Onderhoud
natuurvriendelijke oevers
Reeuwijkse Plassen

Droge voeten, schoon water

Deze folder is voor eigenaren van een natuurvriendelijke oever in
de Reeuwijkse Plassen, waarbij het beheer van de oever bij het
hoogheemraadschap van Rijnland ligt. In de folder staat informatie
over het onderhoud dat Rijnland aan de oevers uitvoert. En hoe zich dat
verhoudt tot het onderhoud van de rest van het perceel door de eigenaar.
Wat is een natuurvriendelijke oever?
Een natuurvriendelijke oever (nvo) is een oever met een geleidelijke overgang tussen land en
water. De oever bestaat uit een smalle strook oeverland en een onderwatertalud, begrensd
door een palenrij. In de nvo is ruimte voor diverse soorten oever- en moerasplanten zoals riet,
lisdodde en oeverzegge. De nvo vormt een belangrijk leefgebied voor een specifieke groep
dieren. In de oever wil Rijnland de groei van waterriet (riet dat in de waterbodem wortelt) en
andere oevervegetatie stimuleren. Het riet dat direct langs het water op het land groeit, is
essentieel voor het waterriet. Vanuit die strook wordt het waterriet als het ware gevoed. Om
deze reden onderhoudt Rijnland niet alleen het onderwatertalud en de palenrij, maar ook de
strook oeverland van (maximaal) één meter breed.

Hoe onderhoudt Rijnland de nvo’s?
Rijnland zorgt dat de vegetatie op de strook
oeverland en in het water goed wordt onderhouden. Ieder jaar loopt Rijnland de oevers en palenrijen na op beschadigingen en
onvolkomenheden. Opkomende boompjes,
bramen en dergelijke worden dan uit alle
oevers verwijderd. Het maaiwerk wordt gefaseerd over maximaal vier jaar uitgevoerd,

dus elk jaar wordt een kwart van alle nvo’s
gemaaid. Rijnland laat bewust de vegetatie
op de overige nvo’s staan. Dit stimuleert dat
riet het water in gaat groeien (zie figuur 1
en 2) en dat er zowel jong als overjarig waterriet ontstaat. Overjarig (water)riet is van
belang als schuil- en nestgelegenheid voor
allerlei dieren, waaronder bijzondere vogels
als de grote karekiet en de roerdomp.

Figuur 1: Riet groeit het water in vanaf de kant
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Figuur 2

Onderscheid nvo Rijnland en overig perceel eigenaar
Bij het onderhoud is het van belang onderscheid te maken tussen de nvo en het overige deel
van uw perceel. Diverse eigenaren maaien hun (riet)perceel ieder jaar. De strook langs het
water onderhoudt Rijnland. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat u die strook laat staan. Om
te verduidelijken hoe het gefaseerd maaien voor u en uw buren kan uitpakken, hebben wij in
figuur 3 een voorbeeld uitgewerkt.
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Figuur 3: Voorbeeld van hoe de fasering per eigenaar kan uitpakken. Rijnland verdeelt de
strekking van 200 meter in vier delen en laat dus elk jaar 50 meter maaien. Eigenaar 1 krijgt in
jaar 1 de maaiboot langs voor zijn hele perceel. Eigenaar 2 krijgt dat in jaar 1, 2 en 3 elk voor
een gedeelte van zijn perceel. En eigenaar 3 in jaar 3 en 4 voor een gedeelte van zijn perceel.

Monitoring en communicatie
Rijnland heeft veel geïnvesteerd in de nvo’s. Daarom houden we goed in de gaten of de
oevers aanslaan. Zo nodig past Rijnland het onderhoud aan. Eens per jaar organiseren we
een bijeenkomst om u te informeren over de ontwikkelingen van de plassen en oevers, en
delen wij met u de resultaten.
Als u vragen heeft of als er zaken over uw oever zijn die u graag met ons wilt delen, laat u dat
ons dan weten via telefoonnummer (071) 30 63 535 of via info@rijnland.net.
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