
Natuurvriendelijke
oevers

Meer waterberging creëren, een betere aanvoer naar de gemalen en tegelijkertijd de natuur een 
handje helpen, dat zijn drie vliegen in één klap. Daarom leggen we natuurvriendelijke oevers aan. 
De oever is minder steil dan gebruikelijk waardoor de natuur zich beter kan ontwikkelen. Daar-
naast is voor de waterkwaliteit een geleidelijke overgang tussen land en water belangrijk. Maar 
ook voor u heeft een dergelijke oever voordelen. We zetten de belangrijkste voor u op een rij.

Geen teelt- en spuitvrije 
zone
Als de afstand van de gemiddelde wa-
terlijn (zomerpeil) tot aan de insteek 
minimaal 3,15 meter bedraagt, mag 
u uw gewassen tot 0,30 meter van de 
kant telen.

Minder gewasbescher-
mingsmiddelen
Natuurvriendelijke oevers vormen een 
leefgebied voor allerlei nuttige dieren, 
waaronder roofinsecten. Dit zijn vaak 
ook de natuurlijke vijanden van tal 
van plaagorganismen van de land-
bouwgewassen. Het gebruiken van 

natuurlijke vijanden voor plaagbe-
strijding heet Functionele Agro-Biodi-
versiteit (FAB). Door de leefomgeving 
van natuurlijke vijanden te verbe-
teren zijn er minder gewasbescher-
mingsmiddelen nodig.

Stabiele oever = veiliger

Machines worden steeds groter en 
vooral zwaarder. De kans op verzak-
king is bij een steil talud veel groter 
dan bij een flauw talud. Bovendien 
heeft de degene die de machine be-
dient, 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 op-
gelost. Met een flauwe oever wel. 
Veel gemalen zijn de laatste jaren in 
capaciteit verhoogd. Door de toevoe-
rende waterlopen te verruimen met 
natuurvriendelijke oevers, verbetert 
de afvoer.

Kans op wateroverlast 
neemt af
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.



Een recht perceel

Als uw perceel geert, kan dit met de 
aanleg van een natuurvriendelijke 
oever recht gemaakt worden. U hoeft 
immers niet over de gehele lengte van 
uw perceel een zelfde aantal meters 
te verkopen.

En de nadelen?

Meer waterberging en een betere 
doorstroming zijn belangrijke voor-
delen voor het waterschap. Immers, 
dat het klimaat verandert, merken we 
allemaal. De aanleg van natuurvrien-

delijke oevers, vooral langs primaire 
waterlopen, bevordert deze voordelen. 
Maar we zullen niet ontkennen dat er 
ook nadelige gevolgen kunnen zijn. 
Het eerste jaar na aanleg kan verrui-
ging van de oevers optreden. Door di-
rect na aanleg de taluds in te zaaien 
met een speciaal graszaadmengsel 
wordt dit gedeeltelijk voorkomen. Als 
er in de eerste jaren toch sprake is 
van overlast door verruiging komt 
het waterschap op uw verzoek deze 
taluds extra maaien. Overigens is het 
graszaadmengsel zo gekozen dat er 
geen kruisbestuiving kan plaatsvin-
den met graszaadteelten.

Twijfels?

U staat misschien niet direct te 
springen om grond te verkopen. Wij 
begrijpen heel goed dat het uw in-
komstenbron is en u een goede reden 
moet hebben om te verkopen. Toch 
willen wij u vragen dit in overweging 
te nemen. Naast bovenstaande voor-
delen, hoeven wij u niets te vertellen 
over de klimaatverandering. Dat er 
meer neerslag per jaar en meer regen 
per bui valt, merkt u in de praktijk. 
Dan is extra waterberging geen over-
bodige luxe!

Vragen?

Voor vragen of reacties kunt u con-
tact opnemen met de opzichter in uw 
gebied. Zij zijn te bereiken via het 
centrale nummer: 088-2461000. Of 
e-mail uw vraag naar info@schelde-
stromen.nl.
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