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1. Inleiding 
 
In het Waterplan Lansingerland is opgenomen dat de systematiek van de Ecokleurenkoers zal worden gebruikt voor het beheer van het 
water. Het Waterplan Lansingerland is in 2011 is vastgesteld door gemeente Lansingerland en door de hoogheemraadschappen van 
Delfland en van Schieland en de Krimpenerwaard.  De Ecokleurenkoers is ontwikkeld door het Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard. 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 de hoogheemraadschappen en de gemeente het ecologisch beheer en onderhoud van de natuurvriendelijke oevers. 
Hoewel verschillende planten en dieren 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. 

 
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. 
De Ecokleurenkoers is vertaald naar het watersysteem van Lansingerland en uitgewerkt in dit Beeldenboek. 

 
 
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 en uitvoerders 
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. 

 
 
Relatie met het onderhoudsbestek 
Dit onderhoudsbeeldenboek maakt onderdeel uit van het onderhoudsbestek voor watergangen en natuurvriendelijke oevers. 
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2. Gebruikswijzer 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 3 wordt de indeling van de onderhoudstypen van de eco-kleurenkoers uitgelegd met daarbij informatie over het 
maaionderhoud van de watergangen. In hoofdstuk 4 worden de eindbeelden van de verschillende oevertypen weergegeven, daarbij worden 
ook de plantensoorten genoemd dit tot dit eindbeeld behoren. In de maaibeelden bij hoofdstuk 3 en 4 zijn de kwaliteitsbeschrijving en 
kwaliteitsnormen van de van de verschillende natte profielen en oevertypen opgenomen en van beelden voorzien. 
 
In hoofdstuk 5 worden de belangrijkste bepalingen uit de RAW-Standaard vermeld. In hoofdstuk 6 worden bijzondere 
onderhoudsmaatregelen voor de natuurvriendelijke oevers toegelicht.  
 
Tot slot is in hoofdstuk 7 een beslisboom voor het verwijderen van kroos weergegeven. 
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3. Ecokleurenkoers: kleur aan onderhoud 
 
Watergangen zorgen voor aanvoer, afvoer en berging van water. Goed onderhoud zorgt er voor dat water snel afgevoerd wordt als het 
hard heeft geregend, maar ook voor een goede waterkwaliteit en de bescherming van planten en dieren. Zonder onderhoud groeit een 
watergang 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. 

 
Beschrijving categorieën nat profiel 
Binnen het maaibeleid van watergangen (nat profiel) van HHSK, worden verschillende categorieën onderscheiden: de eco-kleurenkoers. 
De indeling is gebaseerd op de functie van de hoofdwatergangen en de ruimte die aanwezig is voor ecologische ontwikkeling. De indeling 
van de overige watergangen is gebaseerd op de breedte van de watergang en de kans op snel dichtgroeien. De categorieën worden in dit 
onderhoudsbeeldenboek aan de hand van het hieronder afgebeelde voorbeeldprofiel toegelicht. 
 

 
 
Figuur 1.  Voorbeeldprofiel met relevante termen 
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Beschrijving oevertypen 
Voor elk oevertype is een voorbeeldprofiel gemaakt, met daarin een beeld van de te verwachten vegetatie. De profielen zijn gebaseerd op 
het hieronder afgebeelde voorbeeldprofiel. Ter verduidelijking zijn daarbij enkele relevante termen opgenomen. 
 
Daarnaast is per oevertype een referentiebeeld opgenomen van hoe het profiel er in het echt uitziet. Ook zijn enkele foto’s van 
kenmerkende soorten afgebeeld. 
 

 
 

Figuur 2.  Referentiebeeld 
NOO is Natuurlijk Ontwikkelde Oever 
NVO is NatuurVriendelijke Oever 
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Indeling eco-kleurenkoers 
Om zoveel mogelijk rekening te houden met de aanwezige planten en dieren en de waterkwaliteit te verbeteren is een ecologisch 
onderhoud geformuleerd: de eco-kleurenkoers. Binnen de eco-kleurenkoers zijn drie categorieën voor het onderhoud in 
hoofdwatergangen gedefinieerd op basis van de beschikbare ruimte binnen het profiel. 
 
 
3.1 Blauw (Hoofdwatergang - Doorvoer) 
Belangrijke aan- of afvoerfunctie voor water. 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. 

 
3.2 Geel (Hoofdwatergang - Aandacht voor ecologie) 
Belangrijke aan- of afvoerfunctie voor water met voldoende ruimte voor oever- en waterplanten. 

 
3.3 Groen (Hoofdwatergang - Ecologie) 
Een beperkte aan- of afvoerfunctie voor water, maar een grote bergingsfunctie. Er is veel ruimte voor oever- en waterplanten.  
 
