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Voorwoord 
 

Ten afsluiting van de studie bos- en natuurbeheer bij Hogeschool Inholland Delft, is de 

afstudeerstage gelopen bij gemeente Krimpen aan den IJssel. Dit rapport is het resultaat van de 

afstudeerstage vanaf juni tot en met oktober, waarbij de inventarisatie van de oevers op flora een 

belangrijke rol speelt. Door deze gegevens te analyseren, kan het beheerplan worden opgesteld. 

 

De afstudeerstage is begeleid door de heer Floris Versteegh en de heer Johan Dirven vanuit 

gemeente Krimpen aan den IJssel en de heer Wilco Non en de heer Piet Slager vanuit Hogeschool 

Inholland Delft. Daarnaast heeft de heer Jan Buijs bij gemeente Krimpen aan den IJssel geholpen bij 

het bewerken van de kaart natuurvriendelijke oevers en mevrouw Christa Groshart van 

Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard geholpen bij algemene informatie en onderhoud 

van natuurvriendelijke oevers. Ik bedank hen voor de ondersteuning en advies gedurende de 

afstudeerstage. 
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Samenvatting 
 

In opdracht van gemeente Krimpen aan den IJssel dient een beheerplan te worden opgesteld 

betreffende alle natuurvriendelijke oevers in de gemeente. De reden hiertoe is dat recentelijk een 

aantal natuurvriendelijke oevers zijn gerealiseerd en een beheerplan hiervoor tot op heden niet 

beschikbaar is. Gedurende het rapport wordt naar de volgende hoofdvraag toegewerkt: “Hoe kan het 

beste een beheerplan worden opgesteld aan de hand van de verschillende categorieën oevers?” 

 

Eerst wordt uitgelegd wat er onder een natuurvriendelijke oever wordt verstaan, met wel beleid men 

te maken heeft, welke functies een natuurvriendelijke oever kan hebben, welke actoren hierbij 

betrokken zijn en welke flora men kan verwachten en hoe men momenteel met natuurvriendelijke 

oevers omgaat. Zo kan een oever vijf typen beschoeiing hebben, kan het worden ingedeeld in vier 

elevaties en dient men rekening te houden met de Flora- en Faunawet. Dit deel geldt als basis voor 

de inventarisatie, analyse en het beheerplan. 

 

Voorafgaande aan de inventarisatie zijn enkele criteria opgesteld. Dit zijn: de gehele oever dient te 

worden geïnventariseerd, algemene soorten voor de regio worden niet meegenomen, een soort 

dient een bedekking van tenminste 5% te hebben, grassen worden buiten beschouwing gelaten, 

bomen worden niet meegeteld tenzij het opschot is, een soort wordt geteld voor elke elevatie 

waarop deze voorkomt en wanneer men van een soort alleen de familienaam kent, wordt er ‘spec’ 

achter geschreven. Indien men een oever tegenkomt die veel potentie heeft, wordt deze ook 

meegenomen in de inventarisatie. De soorten die men gedurende de inventarisatie tegenkomt 

worden op een inventarisatieformulier per elevatie opgeschreven. Later wordt dit in Excel ingevoerd, 

waarbij soorten uit de Flora- en Faunawet en Rode Lijst worden uitgelicht. 

 

In totaal zijn er zeven soorten uit de Flora- en Faunawet aangetroffen, allen van tabel één, vier 

soorten van de Rode Lijst en 50 soorten die specifiek voor Krimpen aan den IJssel en regio zijn. Uit de 

inventarisatie is gebleken dat sommige beschoeiingen succesvoller zijn dan anderen. In volgorde van 

meest naar minst succesvol zijn zit: kruidenvegetatie, natuurvriendelijke oever, wiepenbeschoeiing, 

Biconflex en Aqua-Flora. 

 

Ten behoeve van het beheer worden de oevers ingedeeld in vier beheertypes, waarbij men altijd uit 

gaat van een jaarlijkse fasering van 33% of 50%. De indeling gedaan aan de hand van de op een oever 

aanwezige vegetatie betreffende hoogte en locatie op het talud. Het beheer is gericht dat het aantal 

soorten tenminste gelijk blijft en indien mogelijk wordt verbeterd. Dit resulteert in het beheerplan 

bestaande uit:voorkomende soorten, fasering, beheermaatregelen, beheerperiode, schematische 

doorsnede, kaart ter verduidelijking van de doorsnede en referentiebeelden. 

