
Meer waterberging, een betere waterafvoer en tegelijkertijd de natuur een handje helpen. Daar-
om legt het waterschap natuurvriendelijke oevers aan. Dit soort oevers biedt niet alleen voor het 
waterschap en de natuur voordelen, ook voor u! Wat denkt u van een stabiele oever en een klei-
nere kans op wateroverlast? Hieronder leest u de voor- en nadelen van natuurvriendelijke oevers 
en hoe de aanleg in zijn werk gaat.

Wat is het? 
Een natuurvriendelijke oever (nvo) is 
minder steil dan gebruikelijk waardoor 
de natuur zich beter kan ontwikkelen. 
Het standaardprofiel van zo’n oever 
heeft een talud van 1:2. Door een gelei-
delijke overgang tussen land en water 
ontstaat er een onderwaterzone. In de 
verschillende waterdieptes groeien en 
leven er verschillende waterdiertjes en 
plantjes, waardoor niet alleen de wa-
tervoerende en waterbergende functie 
verbetert, maar ook de waterkwaliteit. 

Waarom?
Klimaatverandering zorgt ervoor dat 
we steeds meer te maken krijgen met 
extreme weersomstandigheden. Korte, 
hevige buien en lange droge perio-
den. Een bredere sloot helpt in beide 
scenario’s. In brede sloten kan meer 
water opgevangen worden (en sneller 
afgevoerd!). Indien nodig kan water ook 
langer worden vastgehouden. 

Volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW) 
heeft het waterschap de opgave om 
de kwaliteit van het oppervlaktewa-
ter en daarmee de ecologie van het 
watersysteem te verbeteren. Voor de 
Waterbeheer 21ste eeuw (WB21), levert 
de verruiming van de waterlopen een 
capaciteitsvergroting van het water-
systeem op om wateroverlast zoveel 
mogelijk te voorkomen.

Voor- en nadelen
We zetten de voor- en nadelen van 
natuurvriendelijke oevers voor u op 
een rij: 

+ Stabiele en dus veilige oevers
Machines worden steeds groter en voor-
al zwaarder. De kans op verzakking is 
bij een steil talud vele malen groter dan 
bij een flauw talud. Bovendien heeft u, 
of de degene die de machine bedient, 
een beter overzicht.

+ Betere doorstroming 
Een slechte oever waar keer op keer 
grond inzakt, bevordert de doorstro-

ming van het water niet. Baggeren zal 
hier niet tegen helpen. Daarmee wordt 
de oorzaak immers niet opgelost. Met 
een flauwe oever wel. Veel gemalen zijn 
de laatste jaren in capaciteit verhoogd. 
Door de toevoerende waterlopen te ver-
ruimen met natuurvriendelijke oevers, 
verbetert de afvoer.

+ Rechte percelen
Is uw perceel niet recht? Als uw perceel 
geert, kan dit met de aanleg van een 
nvo recht gemaakt worden. U hoeft 
immers niet over de gehele lengte van 
uw perceel een zelfde aantal meters te 
verkopen.

Natuurvriendelijke oevers: 
ook voordelig voor u!
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+ Kleinere kans wateroverlast 
Door extra berging te realiseren, stijgt 
het peil minder hoog bij piekafvoeren. 
Op een laag gelegen perceel neemt de 
kans op wateroverlast nog verder af 
wanneer de grond die vrijkomt bij het 
aanleggen van de oever, wordt gebruikt 
om het land op te hogen.

+ Minder gewasbeschermings-
middelen 
U heeft minder gewasbeschermings-
middelen nodig omdat nvo’s een leefge-
bied vormen voor allerlei nuttige dieren, 
waaronder roofinsecten. Dit zijn vaak 
ook de natuurlijke vijanden van plaag-
organismen van landbouwgewassen. 
 
- Verruiging van oevers 
Het eerste jaar na aanleg kan ver-
ruiging van de oevers optreden. Door 
direct na aanleg de taluds in te zaaien 
met een speciaal graszaadmengsel 
wordt dit deels voorkomen. Als er in de 
eerste jaren toch sprake is van overlast 
door verruiging, komt het waterschap 
op uw verzoek deze taluds extra maai-
en. Overigens is het graszaadmengsel 
zo gekozen dat er geen kruisbestuiving 
kan plaatsvinden met graszaadteelten.

- Rietgroei  
Een nvo heeft het meeste effect als 
er een rietmassa in staat van zestig 
tot tachtig procent. Waterdiertjes en 
vissen hebben riet nodig, teveel is niet 
goed, maar te weinig riet biedt geen 
bescherming. Bij het onderhoud van 
de nvo wordt overtollig riet indien nodig 
gemaaid en afgevoerd. 

Aanleg
Ook bij de aanleg proberen we zo veel 
mogelijk rekening te houden met uw 
belangen:
• Bij de aanleg en het onderhoud 

aan een nvo wordt rekening 
gehouden met de achtjarige bag-
gercyclus van het waterschap. Als 
het baggerwerk ongeveer gelijk valt 
met de aanleg van de nvo, worden 
werkzaamheden waar mogelijk 
gecombineerd.

• Voor de uitkomende grond, zoeken 

we samen met u naar een bestem-
ming. De grond kan bijvoorbeeld 
gebruikt worden voor het ophogen 
van lager gelegen percelen in de 
buurt. Ook kunnen laag gelegen 
(natte) plekken met de grond 
worden opgehoogd voor een hogere 
opbrengst van uw gewassen. 

• De grondbewerkingen op de werk-
strook en op locaties waar de vrij-
gekomen grond is verwerkt (strook 
benodigd voor realisatie), doen we 
in overleg met u. In de meeste ge-
vallen bestaat dit uitwoelen, spitten 
en kilveren. 

• Bestaande landbouwdammen 
worden aangepast aan de nieuwe 
situatie. 

• De bekleding van de flauwhellende 
oever bestaat uit duurzame be-
schermingsmatten zodat afkalving 
voorkomen wordt. De bestaande 
drainage wordt door het water-
schap opgenomen in de nvo zodat 
de drainage ook goed onderhouden 
kan worden.

• Blijkt u ondanks alle goede zorg 
schade te ondervinden? In geval 

van gewasschade keert het wa-
terschap maximaal drie jaar een 
vergoeding uit. 

Mogelijkheden verkoop of ruil
Wij begrijpen dat u niet direct staat te 
springen om grond te verkopen. Grond 
is immers noodzakelijk voor uw bedrijf. 
Toch willen wij u vragen dit in overwe-
ging te nemen.
U kunt in een gesprek met een van 
onze medewerkers Grondzaken de mo-
gelijkheden onderzoeken tot verkoop. 
Als verkoop voor u absoluut geen optie 
is, maar grondruil wel bespreekbaar is, 
dan horen we dat ook graag. Neem dus 
gerust contact op voor een afspraak. 
Dit kunt doen via het telefoonummer 
088-2461000. Of per e-mail: info@
scheldestromen.nl.
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