 
Voor de niet hoofdwatergangen zijn er twee categorieën aangewezen: 

3.4 Lichtblauw (Overige watergang - smaller dan 6 m) 
Watergangen groeien door beperkte dimensies snel dicht met water- en oeverplanten. Jaarlijks onderhoud is nodig om te voorkomen dat de 
watergang teveel zou verlanden. 

 
3.5 Lichtgroen (Overige watergang - breder dan 6 m) 
Watergangen groeien door grote dimensies niet snel dicht met water- en oeverplanten. Verlanding treedt niet snel op en daardoor hoeft de 
watergang niet jaarlijks gemaaid te worden. 
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Maaibeeld nat profiel 
 

3.1 Blauw (Hoofdwatergang) 
 
 
 

 
 
 

Figuur 3.  maximaal 30 – 50% begroeiing nat profiel,  
maximaal 20% oevervegetatie 

 
 

Beeld op 15 juli 
 
Kwaliteitsbeschrijving 
In het groeiseizoen (april tot september) is het nat profiel deels begroeid 
met water- en oeverplanten. De water aan- en afvoer wordt nergens 
belemmerd. 

 
Kwaliteitsnorm: 
Bedekkingsgraad nat profiel: 

- maximaal 30% begroeiing met ondergedoken waterplanten; 
- maximaal 50% drijfbladplanten (gele plomp, waterlelie, 

watergentiaan); 
- maximaal 20% van de waterbreedte is begroeid met  

oevervegetatie.  
Drijflaag wateroppervlak: 

- Algen en kroos verwijderen bij stankoverlast. 

 
 
 

 
 
 

Figuur 4.  100% aaneengesloten schoon 
 

Beeld op 15 oktober 
 
Kwaliteitsbeschrijving 
In het najaar (oktober - november) is geen begroeiing toegestaan in het 
nat profiel. De aan- en afvoer wordt nergens belemmerd. 

 
Kwaliteitsnorm: 
Bedekkingsgraad nat profiel: 

- 100% aaneengesloten schoon van ondergedoken waterplanten; 
- 100% aaneengesloten schoon van drijvende waterplanten. 

Maaibeeld natte talud: 
- 100% aaneengesloten schoon van oevervegetatie; 
- geen oeverafkalving a.g.v. maaionderhoud. 

Drijflaag wateroppervlak: 
- algen en kroos verwijderen bij stankoverlast. 

 
  



Beeldenboek watergangen en oevers Lansingerland 
Datum: 21-09-2015  RAW Raamovereenkomst: Onderhoud groen  
 

        Pagina 8 van 29 
 

3.2 Geel (Hoofdwatergang) 
 
 
 

 
 
 

Figuur 5.  30 – 50% begroeiing nat profiel,  
10 - 50%oevervegetatie 

Beeld op 15 juli 
 
Kwaliteitsbeschrijving 
In het groeiseizoen (april tot september) is het nat profiel 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. 

 
Kwaliteitsnorm: 
Bedekkingsgraad nat profiel: 

- minimaal 30% en maximaal 50% aan ondergedoken waterplanten; 
- minimaal 10% en maximaal 50% van de waterbreedte is begroeid 

met oevervegetatie; 
- maximaal 50% drijfbladplanten (gele plomp, waterlelie, 

watergentiaan). 
Drijflaag wateroppervlak: 

- algen en kroos verwijderen bij stankoverlast. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Figuur 6.  jaarlijks van zijde wisselende vrije waterdoorvoer  
aan één zijde van het profiel 

 
 
 

Beeld op 15 oktober 
 
Kwaliteitsbeschrijving 
In het najaar (oktober - november) is het nat profiel deels begroeid met 
water- en oeverplanten. De natte oever is begroeid met lage tot 
middelhoge begroeiing. Het beeld wisselt jaarlijks van zijde. De water 
aan- en afvoer wordt niet belemmerd. 

 
Kwaliteitsnorm: 
Jaarlijks van zijde wisselende vrije waterdoorvoer aan één zijde van 
het profiel (natte oever en deel van de waterbodem). 

 
Bedekkingsgraad nat profiel: 

- >65% aaneengesloten schoon van ondergedoken waterplanten; 
- >65% aaneengesloten schoon van drijvende waterplanten; 
- minimaal 25% begroeiing van het natte profiel. 

Maaibeeld natte talud: 
- uitgroei vegetatie van maximaal 1 jaar aan één zijde.  

Drijflaag wateroppervlak: 
- algen en kroos verwijderen bij stankoverlast. 
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3.3 Groen (Hoofdwatergang) 

 
 

Figuur 7.  minimaal 30% begroeiing, maximaal 75%  
met ondergedoken waterplanten en drijfbladplanten 

 

Beeld op 15 juli 
 
Kwaliteitsbeschrijving 
In het groeiseizoen (april tot september) is het nat profiel begroeid met 
water- en oeverplanten. De water aan- en afvoer wordt belemmerd, maar 
nergens over de hele breedte van het profiel. 