 

De belangrijkste conclusies zijn: 

 Aqua-Flora mat en Biconflexbeschoeiing bevatten het minste aantal soorten en hebben de 

laagste diversiteit. Kruidenvegetatie en natuurvriendelijke oever (N) bevatten het meeste 

aantal soorten en hebben de hoogste diversiteit; 

 Wiepenbeschoeiing is een overgangsoever naar kruidenvegetatie of natuurvriendelijke oever 

(N) en heeft een vergelijkbare vegetatie; 
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 Op alle natuurvriendelijke oevers wordt een fasering van 33% of 50% jaarlijks toegepast. Dit 

zal in principe een groter succes moeten geven in het aantal soorten en diversiteit; 

De belangrijkste discussiepunten zijn: 

 Het gebruik van een lijst met algemene soorten kan toekomstige inventarisaties sneller laten 

verlopen, maar was gedurende de inventarisatie niet beschikbaar; 

 Een aantal soorten waarvan men van te voren verwachtte dat men deze zal aantreffen, zijn 

niet aangetroffen. Deze soorten bloeien mogelijk eerder of zijn verdwenen; 

 De fasering van de oevers aan de hand van een beeldboek uit Capelle aan den IJssel bleek 

toch niet helemaal praktisch voor Krimpen aan den IJssel. Daarom is besloten om in plaats 

van het originele aantal categorieën, er vier categorieën van te maken en gebruiken. 

De belangrijkste aanbevelingen zijn: 

 Potentieel natuurvriendelijke oevers dienen zoveel mogelijk te worden gerealiseerd, 

aangezien deze goede bijdrage in het aantal soorten en diversiteit kunnen leveren; 

 Aqua-Flora mat en Biconflexbeschoeiing kunnen het beste niet meer worden toegepast 

aangezien deze het minst succesvol zijn; 

 De beheerschema’s zoals aangegeven in het beheerplan geven de belangrijkste informatie 

per oever weer en dienen daarom altijd te worden gevolgd. 

 

Het beheerplan vormt de basis van het beheer van de natuurvriendelijke oevers in Krimpen aan den 

IJssel. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de soorten die op een oever voorkomen 

en de periode dat deze bloeien.
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1. Inleiding 
 

Dit project wordt uitgevoerd bij gemeente Krimpen aan den IJssel Afdeling Buitenruimte. Het dient 

als afstudeerstage voor de vierdejaars Bos- en natuurbeheerstudent, studerende aan Hogeschool 

Inholland Delft. Dit gebeurt onder begeleiding van F. Versteegh bij gemeente Krimpen aan den IJssel 

en W. Non bij Hogeschool Inholland Delft. 

 

Gemeente Krimpen aan den IJssel heeft recentelijk meerdere natuurvriendelijke oevers gerealiseerd 

in de gemeente. Deze bevinden zich op verschillende locaties in Krimpen aan den IJssel. Dit is gedaan 

aan de hand van het in 2004 vastgestelde Stedelijk Waterplan. Hierin bevindt zich de gezamenlijke 

visie op het stedelijk water van de gemeente, het hoogheemraadschap en andere 

belangenvertegenwoordigers en gaat over het schoon en gezond houden van het watersysteem in 

Krimpen aan den IJssel. Aangezien hier nog geen beheerplan voor beschikbaar was, is het van belang 

een beheerplan op te stellen ten behoeve van het onderhoud van de natuurvriendelijke oevers. 

 

Voor de afstudeerstage is de volgende hoofdvraag opgesteld: 

“Hoe kan het beste een beheerplan worden opgesteld aan de hand van de verschillende categorieën 

oevers?” 

De hoofdvraag zal worden beantwoord aan de hand van deelvragen: 

- Wat wordt er onder een natuurvriendelijke oever verstaan? 

- Welk beleid geldt er omtrent natuurvriendelijke oevers? 

- Welke functies hebben de natuurvriendelijke oevers? 

- Welke actoren zijn er betrokken omtrent het beheer van natuurvriendelijke oevers? 

- Welke soorten flora komen er voor op de verschillende natuurvriendelijke oevers? 

- Hoe kunnen de oevers worden ingedeeld op basis van de aanwezige vegetatie? 

- Hoe gaat men momenteel om met natuurvriendelijke oevers? 

- Hoe kan het beheer het beste worden ingedeeld in categorieën? 

 

Het rapport zal beginnen met een literatuurstudie, met daarin de functies van een natuurvriendelijke 

oever, de voor- en nadelen, het actuele beleid en beheer. Vervolgens volgt een inventarisatie waarin 

de verschillende natuurvriendelijke oevers in gemeente Krimpen aan den IJssel worden bekeken om 

deze vervolgens in categorieën in te delen. In de daarop volgende analyse worden de categorieën 

bekeken en de best passende beheermaatregelen beschreven. Hieruit volgt een visie die wordt 

uitgewerkt in het beheerplan waarin de precieze beheermaatregelen per categorie en tijdstip door 

middel van een schema worden verduidelijkt. 
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2. Literatuuronderzoek 
 

Dit literatuuronderzoek dient als voorstudie op de afstudeeropdracht en behandelt informatie 

betreffende het concept natuurvriendelijke oevers, de typen beschoeiing die kunnen worden 

onderscheiden bij oevers, het actuele beleid en welk beheer of beheermaatregelen er om de hoek 

komen kijken. 

