen wordt in het groeiseizoen gestreefd 
naar een ontwikkeling van minimaal 30% aan ondergedoken 
waterplanten. De ontwikkelruimte voor ondergedoken 
waterplanten is maximaal 75% van het wateroppervlak. 
Voor oevervegetatie wordt gestreefd naar een ontwikkeling 
van minimaal 20% en maximaal 50% van de waterbreedte. 
De ontwikkelruimte voor drijfbladplanten is maximaal 50%. 
 
Het maaibeheer in de groene watergangen vindt in principe 
één keer per jaar plaats en wordt gefaseerd uitgevoerd. 
Indien nodig wordt daarnaast in de zomer de watervegetatie 
teruggebracht tot 50% van het wateroppervlak door het 
uitmaaien van een middenbaan. In het najaar wordt 
eenzijdig en gefaseerd 70% van het wateroppervlak 
gemaaid. 
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3.4 Lichtblauw (< 6 meter) 
 

In deze watergangen wordt in het groeiseizoen gestreefd 
naar een ontwikkeling van minimaal 30% aan ondergedoken 
waterplanten. De ontwikkelruimte voor ondergedoken 
waterplanten is maximaal 80% van het wateroppervlak. 
Voor oevervegetatie wordt gestreefd naar een ontwikkeling 
van minimaal 10% en maximaal 50% van de waterbreedte. 
De ontwikkelruimte voor drijfbladplanten is maximaal 10%. 
 
Het maaibeheer in de lichtblauwe watergangen vindt twee 
keer per jaar plaats. In de zomer wordt de watervegetatie 
teruggebracht tot 50% van het wateroppervlak door het 
uitmaaien van een middenbaan. In het najaar wordt alle 
watervegetatie verwijderd. 
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3.5 Lichtgroen (> 6 meter) 
 
In deze watergangen wordt in het groeiseizoen gestreefd 
naar een ontwikkeling van minimaal 30% aan ondergedoken 
waterplanten. De ontwikkelruimte voor ondergedoken 
waterplanten is maximaal 60% van het wateroppervlak. 
Voor oevervegetatie wordt gestreefd naar een ontwikkeling 
van minimaal 10% en maximaal 30% van de waterbreedte. 
De ontwikkelruimte voor drijfbladplanten is 10-50%. 
 
Het maaibeheer in de lichtgroene watergangen vindt in 
principe één keer per jaar plaats en wordt gefaseerd 
uitgevoerd. Indien nodig wordt daarnaast in de zomer de 
watervegetatie teruggebracht tot 50% van het 
wateroppervlak door het uitmaaien van een middenbaan. In 
het najaar wordt eenzijdig en gefaseerd 70% van het 
wateroppervlak en de oever gemaaid. 
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3.5 Oranje maatwerk 
 
De ecokleurenkoers staat maatwerk toe. Dit is mogelijk voor 
gebieden met een specifieke gebruiks- of ecologische 
functie. Voorbeelden in Rotterdam zijn de recreatieplassen 
(Kralingse plas en de Bergse plassen) en waterpartijen in 
parken (bijvoorbeeld park Euromast en het Museumpark). 
 
Het onderhoud is uitsluitend bedoeld om de functie 
(bijvoorbeeld natuur- of recreatie) in stand te houden. Een 
belangrijke voorwaarde voor maatwerk is dat andere 
functies geen last hebben van het onderhoud in dit 
specifieke gebied. Wordt voldaan aan de voorwaarden dan 
krijgen de watergangen de ecokleur oranje. 
 
Het maaibeheer in de oranje watergangen varieert per 
gebied en bestaat uit het verwijderen van diverse soorten 
begroeiing op afroep.  
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Figuur 2. voorbeeld oranje watergang, stroompark 
Nesselande 

 

 
Figuur 3. Beeld van het stroompark in de zomer: 
begroeiing van stijve waterranonkel en riet 
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4. Beheer en onderhoud 
natuurvriendelijke oevers 

 
Een natuurlijke oever bestaat uit een geleidelijke overgang 
van water naar land. In zo’n oever is sprake van een 
gradiënt van nat naar droog. Afhankelijk van de lokale 
omstandigheden of zogenaamde standplaatsfactoren kunnen 
zich veel verschillende vegetatietypen ontwikkelen. 
In Rotterdam worden negen verschillende oevertypen 
onderscheiden: zes voor het deel van de oever gelegen in 
het nat profiel en drie voor het deel van de oever gelegen op 
het droge talud.  
 