 
Kwaliteitsnorm: 
Bedekkingsgraad nat profiel: 

- maximaal 75% begroeiing met ondergedoken waterplanten en 
drijfbladplanten (gele plomp, waterlelie, watergentiaan); 

- minimaal 30% begroeiing van het natte profiel. 
Drijflaag wateroppervlak: 

- algen en kroos verwijderen bij stankoverlast. 

 

 
 

Figuur 8. vrije waterdoorvoergelegen in het midden van het profiel 
 

 
 

Figuur 9.  driejaarlijks van zijde wisselende vrije waterdoorvoer  
aan één zijde van het profiel 

 

Beeld op 15 oktober 
 
Kwaliteitsbeschrijving 
In het najaar (oktober - november) is het nat profiel begroeid met water- 
en oeverplanten. De natte oever is begroeid met lage tot middelhoge 
begroeiing. De water aan- en afvoer wordt enigszins belemmerd. 

 
Kwaliteitsnorm: 
Vrije waterdoorvoergelegen in het midden of aan één zijde van het profiel. 

 
Bedekkingsgraad nat profiel: 

- >65% aaneengesloten schoon van ondergedoken waterplanten; 
- >65% aaneengesloten schoon van drijvende waterplanten; 
- minimaal 25% begroeiing van het natte profiel. 

Maaibeeld natte talud: 
- uitgroei vegetatie van minimaal 1 jaar aan één zijde en maximaal 3 

jaar aan de andere zijde. 
Drijflaag wateroppervlak: 

- algen en kroos verwijderen bij stankoverlast. 
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3.4 Lichtblauw (overige watergang < 6 meter) 
 
 

 
 
 

Figuur 10.  30 – 80% begroeiing waterplanten,  
maximaal 10% drijfbladplanten, 10 - 50% oevervegetatie 

Beeld op 15 juli 
 
Kwaliteitsbeschrijving 
In het groeiseizoen (april tot september) is het nat profiel deels begroeid 
met water- en oeverplanten. De water aan- en afvoer wordt deels 
belemmerd. 

 
Kwaliteitsnorm: 
Bedekkingsgraad nat profiel: 

- minimaal 30 en maximaal 80% begroeiing met ondergedoken 
waterplanten; 

- maximaal 10% drijfbladplanten (gele plomp, waterlelie, 
watergentiaan); 

- minimaal 10% en maximaal 50% van de waterbreedte 
is begroeid met oevervegetatie.  

Drijflaag wateroppervlak: 
- algen en kroos verwijderen bij stankoverlast. 
 

 
 
 

 
 
 

Figuur 11.  100% aaneengesloten schoon 

Beeld op 15 oktober 
 
Kwaliteitsbeschrijving 
In het najaar (oktober - november) is geen begroeiing toegestaan in het 
nat profiel. De aan- en afvoer wordt nergens belemmerd. 

 
Kwaliteitsnorm: 
Bedekkingsgraad nat profiel: 

- 100% aaneengesloten schoon van ondergedoken waterplanten; 
- 100% aaneengesloten schoon van drijvende 

waterplanten; 
- 100% schoon van begroeiing 10m aan beide zijden van een duiker. 

Maaibeeld natte talud: 
- 100% aaneengesloten schoon van oevervegetatie; 
- geen oeverafkalving a.g.v. maaionderhoud. 

Drijflaag wateroppervlak: 
- algen en kroos verwijderen bij stankoverlast. 
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3.5 Lichtgroen (overige watergang > 6 meter) 
 
 

 
 
 

Figuur 12.  30 – 60% begroeiing waterplanten, 
10 – 30% drijfbladplanten 

Beeld op 15 juli 
 
Kwaliteitsbeschrijving 
In het groeiseizoen (april tot september) is het nat profiel deels begroeid 
met water- en oeverplanten. De water aan- en afvoer wordt belemmerd. 

 
Kwaliteitsnorm: 
Bedekkingsgraad nat profiel: 

- minimaal 30 en maximaal 60% begroeiing met ondergedoken 
waterplanten; 

- minimaal 10 en maximaal 30% drijfbladplanten (gele plomp, 
waterlelie, watergentiaan); 

- minimaal 10 en maximaal 30% van de waterbreedte is begroeid 
met oevervegetatie. 

Drijflaag wateroppervlak: 
- algen en kroos verwijderen bij stankoverlast. 

 
 

 
 

Figuur 13.  midden van het nat profiel aaneengesloten schoon 
 

 
 

Figuur 14.  één zijde van het nat profiel aaneengesloten schoon 
 

Beeld op 15 oktober 
 
Kwaliteitsbeschrijving 
In het najaar (oktober - november) is het nat profiel begroeid met water- 
en oeverplanten. De water aan- en afvoer wordt belemmerd. 