 

2.1 Natuurvriendelijke oever 

 

In principe kan men onderscheid maken tussen traditionele oevers die verhard zijn en 

natuurvriendelijke oevers. Traditionele oevers zijn verhard en vind je bijvoorbeeld langs kanalen. Een 

natuurvriendelijke oever is een natuurvriendelijke oever als er oevervegetatie aanwezig is en er 

sprake is van een geleidelijke overgang van het land naar het water. Dit is vaak het geval bij een 

flauw talud. Op deze manier biedt de oever uitstekende mogelijkheden voor zowel flora als fauna. 

Een natuurvriendelijke oever draagt daarnaast ook bij aan de waterkwaliteit en heeft qua uiterlijk 

een aantrekkelijker beeld. Daarnaast wordt een natuurvriendelijke oever in tegenstelling tot ‘andere’ 

oevers maar eens per twee jaar gemaaid en blijft er altijd een gedeelte van de vegetatie staan 

(hdsr.nl, rijnland.net). 

 

Een natuurvriendelijke oever kan verschillende functies hebben. Welke functie dit is, wordt veelal 

vooraf bepaald. Deze functies zijn: 

- Ecologische functie: staat in het teken van de natuur, ontwikkeling of voorkomen flora en 

fauna en kan dienen als ecologische verbindingszone; 

- Esthetische functie: verhoogt de belevingswaarde, verrijkt de leefomgeving en kan dienen als 

afscherming; 

- Economische functie: een verbetering van de waterkwaliteit en -kwantiteit, waterberging, 

verhoging van de vastgoedwaarde en verlaging van kosten voor oeververdediging; 

- Educatieve functie: het kan educatief zijn voor leerlingen en natuurorganisaties; 

- Recreatieve functie: dit zijn bijvoorbeeld kinderveiligheid, natuurbeleving, toegankelijkheid, 

spelen, vaarwater, viswater en schaatswater (capelleaandenijssel.nl). 

 

Er is vaak maar beperkt ruimte beschikbaar voor een natuurvriendelijke oever, zowel voor aanleg als 

voor het beheer. Een goed voorbeeld hiervan is langs een weg in het stedelijk gebied (figuur 2.1). Het 

talud moet zo flauw mogelijk zijn en bij watergangen die als hoofdfunctie doorstroming hebben, is dit 

veelal niet mogelijk. Een aan te leggen natuurvriendelijke oever wordt meestal aangelegd aan de 

hand van een doelvegetatie, het eindbeeld dat men uiteindelijk wilt bereiken, een waterbergende 

functie en de ruimte die beschikbaar is. Hoe flauwer het talud, hoe meer ruimte er is voor de 

ontwikkeling van een vegetatie. Een natuurvriendelijke oever heeft meestal een talud tussen de 1:3 

en de 1:20. Dit houdt in dat voor elke centimeter (eerste getal) de oever zoveel centimeter (tweede 

getal) opzij gaat (Soesbergen 2004). 
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Fig. 2.1: Natuurvriendelijke oever in stedelijk gebied (Solie 2011). 

 

De natuurvriendelijke oever mag niet steiler zijn dan 1:3, maar oever met een hellingshoek flauwer 

dan 1:5 geniet de voorkeur. Een plasberm kan als mogelijk alternatief worden gezien. Het heeft een 

diepte van 10 tot 50 centimeter, maar geniet bij voorkeur een diepte van 20 tot 30 centimeter. De 

vegetatie is echter wel eentoniger. Soms wordt er een vooroever gebruikt van bijvoorbeeld 

gevlochten takken. In dat geval dient er om de 50 meter een opening van ten minste één meter 

breed en 30 centimeter diep te zijn en zijn de koppen open. Ten slotte dienen er alleen 

milieuvriendelijke materialen te worden toegepast (Groshart 2011). 

 

Bij de aanleg van natuurvriendelijke oevers dient men te letten op de volgende zaken: 

 Schaduw; bij voorkeur niet meer dan 50% van de dag; 

 Binnen vijf meter van de insteek geen obstakels zoals bomen of gebouwen; 

 Stromingsnelheid van het water; 

 Aanwezigheid van riooloverstorten; 

 Onderhoud moet mogelijk zijn; 

 Eisen van de watervergunning; 

 Een oever is natuurvriendelijk als de zone met oeverplanten ten minste één meter is met een 

bedekking van oeverplanten van 50% (Groshart 2011). 

