
 
 

2023 BEHEERPAKKETTEN WATER EN KLIMAAT 
Versie september 2022 
 
 

10 Natuurvriendelijke oever 

 
Introductie 

Een natuurvriendelijke oever is een door de mens aangebrachte aaneengesloten oever langs een 

waterloop, in de vorm van een plas-drasberm of een flauw talud (hellingshoek ca 1:3). De begroeiing 

bestaat uit inheemse waterplanten en/of plantensoorten van natte ruigte en natte graslanden.  

 

Een natuurvriendelijke oever heeft een belangrijke functie als leefgebied voor soorten als 

bittervoorn, grote modderkruiper en rugstreeppad en ook in het weidevogelbeheer zijn 

natuurvriendelijke oevers van belang. Daarnaast helpt de begroeiing van de natuurvriendelijke oever 

tegen uitspoeling van nutriënten doordat de vegetatie nutriënten opneemt. Dit ondersteunt de 

kwaliteit van het oppervlaktewater. 

 

Natuurvriendelijke oevers beschermen tegen afkalven van de oever. Door, bijvoorbeeld, drinkbakken 

te plaatsen, voorkom je vertrapping van de oever door vee. Dat helpt om te voorkomen dat veen 

‘weglekt’ naar de sloot en wordt extra slibvorming voorkomen. Slib in veensloten is een belangrijke 

bron van methaanuitstoot. Natuurvriendelijke oevers dragen daardoor bij aan klimaatmitigatie (het 

verminderen van de door mensen veroorzaakte emissies van broeikasgassen m.n. CO2) omdat 

slibvorming en daarmee methaanuitstoot voorkomen wordt. 

 

Beheervoorwaarden 

• Geen gebruik van chemische onkruidbestrijding op min 90 % van de oppervlakte. 

• Minimaal 25% tot maximaal 75% van de eenheid of van het leefgebied onder beheer 

is jaarlijks geschoond danwel geschoond en gemaaid danwel gemaaid. 

• Snoeiafval is verwijderd of op rillen gelegd in het element en/of maaiafval is verwijderd.  

 

Aanvullende beheervoorschriften 

• De natuurvriendelijke oever is minimaal 3 m breed. Bestaat uit een plasdrasberm of een 
flauw talud (ca. 1:3). 

• Een natuurvriendelijke oever wordt gefaseerd gemaaid: ongeveer één derde blijft jaarlijks 
staan in blokken of sinusbeheer.  

• Maaien van de natuurvriendelijke oever mag 
alleen gebeuren in de periode half augustus (op 
zijn vroegst 1 augustus) tot eind oktober (op zijn 
laatst) 30 november.  

• Maaisel moet worden afgevoerd binnen ongeveer 
een week na het maaien. Als het langer blijft 
liggen, kruipen er allerlei dieren in (onder andere 
insecten, muizen, …).  

• Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, 
m.u.v. voor pleksgewijze bestrijding van haarden van probleemonkruiden zoals akkerdistel, 
ridderzuring, jacobskruiskruid en brandnetel. Niet branden in het element of in de directe 
omgeving van het element. 

• Bemesting is niet toegestaan. 

• Voorkom vertrapping door vee, door bijvoorbeeld mobiele drinkbakken of zelfdrinkers. 

• De oppervlakte wordt niet beweid. 
  

Sinusbeheer houdt in dat gemaaid 

wordt in een organisch patroon, waarbij 

slechts een deel van de vegetatie wordt 

gemaaid en de rest blijft staan. Per keer 

wordt een ander maaipatroon 

aangehouden waardoor verschillende 

hoogtes van begroeiing in een natuurlijk 

patroon ontstaan 
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Adviezen 

• Beheer in de eerste helft van augustus en in november moet gezien worden als 
noodoplossing. Bij voorkeur vindt het maaien/schonen plaats tussen medio augustus en eind 
oktober, vanwege de voortplanting van vissen en amfibieën in de zomer en 
overwintering/rustperiode vanaf november. 

• Nieuw aangelegde natuurvriendelijke oevers hoeven de eerste jaren vaak minder gemaaid te 
worden, zodat de vegetatie zich goed kan ontwikkelen, voorkom wel de opslag van bomen 
zoals wilgen en elzen. 

• Kleine blokken maaien leidt tot meer variatie. 

• Pakket kan cumuleren met Hoog waterpeil (pakket 8) 

• Een eventuele bufferstrook gaat pas tellen in breedte waar de natuurvriendelijke oever 
ophoudt. 

 

Meldingen  
Uitgevoerd beheer binnen 5 kalenderdagen na schonen/maaien melden. 
 

Melden via www.mijnboerennatuur.nl of via meldingsformulier op https://anvhollandsnoorden.nl/leden/meldingen/ 
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