 
Kwaliteitsnorm: 
Vrije waterdoorvoer gelegen in het midden van het profiel of een jaarlijks 
van zijde wisselende vrije waterdoorvoer aan één zijde van het profiel 
(natte oever en deel van de waterbodem). 

 
Bedekkingsgraad nat profiel: 

- 3 meter waterbreedte van het nat profiel aaneengesloten schoon; 
- minimaal 25% begroeiing van het natte profiel; 
- 100% schoon van begroeiing 10m aan beide zijden van een duiker. 

Maaibeeld natte oever: 
- uitgroei vegetatie van minimaal 1 jaar aan één zijde en maximaal 

2 jaar aan de andere zijde. 
Drijflaag wateroppervlak: 

- algen en kroos verwijderen bij stankoverlast. 
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4. Onderhoud natuurvriendelijke oevers 
 
Oevertypen 
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. 
Er worden verschillende oevertypen onderscheiden: oevertypes waarbij het deel van de oever gelegen is in het nat profiel of op het droge 
talud. Dan zijn er nog 2 varianten die onder overige staan, deze kunnen zowel nat als droog zijn. NOO staat voor Natuurlijk Ontwikkelde 
Oever, NVO staat voor NatuurVriendelijke Oevers.               

 
 
Figuur 15.  Overzicht oevertypen en overige 
 
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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Toelichting 
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, rusten, nestelen, 
overwinteren of eten. De oeverbegroeiing speelt hier een zeer belangrijke rol in. Nadat een oever kort gemaaid 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. 

 
 
Afvoeren en verwerken maaisel 
Maaisel wordt verzameld en op de kant voorbij de insteek gelegd. Het blijft 48 tot 72 uur liggen 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. 
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Maaibeeld natte oever  
 
N1. Oevertype I nat laag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figuur 16.  Oevertype I nat laag 
 

Beeld op 15 oktober 
 
Kwaliteitsbeschrijving 
In het groeiseizoen (april tot september) is de natte oever begroeid met 
hoofdzakelijk laagblijvende begroeiing van drijfbladplanten, ondergedoken 
waterplanten en oeverbegroeiing van maximaal 0,5 m hoog. In het najaar 
(oktober - november) is de helft van de natte oever begroeid met water- 
en oeverplanten. 
De begroeiing kent variatie in structuur en soorten. 
 
Kwaliteitsnorm: 

- minimaal 40% en maximaal 60% van de oever is jaarrond begroeid; 
- 50% van de overblijvende vegetatie is maximaal 1 jaar oud; 
- de breedte van de oeverzone is maximaal 2 meter vanuit de 

waterlijn; 
- de hoogte van de oeverbegroeiing is maximaal 0,5 meter; 
- minimaal 20% open water tussen de begroeiing in de natte oever; 
- afvoeren maaisel na minimaal 48 uur en maximaal 72 uur; 
- aan beide zijden van een duiker is 10m 100% vrij van begroeiing; 
- houtopslag is niet aanwezig. 
 

Cyclisch onderhoud: 
- 1x per 2 jaar de vegetatie maaien; 
- jaarlijks 50% van de vegetatie per beurt maaien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Beeldenboek watergangen en oevers Lansingerland 
Datum: 21-09-2015  RAW Raamovereenkomst: Onderhoud groen  
 

        Pagina 15 van 29 
 

N2. Oevertype II nat midden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 17.  Oevertype II nat midden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beeld op 15 oktober 
 
Kwaliteitsbeschrijving 
In het groeiseizoen (april tot september) is de natte oever begroeid met een 
lage tot middelhoge begroeiing van ondergedoken waterplanten, 
drijfbladplanten, helofyten en bloemrijke vegetatie. In het najaar (oktober - 
november) is een derde tot de helft van de natte oever begroeid met water- 
en oeverplanten. 
De begroeiing kent variatie in structuur en soorten. 
 
Kwaliteitsnorm: 

- minimaal 50% en maximaal 75 van de oever is jaarrond begroeid; 
- 50% van de overblijvende vegetatie is maximaal 1 jaar oud, de 

overige 50% van de overblijvende vegetatie is maximaal 2 jaar oud; 
- de breedte van de oeverzone is maximaal 2 meter vanuit de 

waterlijn; 
- de hoogte van de oeverbegroeiing is maximaal 1,3 meter; 
- minimaal 20% open water tussen de hoog opgaande begroeiing in 

de natte oever; 
- afvoeren maaisel na minimaal 48 uur en maximaal 72 uur; 
- aan beide zijden van een duiker is 10m 100% vrij van begroeiing; 
- houtopslag is niet aanwezig. 
 