Voor de verschillende oevertypen is in dit beeldenboek 
aangegeven welke plantensoorten tot het eindbeeld kunnen 
behoren. Zodoende ontstaat een compleet en duidelijk beeld 
voor personen en organisaties met verschillende 
achtergronden. 
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+ 

Type II. Nat Midden (0,5 – 1,3 
m) 

Biezen, zeggen, pijlkruid, gele 
lis 

Type III. Nat Hoog (> 1,3 m) 

Riet, lisdodde, gele plomp, 
fonteinkruid, grof hoornblad 

Type IV. Waterriet (> 1,3 m) 

Riet, lisdodde, gele plomp, 
fonteinkruid, grof hoornblad 

 

Type V. Moerasoever ( 0,5 m) 

Gele plomp, fonteinkruid, 
kikkerbeet, waterkers, 
waterdrieblad 

Type VI. Zeggeoever (0,5 – 
1,3 m) 

Zeggen, mattenbies, zeebies 

Type I. Nat Laag (0 – 0,5 m) 

Waterkers, Waterdrieblad, 
Moerasvergeetmenietje 

Type A Droog Midden (0,5 – 1,3 
m) 

Grote kattenstaart, grote 
wederik, moerasrolklaver 

Type B. Droog Hoog (> 1,3 m) 

Riet, koninginnekruid, bitterzoet 

Type C. Droog Zegge  

(0,5 – 1,3 m) 

Zeggen, bosbies, pitrus, 
zomprus, zeegroene rus 

Oevertype Nat profiel Oevertype Droog 
profiel 
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Fasering  

 
Voor veel oevertypen is het niet wenselijk om ze elk jaar of 
zelfs meerdere keren in het jaar te maaien. Hiervoor zijn 
verschillende redenen te noemen. Teveel maaien leidt in 
natuurvriendelijke oevers tot een eenzijdig beeld qua 
planten. Soorten die wat langzamer groeien krijgen amper 
kans zich te ontwikkelen, waardoor snelgroeiende soorten 
een oever volledig kunnen innemen.  
Een andere reden is dat natuurvriendelijke oevers voor 
verschillende diersoorten een thuis vormen. Het resultaat 
van het onderhoud is dat de natuurvriendelijke oevers door 
verschillende diersoorten in verschillende seizoenen gebruikt 
worden om te paaien, te rusten, te nestelen, te overwinteren 
of te eten. De oeverbegroeiing speelt hier een zeer 
belangrijke rol in. Nadat een oever kortgemaaid is, zijn veel 
van de functies van de oever tijdelijk verdwenen en moeten 
de diersoorten uitwijken naar andere oevers. Met name voor 
kleine of jonge dieren kan afstand dan een probleem vormen 
bij het vinden van een goed begroeide oever. 
 
Het onderhoud van de oevers en watergangen borgt zowel 
de afvoerfunctie als de natuur- en waterkwaliteitsfunctie. Dit 
alles bij elkaar betekent dat niet alle oevers ieder jaar 
volledig gemaaid worden. Soms is het voldoende maar één 
kant te maaien, maar vaak volstaat het een jaarlijks 
wisselend maaien van een deel van de oeverlengte.  
 
Het resultaat van het onderhoud is dat overal in het gebied 
jaarrond begroeide oevers te vinden zijn waar dieren van 
kunnen leven en in kunnen (over)leven. Ook geldt dat de 
vegetatie zich steeds kan verjongen, waardoor veel 
verschillende soorten planten een kans krijgen om zich langs 
de watergangen te ontwikkelen. 
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Startbeheer, ontwikkelingsbeheer en 
instandhoudingsbeheer 
 
