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1. Inleiding 
 

1.1 Opdracht Provincie Noord-Holland 

Provincie Noord-Holland heeft Water, Land & Dijken verzocht een plan van aanpak op te stellen 

aangaande de inventarisatie afkalving landbouwpercelen en inrichting van natuurvriendelijke oevers. 

Dit met als doel behoud van de agrarische percelen door de aanleg van natuurvriendelijke oevers 

waardoor oevers worden versterkt en afkalving wordt tegengegaan. 

Deze inventarisatie en aanbeveling heeft betrekking op puur agrarisch bestemd gebied binnen het 

werkgebied van collectief Water, Land & Dijken (Laag Holland). Het verzoek van de provincie was om 

de inventarisatie uit te voeren in de regio’s Hollands Kroon en Waterland. Echter omdat met name in 

gebieden met veen en klei op veengronden vooral sprake is van afkalving van slootkanten, is de 

inventarisatie uitgevoerd op het veenweidegebied in Laag Holland.   

Een belangrijk deel van deze opdracht is inzichtelijk maken waar in Laag Holland nog sprake is van 

afkalving. Waar zit de urgentie en waar dienen oevers aangelegd te worden, gezien bovenstaande?  

1.2 Ervaring WLD met natuurvriendelijke oevers 

Al meerdere jaren houdt Water, Land & Dijken zich bezig met aanleg van natuurvriendelijke oevers 

en zijn ruim 77  km aan oevers aangelegd dankzij projecten van WLD. Dit in nauwe samenwerking en 

afstemming met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Zoals de aanleg van 25 km 

in 2018-2019 dankzij POP3 financiering. In 2017 hebben we in opdracht van HHNK bij 38 km eerder 

aangelegde oevers onderzoek gedaan in hoeverre de oever en de beschoeiing nog aanwezig was, de 

ontwikkeling van de vegetatiestructuur, het waterbergend vermogen en het beheer. Zo vergroten wij 

onze kennis om zo effectief mogelijke oevers aan te leggen.  

1.3 Leeswijzer 

In deze rapportage gaan we eerst in op de problematiek van afslag, op de oorzaak, gevolgen en 

oplossing. Daarna beschrijven we de manier, de werkwijze waarop wij de afkalving van de 

slootkanten in het zoekgebied hebben geïnventariseerd. Hier zijn kansenkaarten uitgekomen, waar 

we verder op inzoomen. Er is vervolgens een belangstellingspeiling gedaan onder boeren om hun 

interesse te polsen voor aanleg natuurvriendelijke oever. We komen daarna met een voorstel voor 

een type NVO, het juiste beheer en een plan van aanpak voor de aanleg van natuurvriendelijke 

oevers. 

 

2. De problematiek van afslag 
In de weidegebieden van Laag Holland kampt een deel van de oevers, vooral langs bredere 

waterlopen, met oeverafslag. Met name in het veenweidegebied zijn er situaties waarin wel 15 cm 

land per jaar afbrokkelt.  Veel waterlopen zijn daardoor in de loop der jaren wel tot enkele meters 

breder geworden. Afkalving doet zich ook voor in de kleiiger delen van Laag Holland, zij het in wat 

mindere mate. In alle gevallen betekent oeverafkalving niet alleen veel landverlies, maar ook veel 

extra baggervorming in de sloten. Dat is zeer ongewenst vanuit een oogpunt van waterkwaliteit. 

Daarnaast betekent het een kostenpost voor de grondgebruiker en is het landschappelijk weinig 

fraai, zeker met op veel plekken nog Middeleeuwse verkavelingspatronen. Een belangrijke maatregel 

om de waterkwaliteit te verbeteren, is (extra) baggeren. Maar als dit op de traditionele wijze gebeurt 
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in gebieden met reeds afkalvende oevers, werkt het baggeren juist extra baggervorming in de hand 

door verstoring van sloot(bodem) en oever.     