Cyclisch onderhoud: 
- 1x per 2 à 3 jaar de vegetatie maaien; 
- jaarlijks 33 à 50% van de vegetatie per beurt maaien. 
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N3. Oevertype III nat hoog 
 

 
Figuur 18.  Oevertype III nat hoog 

 
 

Beeld op 15 oktober 
 
Kwaliteitsbeschrijving 
In het groeiseizoen (april tot september) is de natte oever begroeid met een 
middelhoge tot hoge begroeiing van ondergedoken waterplanten, 
drijfbladplanten, helofyten en rietvegetatie. In het najaar (oktober - 
november) is een derde tot de helft van de natte oever begroeid met water- 
en oeverplanten.  
De begroeiing kent variatie in structuur en soorten. 
 
Kwaliteitsnorm: 

- minimaal 50% en maximaal 75 van de oever is jaarrond begroeid; 
- 50% van de overblijvende vegetatie is maximaal 1 jaar oud, de 

overige 50% van de overblijvende vegetatie is maximaal 2 jaar oud; 
- de breedte van de oeverzone is maximaal 2 meter vanuit de 

waterlijn; 
- de hoogte van de oeverbegroeiing kan hoger zijn dan 1,3 meter; 
- minimaal 20% open water tussen de hoog opgaande begroeiing in de 

natte oever; 
- afvoeren maaisel na minimaal 48 uur en maximaal 72 uur; 
- aan beide zijden van een duiker is 10m 100% vrij van begroeiing; 
- houtopslag is niet aanwezig. 
 

Cyclisch onderhoud: 
- 1x per 2 à 3 jaar de vegetatie maaien; 
- jaarlijks 33 à 50% van de vegetatie per beurt maaien. 
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N4. Oevertype IV waterriet 
 

 
Figuur 19.  Oevertype IV waterriet

 
 

Beeld op 15 oktober 
 
Kwaliteitsbeschrijving 
In het groeiseizoen (april tot september) is de natte oever begroeid met een 
lage tot middelhoge begroeiing van ondergedoken waterplanten, 
drijfbladplanten, helofyten en rietvegetatie in brede oeverzone. In het najaar 
(oktober - november) is een derde tot de helft van de natte oever begroeid 
met water- en oeverplanten.  
De begroeiing kent variatie in structuur en soorten. 
 
Kwaliteitsnorm: 

- minimaal 85% van de oever is jaarrond begroeid; 
- 66% van de overblijvende vegetatie is maximaal 1 à 2 jaar oud, de 

overige 33% van de overblijvende vegetatie is maximaal 3 jaar oud;       
- de breedte van de oeverzone is maximaal 5 meter vanuit de 

waterlijn; 
- de hoogte van de oeverbegroeiing kan hoger zijn dan 1,3 meter; 
- minimaal 20% open water tussen de hoog opgaande begroeiing in de 

natte oever; 
- afvoeren maaisel na minimaal 48 uur en maximaal 72 uur; 
- aan beide zijden van een duiker is 10m 100% vrij van begroeiing; 
- houtopslag is niet aanwezig. 
 

Cyclisch onderhoud: 
- 1x per 3 jaar de vegetatie maaien; 
- jaarlijks 33% van de vegetatie per beurt maaien. 
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Maaibeeld droge oever 
 
D1. Oevertype A droog midden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 20.  Oevertype A droog midden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beeld op 15 oktober 
 
Kwaliteitsbeschrijving 
In het groeiseizoen (april tot september) is het vochtige tot droge deel van 
de oever begroeid met een lage tot middelhoge begroeiing. De breedte van 
de zone is variabel, maar gemiddeld 1 tot 2 meter. In het najaar (oktober - 
november) is de helft van de droge oever begroeid met oeverplanten.  
De begroeiing kent variatie in structuur en soorten. 
 
Kwaliteitsnorm: 

- minimaal 40% en maximaal 60% van de oever is begroeid; 
- de vegetatie is maximaal 1 jaar oud; 
- de breedte van de oeverzone is minimaal 1 en maximaal 2 meter; 
- de hoogte van de oeverbegroeiing is maximaal 1,3 meter; 
- afvoeren maaisel na minimaal 48 uur en maximaal 72 uur; 
- houtopslag en Reuzenberenklauw is niet aanwezig. 
 

Cyclisch onderhoud: 
- 1x per 2 jaar de vegetatie maaien; 
- jaarlijks 50% van de vegetatie per beurt maaien. 
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D2. Oevertype B droog hoog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 21.  Oevertype B droog hoog 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beeld op 15 oktober 
 
Kwaliteitsbeschrijving 
In het groeiseizoen (april tot september) is het vochtige tot droge deel 
van de oever begroeid met voornamelijk hoog wordende begroeiing. De 
breedte van de zone is variabel, maar gemiddeld 1 tot 3 meter. 
In het najaar (oktober - november) is 50% van de droge oever begroeid 
met oeverplanten. De begroeiing kent variatie in structuur en soorten. 
 