 

Bij een natuurvriendelijke oever kunnen een aantal gedeeltes van de oever worden onderscheiden. 

Om hier verder in dit rapport invulling aan te geven, is het van belang deze te benoemen. Het 

midden van de sloot wordt watergang genoemd, het natte gedeelte van de oever wordt nat talud 

genoemd en het droge gedeelte van de oever wordt droog talud genoemd. Ten slotte is er nog het 

platte gedeelte, dat is waar het talud eindigt. Verder is er de waterlijn, welke de watergang en het 

natte talud of beide natte taluds omvat. Het talud is te onderscheiden in het natte en droge talud 

(figuur 2.2). Ter bescherming van een natuurvriendelijke oever kan ook een vooroever worden 

gebruikt. Deze bevindt zich meestal in het natte deel van de oever. Ter vergelijking van een 

natuurvriendelijke oever kan men kijken naar een traditionele oever. Deze heeft meestal geen talud 

en een (deels) verharde oever (figuur 2.3). 
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Fig. 2.2: Natuurvriendelijke oever met benamingen (Krempel 2013). 

 

 
Fig. 2.3: Traditionele oever met benamingen (Krempel 2013). 

 

Een natuurvriendelijke oever biedt een aantal voordelen ten opzichte van een traditionele oever: 

 Door de aanwezigheid van een geleidelijk talud, ontstaat er meer variatie in reliëf. Hierdoor 

kunnen meer soorten flora een geschikte vestigingsplaats vinden en neemt het aantal 

soorten op een oever dus toe; 

 Het geleidelijke talud biedt kansen foor fauna, waar vooral amfibieën en vissen baat bij 

hebben. Dit komt doordat ondiep water sneller opwarmt. Daarnaast kan fauna zich ook 

gemakkelijker vanuit het water naar het platte gedeelte begeven; 

 Een natuurvriendelijke oever is duurzamer dan een traditionele oever. De afwezigheid van 

een houten beschoeiing en het milieuvriendelijke beheer van een oever helpen hier aan 

mee; 

 Het beheer van de oever gebeurt gefaseerd. Hierdoor blijft er altijd een deel van de vegetatie 

staan en heeft fauna de mogelijkheid zich hierin te verschuilen (agentschapnl.nl, 

capelleaandenijssel.nl). 

 

Het succes van een natuurvriendelijke oever wordt bepaald door het beheer van de vegetatie, het 

peilbeheer, het bodemtype en de ontwikkeling van de vegetatie. Een zandbodem geeft over het 

algemeen meet succes dan een kleibodem, die op zich weer een hoger succes geeft dan een 

veenbodem. Daarnaast geeft een natuurlijk ontwikkelde vegetatie een groter succes dan wanneer 

het is aangeplant. Uiteindelijk is het van belang dat de oever goed wordt beheerd (agentschapnl.nl). 
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2.2 Typen beschoeiing 

 

Naast de ‘traditionele’ houten beschoeiing worden er ook glasvezelcement en 

kunststofbeschoeiingen gebruikt. Deze hebben net als de traditionele oever het nadeel dat de 

overgang naar het water vrij abrupt is. Hiervoor kunnen enkele alternatieven worden gebruikt: 

natuurvriendelijke oever, Aqua-Flora mat, Biconflexbeschoeiing en wiepenbeschoeiing. 

 

2.2.1 Aqua-Flora mat 

 

Een Aqua-Flora mat (figuur 2.4) is geschikt voor plasbermen en flauwe oevertaluds en wordt 

bevestigd met houten haringen. Het bestaat uit gevlochten kokosvezels met maasopeningen van 17 

tot 25 mm en een dikte van ongeveer 3,5 tot 4,0 cm. In de kwekerij zijn deze vijf maanden voor 

gebruik ingeplant met jonge oever- en waterplanten. Ongeveer de helft bevind zich boven de 

waterlijn en de andere helft eronder met een ideale diepte van 10 cm. Het wordt voornamelijk 

toegepast in stedelijk gebied om oevers snel te laten begroeien en om de wateren te verfraaien. 