 

 

2.1. Oorzaken 

De afkalving van oevers kent veel verschillende oorzaken, bijvoorbeeld door vertrapping van de 

kanten door vee, verdwijnen van rietkragen maar ook door afbraak van de instabiele veen oevers 

door stroming en golfslag. Daarnaast spelen natuurlijke factoren als het type veen nog een 

belangrijke rol. Verzoeting van het oorspronkelijk brak watersysteem heeft waarschijnlijk ook 

neerslag op aantasting van de veenlaag in slootkanten. Maar ook karpers en zelfs exoten zoals de 

kreeft hebben een aandeel in oever afkalving. Tijdens deze inventarisatie is hier niet nader 

onderzoek naar gedaan.  Echter wordt er momenteel een onderzoek naar gedaan in Zuid Holland. Dit 

in opdracht van alle waterschappen met veenweiden in hun beheergebied, met als initiatiefnemer 

Amstel, Gooi en Vecht. Adviesbureau NMI onderzoekt momenteel de afkalving van oevers in 

veenweidegebieden. Doel is te komen tot een praktische leidraad, die de oorzaken van 

oeverafkalving identificeert en oplossingen aanreikt. Het is zeker interessant om kennis te nemen 

van de bevindingen.  

 

2.2 Gevolgen oeverafslag 

De gevolgen van oeverafslag zijn als volgt samen te vatten:  

1. Landverlies landbouwpercelen en aantasting van karakteristieke (soms Middeleeuwse) 

perceels- en verkavelingsvormen. 

2. Areaal- en kwaliteitsverlies van het scala aan gradiënten van nat naar droog en daarmee 

verlies aan biodiversiteit en ecologische verbindingszones. 

3. Afname van de ecologische kwaliteit van een belangrijk deel van de waterlopen en oevers. 

4. Ontoereikende chemische waterkwaliteit van een belangrijk deel van de waterlopen. 

 

2.3 Oplossing: een natuurvriendelijke oever als oeverbescherming 

Om oeverafslag tegen te gaan, en daarmee de nadelige gevolgen te voorkomen, kan een 

oeverbeschoeiing worden aangelegd. Een harde oeverbescherming is duur en past niet in het 

agrarisch gebied. Oeverbescherming middels puin en ander stenig materiaal is zeer ongewenst. Een 

natuurvriendelijke oever is wel een goede oplossing. Door de aanleg van een natuurlijke oever zal 

een riet- en oevervegetatie ontstaan die als oeverbescherming functioneert. Naast een functie als 

oeverbescherming heeft een natuurvriendelijke oever ook nog een functie voor: 
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1. Natuur en biodiversiteit 

Natuurvriendelijke oevers zijn een leefgebied voor diverse soorten dieren, zoals de Noordse 

woelmuis, Waterspitsmuis, ringslang, amfibieën, diverse riet- en moerasvogels en 

insectensoorten. Natuurvriendelijke vormen een groeiplaats voor moerasplanten, waaronder 

Rietorchis, Kale Jonker, echte Koekoeksbloem, moerasrolklaver en diverse zegge soorten. De 

lijnvormige natuurvriendelijke oevers vormen tezamen een ecologische infrastructuur, 

waardoor dieren zich kunnen verplaatsen binnen een polder. De aanleg van natuurvriendelijke 

oevers draagt bij aan herstel van de biodiversiteit. 

2. Landschappelijk 

Van oudsher was Laag-Holland rijk aan rietkragen. Een deel van die rietkragen zijn in de loop van 

de laatste decennia verdwenen. Aanleg van natuurvriendelijke oevers brengen die rietkragen 

weer terug. Daarnaast versterken de kenmerkende verkavelingsstructuur van Laag-Holland en 

de zichtbaarheid van oude veenriviertjes, zoals de Wijzend en IJe in polder Zeevang. 

3. Waterkwaliteit 

Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers zal er geen afslag van de oevers meer 

plaatsvinden, waardoor minder baggervorming plaatsvindt. Dit betekent minder zwevend 

materiaal in het water. Dit resulteert in een beter doorzicht, waarmee de ontwikkeling van 

waterplanten en de totale waterecologie worden gestimuleerd.  

Een natuurvriendelijke oever fungeert als bufferzone tussen land en water, waardoor de 

emissies van meststoffen en bestrijdingsmiddelen (al zijn die laatste in graslandgebieden niet 

hoog) sterk afnemen; 

Natuurvriendelijke oevers hebben, althans als ze de vorm van een rietoever krijgen, een 

enigszins waterzuiverende werking (helofytenflter). Deze werking neemt toe met de breedte 

van de oever. 