Kwaliteitsnorm: 

- minimaal 40% en maximaal 60% van de oever is jaarrond begroeid; 
- 50% van de vegetatie is maximaal 1 jaar oud; 
- de breedte van de oeverzone is minimaal 1 en maximaal 3 meter; 
- de hoogte van de vegetatie kan hoger zijn dan 1,3 meter; 
- afvoeren maaisel na minimaal 48 uur en maximaal 72 uur; 
- houtopslag en Reuzenberenklauw is niet aanwezig. 
 

Cyclisch onderhoud: 
- 1x per 2 jaar de vegetatie maaien; 
- jaarlijks 50% van de vegetatie per beurt maaien. 
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D3. Oevertype C grasoever 
 

 
Figuur 22.  Oevertype C grasoever 
 

Beeld op 15 oktober 
 
Kwaliteitsbeschrijving 
In het groeiseizoen (april tot september) is het droge deel van de oever 
begroeid met een lage tot middelhoge begroeiing. De grasoever is een 
vegetatiezone tussen gazon en direct langs een watergang met een 
oeververdediging. De breedte van de zone is van ca. 1 meter. 
In het najaar (oktober - november) is minimaal 15% van de grasoever 
begroeid. De grasoever kent variatie in structuur en soorten. 
 
Kwaliteitsnorm: 

- minimaal 15% van de oever is jaarrond begroeid; 
- 100% van de vegetatie is maximaal 1 jaar oud; 
- de breedte van de oeverzone is ca. 1 meter; 
- afvoeren maaisel na minimaal 72 uur en maximaal 168 uur; 
- houtopslag is niet aanwezig. 
 

Cyclisch onderhoud: 
- 1x per jaar de vegetatie maaien; 
- jaarlijks 85% à 100% van de vegetatie per beurt maaien. 
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D4. Oevertype D schanskorf 
 

 
Figuur 23.  Oevertype D schanskorf 

 

Beeld op 15 oktober 
 
Kwaliteitsbeschrijving 
De oeververdediging van de watergang bestaat uit een schanskorf. De 
gebruikte schanskorf bestaat uit een metalen gaasnet dat is gevuld met 
steenachtige materialen. De grasvegetatie sluit aan op de schanskorf. 
De breedte van de schanskorf is ca. 1 meter. 
 
Kwaliteitsnorm: 

- de breedte van de schanskorf is ca. 1 meter; 
- 66% van de vegetatie is maximaal 1 à 2 jaar oud, de overige 33% 

van de overblijvende vegetatie is maximaal 3 jaar oud; 
- de hoogte van de begroeiing is maximaal 1,3 meter; 
- afvoeren maaisel na minimaal 48 uur en maximaal 72 uur; 
- houtopslag is niet aanwezig. 
 

Cyclisch onderhoud: 
- 1x per 3 jaar ontdoen van houtige gewassen en de vegetatie maaien; 
- jaarlijks 33% van de schanskorven onderhouden. 
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Maaibeeld overige 
 
O1. Overige 1 moerasvegetatie 
 

 
Figuur 24.  Overige 1 Moerasvegetatie 

    
 
 

Beeld op 15 oktober 
 
Kwaliteitsbeschrijving 
In het groeiseizoen (april tot september) is het oppervlak begroeid met een 
lage tot hoge begroeiing. De oppervlakte van moerasvegetatie is variabel. In 
het najaar (oktober - november) is 80% van begroeid met overjarig riet, 
waterriet en helofyten. De begroeiing kent variatie in structuur en soorten. 
 
Kwaliteitsnorm: 

- minimaal 80% en maximaal 100% van de oever is begroeid; 
- de vegetatie is maximaal 4 à 5 jaar oud; 
- de moerasvegetatie beslaat een oppervlakte (geen maximale 

breedte aan te geven);  
- de hoogte van de oeverbegroeiing kan hoger zijn dan 1,3 meter; 
- afvoeren maaisel na minimaal 48 uur en maximaal 72 uur; 
- houtopslag is niet aanwezig. 

 
Cyclisch onderhoud: 

- 1x per 5 à 6 jaar de vegetatie maaien; 
- jaarlijks 16% à 20% van de vegetatie per beurt maaien. 
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O1. Overige 2 greppel 
 
 

 
Figuur 25.  Overige 2 Greppel 

 

Beeld op 15 oktober 
 
Kwaliteitsbeschrijving 
Droge waterloop met gras dat extensief/intensief onderhouden wordt. In 
natte perioden dient deze soms als waterberging.   
Breedte van een greppel is smaller dan 3,0 meter. 
Op de leggers van de hoogheemraadschappen wordt bepaald welke van 
deze greppels tot het watersysteem behoren. 
 
Kwaliteitsnorm: 

- de breedte bedraagt minder dan 3,0 meter; 
- 100% van de vegetatie is maximaal 0,5 jaar oud; 
- afvoeren maaisel na minimaal 72 uur en maximaal 168 uur. 
 