Vanaf het moment dat een natuurvriendelijke oever is 
aangelegd doorloopt een oever verschillende 
ontwikkelstadia. De ontwikkeling van de oevers, ook wel 
successie genoemd, begint met het pioniersstadium en 
eindigt in het climaxstadium. Dit geldt overigens niet alleen 
voor natuurvriendelijke oevers, maar voor alle natuurtypen. 
In de verschillende ontwikkelstadia is specifiek beheer nodig. 
We kunnen hierbij een start-, ontwikkelings- en 
instandhoudingsbeheer onderscheiden. Een net aangelegde 
oever bestaat uit kale grond. In deze fase vindt het 
startbeheer plaats. Het startbeheer bestaat voor de oevers 
vooral uit het verwijderen van jonge boompjes (meestal 
wilgen en elzen). Wordt dit nagelaten, dan groeien de 
bomen uit en overschaduwen deze water, oever en andere 
planten. Na verloop van tijd raakt een kale oever steeds 
meer begroeid. De plantensoorten die als eerst groeien 
vormen een zogenaamde pioniersvegetatie. Het zijn planten 
die zich makkelijk verspreiden en snel ontwikkelen. De 
planten trekken bodemdieren en micro-organismen aan. Na 
verloop van tijd veranderen de eigenschappen van de 
bodem en weten steeds meer andere planten zich te 
vestigen. De pioniers worden verdrongen. In dit stadium 
wordt een ontwikkelingsbeheer gevoerd. Het 
ontwikkelingsbeheer bestaat voor de oevers vooral uit 
maaien en verwijderen van het maaisel. In de 
natuurvriendelijke oevers en dan met name in de rietoevers 
hoopt zich in de loop van de jaren blad en slib op. De oever 
verlandt langzaam. Door de verlanding krijgen bomen weer 
meer kans om zich te ontwikkelen. Om te voorkomen dat 
oevers op den duur verlanden en verbossen worden deze 
ongeveer eens per 8 jaar uitgekrabd. Hierbij worden slib en 
bladstrooisel verwijderd en kunnen de oevers zich weer 
opnieuw ontwikkelen. Dit wordt verjonging genoemd. 
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Ook kan het zijn dat in er de huidige situatie sprake is van 
een intensief beheerde oever. Deze bestaat dan meestal uit 
grasland (gazon). Een dergelijke oever zou van nature zich 
ook vanaf een kale bodem ontwikkelen naar bos (pionier 
naar climax) maar wordt door maaibeheer in dit bepaald 
successiestadium gehouden. Door het jarenlange intensieve 
beheer (en mogelijk inzaaien van deze oevers) is er een 
soortenarm grasland ontstaan. Om ook deze oevers om te 
vormen naar een ander vegetatietype is een speciaal beheer 
nodig. Dit bestaat uit 2 jaar geen maaibeheer toe te passen 
maar wel het verwijderen van eventueel opschietende 
bomen. 
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5. Oevertypen 
 
 

 
Figuur 4. NVO aan de Bergsingel Rotterdam  
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5.1 Oevertype I: nat laag 
 

Het oevertype ‘I nat laag’ bestaat hoofdzakelijk uit 
laagblijvende vegetatie (<0,5 m hoog). De breedte van de 
oeverzone bedraagt maximaal 2 m vanuit de waterlijn. 
Soorten waterplanten die voor kunnen komen zijn 
drijfbladplanten zoals gele plomp, fonteinkruiden en 
ondergedoken waterplanten zoals en grof hoornblad en 
sterrenkroossoorten. Verder kenmerkende soorten als kleine 
watereppe, moeraswederik, moeras-vergeet-me-nietje en 
waterdrieblad.  

Het beheer van deze oevers bestaat uit maaien en afvoeren 
van maaisel. Deze oevers worden 1 maal per 2 jaar 
gemaaid, oftewel jaarlijks met een percentage van 50%, in 
de periode september - oktober. 
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5.2 Oevertype II: nat midden 
 
Het oevertype ‘II Nat midden’ bestaat uit een middelhoge 
vegetatie (0,5-1,3 m hoog). De breedte van de oeverzone 
bedraagt maximaal 2 m vanuit de waterlijn. Waterplanten 
die voor kunnen komen zijn drijfbladplanten zoals gele 
plomp, fonteinkruiden en ondergedoken waterplanten zoals 
en grof hoornblad en sterrenkroossoorten. Verder komen 
bloemrijke soorten voor zoals watermunt, pijlkruid, gele lis, 
grote egelskop en verschillende biezen en zeggen.  
Het beheer van deze oevers bestaat uit maaien en afvoeren 
van maaisel. 
 
Deze oevers worden 1 maal per 3 jaar, oftewel jaarlijks met 
een percentage van 33% gemaaid, in de periode september-
oktober.  
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5.3 Oevertype III: nat hoog 
 
Het oevertype ‘III Nat hoog’ bestaat uit een hoog wordende 
vegetatie (>1,3 m hoog). De breedte van de oeverzone 
bedraagt maximaal 2 m vanuit de waterlijn. Soorten 
waterplanten die voor kunnen komen zijn drijfbladplanten 
zoals gele plomp en ondergedoken waterplanten zoals 
fonteinkruid, grof hoornblad en sterrenkroossoorten. De 
oever is begroeid met soorten zoals riet en grote of kleine 
lisdodde. 
 