 

3. Werkwijze  
Om inzichtelijk te maken waar in Laag Holland sprake is van afkalving en waar kansen zijn voor 

versterking van de oevers hebben we stapsgewijs het gebied onder de loep genomen. Daarvoor 

hebben we topografische GIS Pro kaarten gebruikt en de kadasterkaart. Hieronder beschrijven we de 

diverse stappen:  

3.1 Stapsgewijze analyse aan de hand van perceelkaarten 

Stap 1: Afbakening gebied  

Start is de topografische kaart waaruit het Laag Holland gebied is geselecteerd. Een belangrijke 

afbakening is dat de inventarisatie gaat om puur agrarisch bestemd gebied. Dit betekent dat: 

• TBO gebieden zijn uit deze inventarisatie gehouden 

• NNN gebieden zijn uit deze inventarisatie gehouden. Hiervoor is de Ambitiekaart 2020 van 

de Provincie gebruikt 

• Natura2000 gebieden zijn wel meegenomen. Dat is ook agrarische grond, wordt beheerd 

door boeren die zich in de toekomst ook verder richten op natuur inclusieve landbouw. 

• Droogmakerijen zijn uit de kaart gehaald 

• Grootstedelijke bebouwing is eruit gehaald 
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Dit resulteert in een overzichtskaart (zie bijlage kaart 1) met daarop aangegeven welke gebieden 

afvallen. Ook is daarmee zichtbaar worden de gebieden die puur agrarisch grond betreffen en waar 

we verder op gaan inzoomen.  

 

Stap 2: Deelgebied kaarten maken 

Kaart 1 is vervolgens opgedeeld in deelgebieden zodat er per gebied een verdere analyse van de 

waterlopen en afkalving gemaakt kan worden. De gebieden zijn:  

• Assendelft Westzaan 

• Eilandspolder-Mijzen 

• Heiloo-Alkmaardermeer 

• Ilpenveld-Varkensland 

• Marken-Katwoude-Overleek 

• Oterleek 

• Waterland-Oost 

• Wormer-Jisperveld-Starnmeer 

• Zeevang 

 

Stap 3: Sloten breder dan 4 meter  

Brede waterlopen zijn het meest kwetsbaar voor afslag. Daarom is er een minimum waterloop 

breedte bepaald van 4 m. Per deelgebied kaart zijn alle breedtes van de aanwezige sloten berekend 

in GIS Pro. Via een automatische berekening wordt de oppervlakte in vierkante meters gedeeld door 

de helft van de omtrek. Deze minimum breedte is ook van belang omdat die nodig is voor de aanleg 

van een natuurvriendelijke oever met behoud van voldoende overbreedte/waterberging. 

Stap 4: Controle met kadastrale kaart op waterlopen met afslag 

Nadat de sloten zijn geselecteerd van minimaal 4 meter breed is daaroverheen de kadasterkaart 

gelegd, waarbij alleen de buitenlijnen zichtbaar zijn.  Zo kan je op zicht de trajecten bepalen waar de 

perceel kadasterlijn duidelijk op de waterelementen ligt. 

Deze tekenen we als lijnelement in. Dit gaat alleen als het waterelement een eigen kadasterelement 

is. Wanneer de sloot volgens het kadaster een onderdeel is van het naastliggende perceel, is deze 

actie niet mogelijk. Deze laten we voor nu buiten beschouwing. 

Stap 5: Alle rietoevers eruit halen 

Op de GIS kaart is ook zichtbaar of er riet in de kant groeit. Dit hebben we buiten de intekening 

gehouden.   

4. Resultaat: Kansenkaarten  

 

Door deze vijf stappen worden nu op elke deelgebied kaart de waterlopen zichtbaar waar mogelijke 

oeverafslag is. Met nadruk schrijven we ‘mogelijk’ omdat er geen veldonderzoek is geweest en er bij 

de desbetreffende oevers niet is gekeken wat de daadwerkelijke oeverafslag is. Daarom noemen wij 

het ook liever kansenkaart dan urgentiekaart. De betreffende waterlopen zijn in het geel op de 

kansenkaarten aangegeven. Het gaat in totaal om 136,4 strekkende kilometer aan slootkanten. De 

deelgebiedenkaarten zijn te vinden als bijlage 2 t/m 10. Op deze kaarten staan met rode lijnen ook 

aangegeven waar al natuurvriendelijke oevers zijn aangelegd. Hieronder is een voorbeeld van een 

van deze kaarten te zien.  
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5. Belangstellingspeiling agrariërs voor aanleg natuurvriendelijke 

oever 
Met alleen een overzicht van de afkalving locaties ben je er nog niet. Het is ook belangrijk om te 

inventariseren of agrariërs open staan voor een natuurvriendelijke oever, en voor de aanleg een deel 

van de kosten willen dragen. Bij voorgaande projecten aanleg natuurvriendelijke oevers is altijd een 

eigen bijdrage van ca. 25% gevraagd van de agrariërs.  