 

Cyclisch onderhoud: 
- 2x per jaar de vegetatie maaien; 
- 100% van de vegetatie per beurt maaien. 
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5. Begrippen en RAW-Standaard 
 

Begrippen: 
- Natuurvriendelijke oever: 

o Oever zonder grond kerende constructie met vegetatie waarin flora en fauna de kans hebben zich te ontwikkelen. 
- Watergang <6m: 

o Een min of meer lijnvormig watervoerend object met vrij wateroppervlak dat smaller is dan 6 meter. 
- Watergang >6m: 

o Een min of meer lijnvormig watervoerend object met vrij wateroppervlak dat een breedte heeft tussen 6 en 12 meter. 
- Waterpartij: 

o  Een object met een breed vrij wateroppervlak , breder dan 12 meter, waarvan de oevers grillig gevormd kunnen zijn. De 
waterdoorvoer wordt niet belemmerd door veel plantengroei, hierdoor is aan de oevers veel kansen voor ontwikkelen van 
natuurvriendelijke oevers, flora en fauna.  

- Waterlijn: 
o Lijn vanaf de raakvlakken van het water met het talud. 

 
RAW-Standaard 
De definities van watergangen en grasvegetatie e.d. zijn terug te vinden in de Standaard 2015. Een paar voorkomende termen zijn in deze 
paragraaf weergegeven. Alsmede belangrijke bepalingen ten aanzien van onderhoud van watergangen en oevers. 
 
51.0 Groenvoorzieningen, algemeen 
51.01.01 Algemeen 
01 Te verstaan is onder: 

i. ecologisch beheer: beheer gericht op het scheppen en in stand houden van de biologische kwaliteit, verscheidenheid en 
diversiteit alsmede de variatie in het landschap. 

 
51.03.05 Ecologisch beheer 
01 De aannemer verstrekt de directie binnen twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, met betrekking tot het ecologisch 

beheer, een gedetailleerd werkplan als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. In het gedetailleerd werkplan moet rekening 
worden gehouden met het bepaalde in artikel 51.02.10. 

02 Het in het vorige lid bedoelde gedetailleerde werkplan vermeldt ten minste de volgende gegevens: 
a. de wijze van controle van de uitgevoerde werkzaamheden; 
b. de wijze van registreren van ecologisch waardevolle situaties en ontwikkelingen en de te nemen maatregelen. 

03 Indien het bestek voorziet in de registratie van ecologische waardevolle situaties, moet het gedetailleerd werkplan tevens de wijze en 
tijdstippen van registreren bevatten. 

 
 
 



Beeldenboek watergangen en oevers Lansingerland 
Datum: 21-09-2015  RAW Raamovereenkomst: Onderhoud groen  
 

        Pagina 25 van 29 
 

 
51.04.04 Ecologisch beheer 
01 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van werkzaamheden ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden 

structuurbederf van de grond zal veroorzaken of anderszins nadelig is voor de ecologische ontwikkeling van de vegetatie, is de 
aannemer verplicht deze werkzaamheden te onderbreken c.q. de uitvoeringswijze aan te passen zolang die omstandigheden 
voortduren. 

02 Indien en voor zover de onderbreking als bedoeld in het vorige lid langer duurt dan vijf werkdagen, worden de kosten van deze 
onderbreking aan de aannemer als meer werk vergoed. 

 
51.1  Water en watergangen 
51.11.01 Algemeen 
01 Te verstaan is onder:  

a. droge watergang: een watergang waarin tijdens de uitvoering van de werkzaamheden geen of ten hoogste 0,05 m water staat; 
b. natte watergang: een watergang waarin tijdens de uitvoering van de werkzaamheden ten minste 0,05 m water staat; 
c. onderhoud nat gedeelte watergang: het verwijderen van de in het natte gedeelte van de watergang groeiende vegetatie met 

uitzondering van de wortels. 
 
51.12.05 Ecologisch beheer 
01 Voorafgaande aan iedere maaibeurt wijst de directie – na overleg met de aannemer – aan, welke gedeelten van de in het bestek 

genoemde percelen niet worden gemaaid. 
02 De niet te maaien delen bedragen ten hoogste 25% van de in de bestekspost genoemde oppervlakte. Niet van toepassing. 
03 De niet te maaien delen beslaan elk een oppervlakte van ten minste 10 m2. 
04 Tenzij het bestek anders vermeldt, maaisel dat moet worden verzameld en vervoerd, ten hoogste drie dagen na het maaien 

gereedmaken voor vervoer en ten hoogste zeven dagen na het maaien vervoeren. 
05 Indien naar oordeel van de directie de uitvoering van de werkzaamheden de ecologische waarden nadelig beïnvloeden, is de directie 

bevoegd tot één week voor de geplande aanvang van de werkzaamheden de uitvoering hiervan op te schorten. 
06 Het kneuzen van de vegetatie is niet toegestaan. 
07 Het verwijderen van de vegetatie door middel van afzuigen is niet toegestaan. 
08 Maaien van watergangen en vijvers op een hoogte van minimaal 0,10 m boven de waterbodem. 
09 Het uit watergangen afkomstig maaisel mag geen bagger bevatten. 
 