 

De Aqua-Flora matten bevatten meestal een combinatie van een aantal van deze soorten: kalmoes 

(Acorus calamus), grote waterweegbree (Alisma plantago-aquatica), zwanenbloem (Butomus 

umbellatus), dotterbloem (Caltha palustris), moeraszegge (Carex acutiformis), scherpe zegge (Carex 

gracilis), ruige zegge (Carex hirta), hoge cyperzegge (Carex pseudocyperus), oeverzegge (Carex 

riparia), boszegge (Carex sylvatica), koninginnekruid (Carex cannabinum), rietzwenkgras (Festuca 

arundinacea), moerasspirea (Filipendula ulmaria), liesgras (glyceria maxima), gele lis (Iris 

pseudacorus), grote wederik (Lysimachia vulgaris), grote kattenstaart (Lythrum salicaria), watermunt 

(Mentha aquatica), moerasvergeet-me-nietje (Myosotis palustris), rietgras (Phalaris arundinacea), 

riet (Phragmites australis), mattenbies (Scirpus lacustris), grote egelskop (Sparganiu erectum), 

gewone smeerwortel (Symphytum officinale), kleine lisdodde (Typha angustifolia), grote lisdodde 

(Typha latifolia), echte valeriaan (Valeriana officinalis), beekpunge (Veronica beccabunga). Bij grotere 

wateren kan het worden gecombineerd met schanskorven. Dit zijn stalen korven met stenen erin en 

worden vaak als afscheiding gebruikt (nautilus-oeko-zivil.de). 

 

 
Fig. 2.4: Aqua-Flora mat in kwekerij (texion.be). 
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2.2.2 Biconflexbeschoeiing 

 

De laatste jaren worden er ook Biconflexmatten (figuur 2.5) gebruikt om verzakkingen achter de 

harde beschoeiing tegen te gaan. Biconflexmatten bestaan uit kunststofweefsel met daar bovenop 

betonelementen welke met een kunststofpen verbonden zijn aan de onderzijde. Doordat de 

betonelementen ten opzichte van elkaar steeds verspringen, wordt de golfslag op de oever 

behoorlijk gereduceerd. Hiertussen bevindt zich ongeveer 40% ruimte waardoor wortelgroei mogelijk 

blijft. Het kunststofweefsel heeft daarnaast een open structuur, zodat het niet gevoelig is voor 

opwaartse waterdruk en het de ontwikkeling van vegetatie bevorderd. Een nadeel is dat de 

overgroeiing veelal plaatsvindt vanaf de oever in plaats van op het talud en wordt daarom veelal als 

semi-harde beschoeiing gebruikt (Hehenkamp 2004, geopex.com). 

 

 
Fig. 2.5: Biconflexmat (geopex.com). 

 

2.2.3 Wiepenbeschoeiing 

 

Een wiepenbeschoeiing (figuur 2.6) is een constructie van houten palen en wilgentenen. Deze 

beschermt de oever tegen golfslag en zorgt daarnaast voor een luwte op het talud. Hier kan zich 

vervolgens een oevervegetatie ontwikkelen, waarbij riet of andere vegetatie mogelijk de functie van 

oeverbescherming kan overnemen (landschapnoordholland.nl). 

 

 
Fig. 2.6: Aanleg van wiepenbeschoeiing (zaansstadsblad.nl). 
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2.3 Beleid 

 

Parken en grote groenzones bepalen voor een groot deel de groenstructuur van Krimpen aan den 

IJssel. Hierbij speelt ook het groen bij wegen zoals bomen en de verschillende watergangen een rol 

(figuur 2.7). In het groenstructuurplan van gemeente Krimpen aan den IJssel gaat men uit van een 

robuuste groenstructuur in Krimpen aan den IJssel; dit is gunstig voor recreatie en natuur. Zodoende 

vervult de groenstructuur een belangrijke ecologische functie voor groen in de stad, maar ook voor 

verbindingen met omliggend gebied. 

 

 
Fig. 2.7: Groenstructuur Krimpen aan den IJssel (BTL Advies 2009). 

 

2.3.1 Flora- en Faunawet 

 

Nationaal beleid. De Flora- en faunawet is in werking vanaf april 2002. Een Nederlander heeft een 

algemene zorgplicht voor de bescherming en instandhouding van wilde flora en fauna. Bij de Flora- 

en Fauna wet geldt het principe “nee, tenzij”. Dit houdt in dat acties die schade aan de soort kunnen 

toebrengen niet zijn toegestaan en dat het alleen onder bepaalde voorwaarden kan worden 

afgeweken. De wet is een kaderwet, wat inhoud dat het niet specifiek aangeeft welke activiteiten zijn 

toegestaan en welke niet. Het regelt beheer, schadebestrijding, jacht, handel, bezit en andere 

menselijke activiteiten die mogelijk schade kunnen geven. 
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De wet is opgedeeld in drie tabellen, waarbij elke tabel steeds strenger wordt betreffende het “nee, 

tenzij” principe. Deze tabellen zijn tevens in bijlage III te vinden. 