Een ander belangrijk punt is dat binnen deze opdracht er geen ruimte was om in het veld bij de 

locaties te gaan kijken om de afkalving trajecten beter te kunnen beoordelen. We hebben daarom 

deze vragen per e-mail (zie bijlage 11) aan agrariërs gesteld.  

5.1. Peiling onder WLD leden 

 

Water, Land & Dijken heeft alleen de contactgegevens van de agrariërs die lid zijn van het agrarisch 

collectief. We schatten in dat dit 50% is van de landeigenaren van de sloten op de kansenkaarten. De 

overige 50% agrariërs hebben wij dus binnen deze opdracht niet kunnen bevragen.  

In de email hebben we de volgende vragen gesteld: 

• Is er inderdaad sprake van afkalving 

• Is er interesse in de aanleg van een natuurvriendelijke oever 

• Is er bereidheid om een eigen bijdrage voor de aanleg te betalen.  

Deze is verstuurd naar 154 WLD leden. 

5.2 Uitkomst belangstellingspeiling onder agrariërs 

Van de 154 agrariërs die we benaderd hebben, hebben 29 agrariërs gereageerd en aangegeven dat 

ze afkalving hebben en belangstelling voor aanleg NVO. Onder hen zijn er 3 die aangeven niet bereid 

te zijn, of financieel niet de mogelijkheid te hebben de eigen bijdrage te betalen.  Er kan voor ca. 12 



8 

 

km al aangelegd worden aan de hand van de eerste belangstellingspeiling onder WLD leden. En dan 

zijn de overige grondeigenaren (ca. 50% van het totaal aantal strekkende meters geïnventariseerde 

oever afslag) nog niet ondervraagd.   

Totaal boeren kilometers 

totaal meters oever afslag Laag Holland 
 

136,4 

totaal meters oever afslag bij WLD 

leden 

153 67,8 

   

interesse aanleg oever bij WLD leden 
  

ja 26 12,1 

ja, mits geen eigen bijdrage 3 2,2 

nee 1 
 

geen antwoord 123 
 

 

Per deelgebied kansenkaart zijn de gegevens zoals bovenstaand uitgewerkt, deze is te vinden als 

bijlage 12. 

6. Type natuurvriendelijke oever in Laag Holland 
De laatste jaren zijn al veel natuurvriendelijke oevers aangelegd langs agrarische percelen in Noord-

Holland. Zo heeft Water, Land & Dijken de laatste vijf jaar 75 km aan oevers laten aanleggen dankzij 

POP3/waterschap subsidie.  

De aanleg van de natuurvriendelijke oevers die wij als meest geschikt achten, heeft geen effecten op 

de (landbouw)productie: de oever heeft primair een functie als moeraszone en bufferstrook. Hij 

voorkomt wel dat er landbouwgrond verloren gaat, maar levert geen ‘landaanwinst’ op.  

Het gaat om de aanleg van waterinwaartse oevers in waterlopen met voldoende ‘overbreedte’. Er 

wordt een schoeiing geplaatst, waarachter – afhankelijk van de situatie ter plekke – bagger wordt 

geplaatst om een flauw talud te creëren en oevervegetatie wordt geplant of gezaaid.  

De investeringen voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers bestaan uit (wisselende combinaties 

van) de volgende componenten:   

• Aanleg van een wilgentenen schoeiing. Deze kan bestaan uit een rij aaneengesloten palen of 

uit palen die verder uiteen staan en waartussen wilgentenen worden gevlochten (‘wiepen’).  

• Als het water achter de schoeiing deels wordt opgevuld met bagger, kan aan de landzijde van 

de schoeiing doek of jute worden bevestigd om te bewerkstelligen dat de bagger achter de 

schoeiing blijft.  