51.15.01 Maaien 
01 Tot het maaien van bermen en taluds wordt tevens gerekend het met dezelfde frequentie bijmaaien rondom andere obstakels dan 

bomen. 
02 Tot het verwerken van vrijgekomen maaisel wordt tevens gerekend het verwerken van het bij het bijmaaien vrijgekomen maaisel. 
 
51.17.02 Ecologisch beheer 
01 De hoeveelheidsbepaling van de in de besteksposten vermelde hoeveelheden resultaatsverplichtingen geschiedt inclusief de niet-

gemaaide delen als bedoeld in artikel 51.12.05 lid 01. Niet van toepassing. 
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In deel 3 van het onderhoudsbestek: 
 
51.1 Water en watergangen 
 
51.12.05 Ecologisch beheer 
Lid 02 Het bepaalde in artikel 51.12.05 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing, hiervoor gelden de kwaliteitsnormen gesteld in het 

Beeldenboek Watergangen en Oevers.  
Lid 10 Maaisel afkomstig van nat gedeelte watergang afvoeren na indroging. 
 
51.15.02 Ecologisch beheer 
Lid 01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch waardevolle situaties, ecologische 

bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De geregistreerde gegevens moeten samen met eventuele voorstellen tot wijziging van 
de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden gerapporteerd aan de directie. 

 
51.17.02 Ecologisch beheer 
Lid 01 Het bepaalde in artikel 51.17.02 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing. 
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6. Speciaal onderhoud 
 
In de beschrijving van het beheer van de verschillende oevertypen zijn een aantal maatregelen genoemd die extra toelichting behoeven. 

 
Boomopslag verwijderen 
Het startbeheer van droge oevertypen (A en B) 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 steeds opnieuw kunnen uitgroeien. Zoals eerder 
genoemd verbossen natuurvriendelijke oevers met extensief onderhoud 
uiteindelijk. Onderdeel van het instandhoudingsbeheer van de oevers is 
dan ook het incidenteel verwijderen van bomen die opschieten en 
ontwikkelen in de periode tussen maaibeurten in. 

 

 
 
Uitkrabben 
Om verlanden van natuurvriendelijke oevers tegen te gaan worden oevers in de winterperiode (november – februari) uitgekrabd als de 
interne bedekking van de begroeiing meer dan 80% bedraagt of anders gezegd er minder dan 20% open water tussen de stengels 
zichtbaar is. Met name rietoevers kunnen in een periode van 10 jaar sterk verlanden. Verlanding ontstaat door ophoping van 
bladmateriaal en slib, hierdoor neemt de waterdiepte af waardoor moerasplanten verdrongen kunnen worden door landplanten. Ook 
wilgen en elzen kunnen zich vestigen op deze verlandde oevers. Om dit tegen te gaan worden rietoevers uitgekrabd, wanneer minder 
dan 20% open water tussen de rietstengels zichtbaar is. Hierbij ook houtige gewassen zoals els en wilg verwijderen. 
 

 
Figuur 26.  Uitkrabben riet 
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Onderhoud oeverrollen  
Oeverrollen bestaan voor 100%uit kokosvezels, deze zijn op de kwekerij ingeplant met jonge 
oever- en waterplanten.  Gebruikte soorten zijn o.a. Zegge, Gele lis, Bies, Kattenstaart, 
Moerasspiraea  en Egelskop.  
Bij het maaien van de oeverrollen is het belangrijk de kokosrol niet te beschadigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Startbeheer 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 
startbeheer 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 de 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 instandhoudingsbeheer gevoerd. Het beheer 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. 
In de praktijk moet worden bekeken of het uitkrabben van rietoevers wordt uitgevoerd in het kader van Klein/dagelijks onderhoud of dat 
het wordt meegenomen met het Groot onderhoud (baggeren). 
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7. Drijflaag 
 
Onderstaande 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. 

 
Figuur 27.  Beslisboom kroos verwijderen 

 
Wat is kroos? 
Kroos is een verzamelnaam voor stengelloze, drijvende planten van 3cm of kleiner. Het komt voor in de oeverzone van min of meer kleine 
stilstaande wateren. In stromende wateren 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 nutriënten 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 en kan er zuurstofloosheid ontstaan. 
Kroos belemmert over het algemeen de doorstoom in watergangen niet. Kroos wordt verwijderd als waterkwaliteitsmaatregel om te 
voorkomen dat ondergedoken waterplanten ‘in het donker komen te zitten’ en het water zuurstofloos wordt. Daarnaast wordt kroos 
verwijderd wanneer het daadwerkelijk tot problemen als vissterfte en stankklachten heeft geleidt. 