 Tabel één bevat de algemene soorten en betreft alleen de zorgplicht. Het aanvragen van een 

ontheffing bij ruimtelijke ingrepen is dan niet nodig; 

 Tabel twee bevat de overige soorten, dit zijn de meer zeldzamere soorten. Hierbij is een 

ontheffing nodig, tenzij men gebruik maakt van een door het ministerie van Economische 

Zaken, Landbouw en Innovatie goedgekeurde gedragscode; 

 Tabel drie bevat soorten die genoemd worden in bijlage IV van de Habitatrichtlijn en bijlage I 

van de AMvB. Deze tabel bestaat uit de strengst beschermde soorten. Een ontheffing is 

vereist en een eventuele gedragscode geldt alleen voor bestendig beheer. 

 

De wet geeft invulling aan de volgende aspecten: 

 Schade voorkomen; 

 Schade beperken; 

 Schade ongedaan maken (Schoemaker 2009, UvW 2006). 

 

Ook de plaatsen waar dieren verblijven zijn beschermd. Indien een bepaald dier constant op een 

bepaalde locatie blijft, is dit zijn leefgebied. Een leefgebied moet vier dingen bevatten: voedsel, 

vocht, veiligheid en voortplantingsmogelijkheden (Schoemaker 2009, Siebenga 2010). 

 

Voor ruimtelijke ontwikkelingen, aanleg en beheer zijn twee procedures beschikbaar: gedragscode 

en ontheffing. Een gedragscode is een werkinstructie voor het zorgvuldig handelen tijdens bestendig 

beheer en is vijf jaar geldig. Bij gemeente Krimpen aan den IJssel maakt men gebruik van de 

gedragscode bestendig beheer gemeentelijke voorzieningen en de gedragscode ruimtelijke 

ontwikkeling en inrichting. Bestendig beheer is het voorzetten van onderhoudswerkzaamheden 

gericht op het behouden van de bestaande situatie en vormt daarbij geen hinder aan soorten. Indien 

een ingreep niet onder bestendig beheer valt, moet een ontheffing worden aangevraagd bij de 

provincie bij Dienst Regelingen door de opdrachtgevende gemeente. In figuur 2.8 is een tabel te 

vinden die aangeeft wanneer bepaalde werkzaamheden het beste kunnen plaatsvinden. Hierin kan 

men onder andere zien dat maaiwerkzaamheden vanaf de tweede helft van juli tot en met de eerste 

helft van maart kunnen plaatsvinden. Daarnaast kunnen in september en oktober in principe alle 

werkzaamheden plaatsvinden. Ten alle tijden dient er zorgvuldig te worden gehandeld, dat wil 

zeggen de werkzaamheden worden afgestemd op de aanwezige beschermde flora en fauna (BTL 

Advies 2013, Ministerie van EL&I 2012). 

 

Verschillende gemeenten hebben te maken met de Flora- en Faunawet indien er werkzaamheden 

omtrent onderhoud of ruimtelijke ontwikkeling plaatsvinden. Een voorbeeld hiervan is de realisatie 

van een (natuurvriendelijke) oever of de restauratie van een (monumentaal) huis. In dit geval kan de 

gemeente een door het ministerie van EL&I goedgekeurde gedragscode raadplegen, waardoor een 

eventuele ontheffingsaanvraag niet nodig is. In een gedragscodestaat beschreven wanneer welke 

activiteiten mogen worden uitgevoerd. Indien men niet zeker is welke soorten er in een bepaald 

gebied voorkomen, kan men een ecologisch adviesbureau vragen een quick-scan uit te voeren 

(amsterdam.nl, capelleaandenijssel.nl , utrecht.nl). 
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Onderhoud 

Maaien bermen, dijken 
en schouwpaden 

1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Schonen van het natte 
profiel 

2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Baggeren van bodems 
en herprofilering 

2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Herstelwerkzaamheden 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Begrazen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Snoeien en dunnen van 
opgaande beplanting 

1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

Onderhoud 
waterkeringen 

1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Onderhoud 
verhardingen 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ruimtelijke ontwikkeling en inrichting 

Verwijderen van 
bovengrond/graven 

1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sloop van kunstwerken 
en gebouwen 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Bouwactiviteiten 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Afdammen, dempen, 
vergraven watergangen 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Legenda 

  Voorkeursperiode, met minste risico op afbreuk aan populaties van soorten. 

  2e voorkeursperiode:’ja, mits’. Uitvoering met de nodige schadebeperkende maatregelen. 

  
3e voorkeursperiode:’nee, tenzij’. Alleen in uiterste noodzaak en met de nodige 
schadebeperkende maatregelen. 