• Grondverzet. Om een drassig talud te creëren, kan bij een waterinwaartse oever bagger 

achter de schoeiing worden gestort. De bagger kan vervolgens dusdanig worden bewerkt dat 

een ecologisch interessante gradiënt van water naar land ontstaat.   

• Inplanten of inzaaien van de oever. Hier zijn meerdere varianten mogelijk: inplant met riet 

(natte oever), inplant met vegetatie uit naburige oevers (natte en vochtige talud) en inzaai 

met een zaadmengsel (bijv. hooilandmengsel) op de drogere oever. Maar ook inzaai met een 

gevarieerde oeverplanting is aan te bevelen voor de variatie en biodiversiteit.  

• Investeringen om op beweide percelen het vee uit de kant te houden. Dat kunnen zijn: 

plaatsen van een raster, aanleg van een verharde drinkplaats langs de sloot en aanschaf van 

een drinkbak. Deze investeringen zijn voor rekening van de grondgebruiker.  
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7. Belang van het juiste beheer 
Met de natuurlijke begroeiing zijn natuurvriendelijke oevers een positieve bijdrage voor de ecologie 

en biodiversiteit van het sloot en oeverleven. Het juiste beheer is van belang voor de instandhouding 

ervan. Maaien en afvoeren van gewas is daarbij belangrijk, maar de mate waarin en het moment van 

uitvoeren is afhankelijk van de doelstelling. Niet alleen van de oever zelf, maar ook van de omgeving. 

In onderstaande schema is een overzicht opgenomen.   

 

7.1 Beheer natuurvriendelijke oevers 

Natuurvriendelijke oevers dienen regelmatig gemaaid te worden. Hierdoor wordt voorkomen dat ze 

verruigen en dat er opslag van bomen en struiken gaat groeien. Door maaien voorkom je dit en 

versterk je de vegetatie van de rietkraag, zodat die zal blijven bestaan.  

Het maaibeheer wordt meestal in samenspraak tussen boer en natuurorganisatie afgestemd en is 

afhankelijk van de doelstelling van de oever of van de omgeving, zoals bij weidevogels. Onderstaande 

tabel geeft aan welk beheer je kan uitvoeren voor welke doelstelling. Veelal is een combinatie van 

doelen mogelijk. Bijvoorbeeld jaarlijks in de winter maaien en af en toe een pluk riet laten staan is 

goed voor de oeverbescherming, de weidevogels en insecten. Zo zijn er meer combinaties mogelijk. 

 

Doelstelling Gewenst beeld Beheer 

Oeverbescherming Sterke oevervegetatie 

 

Jaarlijks maaien in de winter 

(oktober tot maart). Vooral daar 

waar veel afslag is. Op plaatsen met 

geringe of geen afslag kan ook 

minder frequent worden gemaaid. 

 

Weidevogels in aanliggende 

percelen 

 

Openheid in het voorjaar Jaarlijks maaien in de winter 

(oktober tot maart) 

 

Rietvogels 

 

Oud riet voor nestgelegenheid 1 keer per 2 tot 4 jaar maaien in de 

winter (oktober tot maart) 
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Bloemrijke rietkraag 

 

Ruimte voor kruiden 1 keer per jaar maaien in nazomer  

(half augustus tot oktober) en 

maaisel afvoeren 

 

Insecten 

 

Plukken overstaand riet en 

kruiden, waarin insecten, 

eieren en larven kunnen 

overwinteren 

 

Plukken overjarige vegetatie laten 

staan, door niet de gehele oever te 

maaien, maar hier en daar 1 m² 

vegetatie niet te maaien en te laten 

staan. 

 

Ringslang 

 

Broeihopen  Op locaties waar ringslangen 

voorkomen broeihopen maken in 

rietkragen. 

 

Daarnaast zijn de volgende maatregelen van belang: 

• Maaisel zoveel mogelijk opruimen. Dat wil zeggen bij elkaar harken en afvoeren. Als afvoeren niet 

kan bekijk dan of het zinvol is het maaisel te gebruiken voor een ringslangbroeihoop. Of anders op 

een vaste plek op een hoop zetten. Overigens is dit in weidevogelgebieden niet aan te raden, 

omdat de hoop gebruikt kan worden door vos of marterachtige. 