Het beheer bestaat uit maaien en afvoeren. Deze oevers 
worden 1 maal per 3 jaar, oftewel jaarlijks met een 
percentage van 33% gefaseerd gemaaid, in de periode 
oktober-februari. 
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5.4 Oevertype IV: waterriet 
 
Het oevertype IV bestaat net als oevertype III voornamelijk 
uit rietvegetatie (>1,3 m hoog). Waterriet wordt echter 
gekenmerkt door een bredere oeverzone (circa 5 m). 
Waterplanten die voor kunnen komen zijn drijfbladplanten 
zoals gele plomp en fonteinkruid, en ondergedoken 
waterplanten zoals grof hoornblad en sterrenkroossoorten.  
 
Het beheer bestaat ook uit maaien en afvoeren, maar met 
lagere frequentie. Deze oevers worden eens per 6 jaar 
gemaaid, oftewel jaarlijks met een percentage van circa 
15%, in de periode oktober-februari. Dit beheertype is 
specifiek gericht op de ontwikkeling van overjarig riet, 
waterriet en het vergroten van kansen voor moerasvogels. 
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5.5 Oevertype V: Moerasoever  
 
Het oevertype ‘V Moerasoever’ bestaat hoofdzakelijk uit 
laagblijvende bloemrijke ruigte. De breedte van de 
oeverzone bedraagt maximaal 2 m vanuit de waterlijn. De 
totale breedte bedraagt circa 5 meter. 

Soorten waterplanten die voor kunnen komen zijn 
drijfbladplanten zoals gele plomp, kikkerbeet, en 
ondergedoken waterplanten zoals grof hoornblad en 
sterrenkroos. Verder komen er soorten voor zoals waterkers, 
waterdrieblad, moerasvergeetmenietje, harig wilgenroosje 
en bitterzoet.  

Het beheer bestaat uit maaien en afvoeren. Deze oevers 
worden jaarlijks met een percentage van 75% en gefaseerd  
gemaaid, in de periode september - oktober. 
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5.6 Oevertype VI: Zeggeoever  
 
Het oevertype ‘VI Zeggeoever’ bestaat uit overwegend 
grasachtige moerasvegetatie. De breedte van de oeverzone 
bedraagt maximaal 2 m vanuit de waterlijn. Soorten 
waterplanten die voor kunnen komen zijn drijfbladplanten 
zoals gele plomp en kikkerbeet, en ondergedoken 
waterplanten zoals grof hoornblad en sterrenkroos. Verder is 
de oever begroeid met soorten  zoals moeraszegge, 
oeverzegge, scherpe zegge, mattenbies en zeebies (heen). 

Het beheer bestaat uit maaien en afvoeren. Deze oevers 
worden jaarlijks met een percentage van 75% en gefaseerd  
gemaaid, in de maand augustus. 
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5.7 Oevertype A: droog midden 
 
Het oevertype ‘A Droog midden’ heeft betrekking op het 
vochtige tot droge deel van de natuurvriendelijke oever en 
bestaat uit een middelhoge vegetatie (0,5-1,3 m hoog). De 
breedte van de oeverzone waar dit type in voorkomt is 
variabel, maar gemiddeld tussen 1,5-2,0 m breed. Het 
betreft een oevervegetatie met soorten zoals grote 
kattenstaart, grote wederik, harig wilgenroosje, 
moerasrolklaver en pinksterbloem.  
 
Het beheer bestaat uit maaien en afvoeren. Deze oever 
wordt 1 maal per 2 jaar gemaaid, oftewel jaarlijks met een 
percentage van 50% in de periode september-oktober.
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5.8 Oevertype B: droog hoog 
 
Het oevertype ‘B Droog hoog’ heeft betrekking op het 
vochtige tot droge deel van de natuurvriendelijke oever en 
bestaat uit een hoog wordende vegetatie (>1,3m hoog). De 
breedte van de oeverzone waar dit type in voorkomt is 
variabel, maar gemiddeld tussen 1,5-2,0 m. Het betreft een 
oevervegetatie met kenmerkende soorten zoals riet, 
koninginnenkruid en bitterzoet. 
 