Fig. 2.8: Werkzaamheden en voorkeursperiode (UvW 2006). 
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2.3.2 Kaderrichtlijn Water 

 

Nationaal beleid. De Kaderrichtlijn Water (KWR) bevordert de aanleg van natuurvriendelijke oevers 

en wordt gezien als een effectieve manier om de ecologie van het water te verbeteren. Deze is sinds 

eind 2000 van toepassing en moet zorgen dat de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in 2015 in 

orde is, zowel chemisch als biologisch. Het beschermt alle rivieren, meren, kustwateren en 

grondwateren en stelt doelen om ervoor te zorgen dat alle water in 2025 in orde is. Per 

stroomgebied wordt een beheersysteem opgezet waarbij duidelijk moet zijn dat watersystemen niet 

dezelfde grenzen hebben als politieke grenzen. Verschillende belanghebbenden dienen dit in acht te 

houden. Door het voeren van een waterprijsbeleid zorgt men ervoor dat de vervuiler betaalt indien 

er een overtreding is. Milieubelangen dienen daarnaast zoveel mogelijk in evenwicht te zijn met 

overige belangen (Solie 2011, rijkswaterstaat.nl). 

 

De realisatie van natuurvriendelijke oevers wordt gedaan aan het hand van het geldende beleid zoals 

de KWR. In Waterschap Hollandse Delta is in 2012 en 2013 door Bureau Waardenburg onderzoek 

gedaan naar natuurvriendelijke oevers. Hieruit blijkt dat de aanleg van natuurvriendelijke oevers een 

positief effect heeft op de waterkwaliteit. De effectiviteit is daarbij wel afhankelijk van de bodem, het 

peilbeheer, de beschaduwing, de buffercapaciteit en het gebruik en het aanliggende land (buwa.nl). 

 

In veel gevallen zijn gegevens over het voorkomen van flora en fauna op natuurvriendelijke oevers 

bekend bij de verschillende waterschappen en gemeenten, maar wordt hier verder niets mee 

gedaan. In 2012 is er een project gestart in samenwerking met verschillende 

hoogheemraadschappen en gemeenten gecoördineerd door het College van Dijkgraaf en 

hoogheemraden de Rekenkamer om deze informatie onderling uit te wisselen. Hieruit moet 

uiteindelijk voor de periode 2016-2027 een lijst beschikbaar zijn met wat goed en wat fout is gegaan 

(HH Delfland 2012). 

 

2.3.3 Stedelijk Waterplan Krimpen aan den IJssel 

 

Gemeentelijk beleid. Het Stedelijk Waterplan (SW) Krimpen aan den IJssel is opgesteld in 2004 en is 

bedoeld om een gezamenlijke visie te ontwikkelen voor het stedelijk water van gemeente, het 

hoogheemraadschap en belangenvertegenwoordigers. Per functie worden bepaalde eisen gesteld 

met betrekking op inrichting, beheer, onderhoud en kwaliteit van het water. Daarnaast bevat het een 

uitvoeringsplan van maatregelen. Het planproces begint met het vormen van de projectorganisatie. 

Deze bestaat uit een projectgroep en een bestuurgroep die de plannen goedkeurt en deze 

doorstuurt naar het bestuur van deelnemende organisaties. Gedurende het planproces worden een 

aantal stappen doorlopen; deze zijn terug te vinden in figuur 2.9. Landelijk wordt dit verwoord in het 

Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). In het NBW wordt onder andere het vergroten van de 

berging van oppervlaktewater behandeld, ook wel Wateropgaaf genoemd (Hehenkamp 2004). 
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Fig. 2.9: Stappen planproces (Hehenkamp 2004). 

 

2.3.4 Uitvoeringsbeleid: Ecokleurenkoers 

 

Waterschapsbeleid. In 2009 is het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard begonnen 

met aangepast maaionderhoud in de watergangen met als doel het ecologisch functioneren te 

verbeteren, waarbij de wateraan- en afvoer in acht wordt genomen. De Ecokleurenkoers (EKK) sluit 

aan bij de Flora- en Faunawet. Door middel van gefaseerd maaien blijft er altijd een gedeelte van de 

oevervegetatie staan. Door middel van een schouw controleert het waterschap of de 

onderhoudswerkzaamheden goed zijn uitgevoerd en gebruikt hierbij de EKK als leidraad. 