 

Broeihoop voor Ringslang 

 

• Als maaisel niet opgeruimd wordt, maar na het maaien blijft liggen, zal er een dikke strooisellaag 

ontstaan die uiteindelijk de groei van riet en andere planten zal beperken. 

• Nooit branden. Door het afbranden van riet gaan veel insecten dood. Op brandplekken zal ook 

een vegetatie van brandnetels en akkerdistel ontstaan. Dit is ongewenst. 

• De oever afzetten met een draadje om sterke beweiding te voorkomen. Af en toe een koe die er 

even door de oever gaat is niet erg. Daardoor ontstaan openplekken en kunnen zich specifieke 

plantensoorten ontwikkelen. Als er veel koeien of ander vee in de over komen trappen ze de 

vegetatie stuk. Dit kan ten kosten gaan van de vegetatieontwikkeling. Daarom wordt aan boeren 

gevraagd bij beweiding een draadje te spannen om te voorkomen dat het vee de oever kapot rapt 

en kaal graast. (zie afbeelding) 

• Er dient voorkomen te worden dat meststoffen in de oever komen.  
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7.2 ANLb pakket beheer Natuurvriendelijke oever 

In eerdere projecten aanleg NVO’s zijn altijd schriftelijke afspraken met de deelnemers vastgelegd 

dat de oever als natuuroever / moerasstrook in stand wordt gehouden, onder meer door bijpassend 

beheer. Dit kan eventueel via het ANLb beheerpakket natuurvriendelijke oever, waarvoor de 

volgende beheervoorwaarden gelden: 

 

•Het maaien/schonen vindt bij voorkeur plaats tussen 1 januari en 1 maart en na 15 juli  

• Er mogen geen meststoffen in het element gebruikt worden 

• Snoei- en maaiafval wordt verwijderd 

• Begrazing niet toegestaan op natuurvriendelijke oever 

Vergoeding:  € 0,52 per meter, alleen na melding (en controle) gedaan beheer 

 

8. Plan van aanpak aanleg natuurvriendelijke oevers in Laag Holland  
Uit onze inventarisatie aan de hand van kaartmateriaal is duidelijk naar voren gekomen dat er kansen 

zijn voor oeverherstel op agrarische gronden in Laag Holland. In de belangstellingspeiling kwam al 

naar voren dat er op korte termijn, mits financiering beschikbaar is, al ca. 12 km aan 

natuurvriendelijke oevers aangelegd kan worden. Deze belangstellingspeiling is nog maar een deel 

van de in kaart gebrachte oevers en agrariërs, de verwachting is dan ook dat er meer km ’s aangelegd 

kunnen worden.  

8.1 Organisatie aanleg oevers 

Met de organisatie van de aanleg van oevers is Water, Land & Dijken zeer ervaren. De werkwijze die 

wij de laatste jaren daarvoor hanteren blijkt effectief. Dit vooral omdat iedere natuurvriendelijke 

oever maatwerk vraagt, gezien de lokale situatie. 

Bij een aanleg NVO project hanteren wij de volgende aanpak:  

1. Verkennend bedrijfsbezoek 

Wanneer een agrariër zich heeft aangemeld vindt een verkennend bedrijfsbezoek plaats vinden waar 

de volgende onderdelen worden besproken: 

- hoe ziet een NVO eruit; 

- potentiële locaties voor aanleggen NVO; 

- problemen per locatie (golfslag e.d.); 

- randvoorwaarden voor realisatie; 
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- inschatting kosten per meter; 

- mogelijke beheerpakketten na aanleg. 

 

2. Afstemming met het waterschap 

Elke aanmelding wordt overlegt met de betreffende gebiedsbeheerder van het waterschap (HHNK). 

Er wordt op de locatie gekeken, naar de afkalving, slootbreedte, waterberging, oude perceelsgrens 

etc. Alleen na goedkeuring wordt de aanmelding verder in behandeling genomen.  

 

3. Overleg met deelnemer 

Indien na het verkennend bedrijfsbezoek interesse is in de realisatie van een NVO zal overleg 

plaatsvinden waarin de volgende onderdelen worden vastgesteld: 

- locatie NVO; 

- specificaties van NVO zoals lengte, taludprofiel, beplanting; 

- beheer na aanleg; 

-vastleggen van de afspraken. 