Het beheer bestaat uit maaien en afvoeren. Deze oever 
wordt 1 maal per 2 jaar gemaaid, oftewel jaarlijks met een 
percentage van 50%, in de periode september-oktober. 
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5.9 Oevertype C: droog zegge 
 
Het oevertype ‘C Droog zegge’ heeft betrekking op het 
vochtige tot droge deel van de natuurvriendelijke oever en 
bestaat uit een zegge vegetatie 0,5 – 1,3 m hoog). De 
breedte van de oeverzone waar dit type in voorkomt is 
variabel, maar gemiddeld tussen 1 en 2 m. Het betreft een 
oevervegetatie met kenmerkende soorten zoals 
moeraszegge, oeverzegge, bosbies, pitrus, zomprus en 
zeegroene rus. 
 
Het beheer bestaat uit maaien en afvoeren. Deze oever 
wordt jaarlijks met een percentage van 75% gemaaid in de 
periode augustus. 
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6. Bijzonder beheer 
 

In de beschrijving van het beheer van de verschillende 
oevertypen zijn een aantal maatregelen genoemd die extra 
toelichting behoeven. 

Afvoeren en verwerken maaisel 
 
Maaisel wordt verzameld en minimaal 48 uur en maximaal 
72 uur op de kant voorbij de insteek gelegd om daarna te 
worden afgevoerd. Overal waar oevers worden gemaaid, 
wordt het maaisel afgevoerd. Door maaisel binnen 72 uur af 
te voeren wordt voorkomen dat het op de oevers verteert, 
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 ontwikkelen. Het maaisel uit de 
watergangen kan nog verschillende dieren zoals insecten, 
amfibieën en kleine vissen 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. 
 
Boomopslag verwijderen 
 
Het startbeheer van droge oevertypen bestaat uit het 
verwijderen 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 krijgen 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 
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steeds opnieuw kunnen uitgroeien. Zoals eerder genoemd 
verbossen natuurvriendelijke oevers met extensief beheer 
uiteindelijk. Onderdeel van het intandhoudingsbeheer van de 
oevers is dan ook het incidenteel verwijderen van bomen die 
opschieten en ontwikkelen in de periode tussen maaibeurten 
in. 
 
Uitkrabben 
 
Rietoevers worden uitgekrabd als de interne bedekking van 
riet meer dan 80% bedraagt of anders gezegd er minder dan 
20% open water tussen de stengels zichtbaar is. Met name 
rietoevers kunnen binnen een periode van 10 jaar sterk 
verlanden. De verlanding komt tot stand door ophoping van 
bladmateriaal en ingevangen slib. Door verlanding neemt de 
waterdiepte af waardoor moerasplanten verdrongen worden 
door landplanten. Ook kunnen wilgen en elzen zich sneller in 
verlandde oevers vestigen. Om dit tegen te gaan worden 
met name de rietoevers 1 maal per 8 uitgekrabd. 
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colofon 
 
Uitgave 
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 
 
Datum 
juli 2015 
 
Naar voorbeeld van Beeldboek watergangen Capelle aan de 
Ijssel 
Oorspronkelijke Samenstelling en opmaak 
Witteveen+Bos 
 
Fotoverantwoording 
kleine watereppe: Peter Meininger 
moeraswederik: Jan van der Straaten 
waterdrieblad: Willem van Kruijsbergen 
grote egelskop: Hans Boll 
pijlkruid: Rudmer Zwerver 
gele lis: Dirk Hilbers 
gele plomp: Peter Meininger 
fonteinkruid: Jan van der Straaten 
grof hoornblad: Peter Meininger 
pinksterbloem: Jan van der Straaten 
moerasrolklaver: Hans Dekker 
bitterzoet: Jasenka Topic 
koninginnekruid: H. Baas 
NVO Bergsingel: Christa Groshart 
Oever droog zegge: Biodivers.nl 
Zeggeoever: Jino Huibers 
overige foto’s: Witteveen+Bos 
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contactgegevens 
 
 

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

 
 
 
Waterloket Rotterdam 
Postbus 10902 
3004 BC Rotterdam 
e-mail: waterloket@rotterdam.nl 
internet:  www.rotterdam.nl/waterloket 
 
Heeft u een melding of klacht ? 
Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer 010 14010 

mailto:waterloket@rotterdam.nl
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