 

4. Opstellen profieltekeningen van de aan te leggen oever 

Deze is van belang voor de watervergunning en voor aannemer die de oever zal aanleggen. Bij 

uitvoering krijgen aannemers een handleiding mee over hoe ze conform de gedragscode natuur 

moeten werken. De aannemer moet die ook tekenen, dat hij zich hieraan zal houden. 

 

5. Natuurtoets  

Elke oever aanleg hoeft alleen gemeld te worden bij de Omgevingsdienst volgens de Gedragscode 

Natuur. WLD heeft van de Omgevingsdienst een ontheffing voor Laag Holland gekregen betreft de 

Natuurbeschermingswet waardoor een Natuurtoets niet meer nodig is.  

 

6. Aanvragen omgevingsvergunning 

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden dient in veel gevallen bij de betreffende gemeente 

een omgevingsvergunning aangevraagd te worden voor het uitvoeren van ‘werk of werkzaamheden’ 

(aanlegvergunning). Streven is altijd om een verzamel aanvraag van meerdere oever locaties tegelijk 

bij een  gemeente in te dienen. 

 

7. Aanvragen watervergunning 

Het is in bepaalde gevallen nodig om een watervergunning aan te vragen voor de uit te voeren 

werkzaamheden. Een aanvraag van een watervergunning verloopt via het omgevingsloket 

en heeft een behandeltermijn van acht weken, eventueel verlenging van 6 weken.  

 

8. Aanbesteding  

Voor het uitvoeren van de aanlegwerkzaamheden voor de NVO worden offertes opgevraagd 

bij diverse aannemers. Waarbij vooral ook gekeken wordt naar ervaring met aanleg van de gevraagde 

oevers en werken in het veenweidegebied. Bij het accepteren van de offerte moet de aannemer 

tekenen dat hij volgens de Gedragscode Natuur zal werken. 

 

9. Begeleiden en controleren uitvoering 

Voor een goede uitvoering is een projectmedewerker samen met de deelnemende 

agrariër aanwezig bij de start van de aanleg van de NVO. Er wordt toegezien op 

navolging van eventuele werkprotocollen en of ze conform de gedragscode natuur werken. 

Indien nodig wordt er tussentijds overlegd met de loonwerker en agrariër en gebiedsbeheerder van 

HHNK. Bij de oplevering van de NVO is een medewerker aanwezig zijn als zijnde een 

resultaatcontrole. 
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8.2 Kostenindicatie 

-De aanleg van een oever zoals in deze rapportage omschreven (aanleg wiepenbeschoeiing, 

baggerafzet en aanplanten begroeiing) kost ca. 30 euro ex. btw per strekkende meter.  

-Verder is uit ervaring gebleken dat er voor ca. 10% van de aanlegkosten extra budget beschikbaar 

moet zijn om in de twee jaar na aanleg indien nodig nazorg te plegen. Bijvoorbeeld als oevers extra 

inplant nodig hebben vanwege ganzenschade, of als bagger aangevuld moet worden.  

-Daarnaast is budget nodig (ca. € 3.000 per jaar) voor kennisontwikkeling en overdracht over het 

juiste beheer aan de boeren. Het enthousiasmeren van de boeren waar de oevers zijn aangelegd is 

belangrijk om de oevers zo duurzaam mogelijk in stand te houden, voor optimale kansen voor de 

biodiversiteit en ecologie. 

-Vanwege de diverse benodigde vergunningen, alle bijhorende documentatie en tekeningen, 

afstemming met waterschap etc. dat allemaal nodig is voordat er overgegaan kan worden tot aanleg 

oever, is het erg lastig voor de boer om dit traject zelf helemaal te doorlopen. Hier is ondersteuning 

zeer wenselijk. Zowel onder de laatste POP3 project als onder het Landbouwportaal NH is dit 

opgevangen doordat collectief Water, Land & Dijken en collectief Hollands Noorden dit via de project 

opzet op zich nemen. Uit ervaring is gebleken dat bij een aanleg van ca. 10 km oever de 

organisatiekosten neerkomen op 15% van de totale aanlegkosten. Bij minder km’s oeveraanleg komt 

dit percentage hoger uit aangezien hetzelfde werk qua aanvragen e.d. voor minder km’s gedaan 

moet worden. 

 

9. Samenvatting 

• Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van afkalvende oevers in het Laag Holland 

gebied;  

• Het zoekgebied is stapsgewijs geanalyseerd, afgepeld tot deelgebieden van puur agrarisch 

grond; 

• Als bron voor deze inventarisatie zijn GIS perceelkaarten en de kadastrale kaart gebruikt; 

• Op elke deelgebied kaart die wij hierna kansenkaarten noemen, staan in het geel de sloten 

aangegeven waar volgens onze bronnen sprake is van afkalving en waar ruimte is voor een 

natuurvriendelijke oever binnen de slootbreedte;  

• In totaal gaat het om 136,4 kilometer meter; 

• Er is een belangstellingspeiling gedaan onder WLD leden om de mate afkalving te checken en 

animo te polsen. Van de in totaal 136,4 kilometer ligt 67,8 kilometer aan afgekalfde 

slootkanten bij WLD leden.  

• De belangstellingpeiling naar 154 leden heeft 29 reacties opgeleverd, met aanmelding voor 

12 kilometer aan natuurvriendelijke oever waarvan de meesten akkoord gaan met een eigen 

bijdrage van 25%. Het respons lijkt laag maar er zijn diverse redenen waarom een agrariër 

wellicht nu niet gereageerd heeft. De financiële situatie van het bedrijf of alle huidige 

onzekerheden in de landbouw kunnen hier een rol in spelen.   

• Alleen bij WLD leden is een belangstellingspeiling gedaan, echter zijn er meer boeren waar 

de belangstelling gepeild kan worden (68,5 kilometer slootkanten) 

• Er is geen veld onderzoek gedaan naar de aangemelde strekkende meters afkalving, dit is wel 

een eerste belangrijke check indien er financiering beschikbaar komt voor de aanleg van 

oevers.  

• Er is een plan van aanpak voorgesteld voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers.  
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10.Aanbeveling voor vervolgstappen  

 

Uit deze inventarisatie komen de locaties naar voren waar volgens ons kaartmateriaal met daarover 

gelegd de kadastrale kaart afgekalfde oevers zijn. De locaties liggen deels bij WLD leden, waarbij we 

de belangstellingspeiling hebben gedaan. Het is aan te bevelen om ook nog de belangstelling te 

peilen bij de overige boeren.  

Bij alle locaties moet ook nog daadwerkelijk gekeken worden wat de echte situatie van de afgekalfde 

oevers is, om tot een nog nauwkeuriger inzicht te krijgen van de urgentie en locaties waar prioriteit 

op zit. De aanleg kan vervolgens over een aantal jaar verdeeld worden, rekening houdend met de 

jaargetijden en broedseizoen.  

Water, Land & Dijken adviseert het type oever zoals beschreven in deze rapportage. Hier is ook 

onderzoek naar gedaan in 2017 en als meest duurzame en effectieve type oever naar voren 

gekomen. 

Voor de boeren is de aanleg van natuurvriendelijke oevers van belang i.v.m. verlies van agrarisch 

areaal. Maar het is voor hen ook een grote kostenpost, het gaat vaak om honderden meters. Indien 

er subsidie komt voor de aanleg van de oevers dan adviseren wij om de eigen bijdrage van de boeren 

op max. 25% te zetten. De oorzaak van de afkalving ligt namelijk meestal niet bij de boeren, maar bij 

stroming of andere redenen. Belangrijk om in het achterhoofd te houden is dat de deelname van 

boeren vooral wordt bepaald door de financiële bijdrage die zij moeten doen.  

Het is interessant om de bevindingen van het onderzoek door NMI dat momenteel in Zuid Holland 

plaatsvind naar de oorzaken van afkalving in acht te nemen. En kijken waar relevantie zit qua 

oorzaken van afkalving in Laag Holland en de aanpak ervan.  

Natuurvriendelijke oevers zijn een landschappelijke aanwinst maar ook een noodzaak voor het 

landelijk gebied. Voor het behoud van de agrarische percelen, voor het stimuleren van de natuur en 

biodiversiteit, het verbeteren van de ecologie en waterkwaliteit. Wij hopen dat dit rapport goed 

inzicht geeft in de urgentie en kansen van natuurvriendelijke oevers. Water, Land & Dijken is hiervoor 

beschikbaar als uitvoerende organisatie, met al jarenlange ervaring op het gebied van 

natuurvriendelijke oeverprojecten.  

 

 