 

Door middel van kleuren wordt voor de watergangen in het gebied van Schieland en 

Krimpenerwaard aangegeven waar intensief onderhoud nodig is en waar de natuur meer ruimte kan 

krijgen. Hierbij worden de kleuren blauw, geel en groen gebruikt. Hoofdwatergangen met aan- en 

afvoerfunctie en watergangen smaller dan zes meter zijn blauw en moeten bij onderhoud geheel 

worden geschoond. Watergangen breder dan zes meter, zonder een specifieke aan- of afvoerfunctie 

zijn groen. Hoofdwatergangen die door het waterschap worden onderhouden zijn geel. In figuur 2.10 

wordt dit kort als richtlijnen weergeven. De watergangen worden in principe minder intensief 

onderhouden. De De EKK houdt eigenlijk ook in dat men meer vrijheid heeft in het onderhoud dan 

voorheen (HHSK 2009a, HHSK 2009b). 

 

  Maaien oeverzones Waterplanten verwijderen 

Blauw (smaller 
dan zes meter) 

Jaarlijks volledig, riet tien 
centimeter boven waterlijn en 
rest zes centimeter boven grond. 

Jaarlijks schonen. 

Groen (breder 
dan zes meter) 

Eens per twee tot vier jaar in de 
winter en 10-30% laten staan, riet 
tien centimeter boven waterlijn 
en rest zes centimeter boven 
grond. 

Niet meer dan eens per jaar, 
waarbij een deel blijft staan, 
schonen gebeurt vanaf één kant, 
waterplanten vanaf midden 
watergang, middenstrook drie 
meter breed schonen. 

Fig. 2.10: Richtlijnen beheer volgens EKK (UvW 2006). 
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In Krimpen aan den IJssel zijn verschillende oevers in de Ecokleurenkoers opgenomen. Zo behoren 

onder andere Molenvlietsingel, Hoge Park-Hoge Vijver, Lepelaarsbospad I, Boveneindselaan en Dr. 

W.M. Blomsingel tot groen, het eerste gedeelte van de Nieuwe Tiendweg tot blauw en Vicenza en 

Vlietkade tot geel (fig. 2.11). Van de groene watergangen komen er veel terug op de kaart 

Natuurvriendelijke oevers (bijlage I). Men kan dus stellen dat groene watergangen als 

natuurvriendelijke oever kunnen worden gezien of potentie geven om als natuurvriendelijke oever te 

ontwikkelen. 

 

 
Fig. 2.11: Ecokleurenkoers Krimpen aan den IJssel (geoweb1-simba3.grontmijservice.nl). 

 

2.4 Beheer 

 

2.4.1 Algemeen 

 

Doordat een natuurvriendelijke oever geleidelijk afloopt, is het eerste gedeelte van de onder water 

staande oever zeer geschikt voor vissen als paaiplek en voor amfibieën en reptielen om te kunnen 

opwarmen (Rutjes 2007). 

 

Nadat een natuurvriendelijke oever is aangelegd, vestigt zich een vegetatie spontaan of wordt het 

ingeplant of ingezaaid. Vervolgens ontstaat er een opeenvolging van veranderingen, ook wel 

successie genoemd. Eerst zullen zich pioniers zoals blaartrekkende boterbloem (Ranunculus 

sceleratus) zich vestigen. De jaren erna zal dit afnemen en zullen zich onder andere wolfspoot 

(Lycopus europaeus), waterpeper (Persicaria hydropiper), bitterzoet (Solanum dulcamara), harig 

wilgenroosje (Epilobium hirsutum) en zwanenbloem (Butomus umbellatus) vestigen (Schuring 2003). 

 

De mate waarin vegetatie op een bepaalde oever zich vestigt en ontwikkelt is afhankelijk van de 

standplaatsfactoren. Tot deze factoren behoren: bodemsamenstelling, waterkwaliteit, hydrologie, 

trofiegraad (hoeveelheid stikstof en fosfor) en schaduw. Het is dus van belang om de 

standplaatsfactoren te kennen, om het uiteindelijke beeld te bepalen (Solie 2011). 
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2.4.2 Inrichting 

 

Tussen het idee en realisatie van een natuurvriendelijke oever kunnen een aantal stappen worden 

onderscheiden, welke pakweg in drie fasen kunnen worden ingedeeld: ontwerpproces, oeverplan en 

uitvoering. In figuur 2.12 vind men deze fasen met onderlinge stappen. 

 

 
Fig. 2.12: Stappenschema ontwerp en beheer natuurvriendelijke oever (Solie 2012). 

 

Het streefbeeld is altijd het uitgangspunt voor het onderhoud van een natuurvriendelijke oever. Er is 

minimaal twee jaar voor nodig voordat het streefbeeld na aanleg is bereikt. Onderhoud is gedurende 

deze periode echter wel noodzakelijk. Zo dient houtopslag te worden verwijderd en moeten 

onvoorziene factoren zoals vraat het streefbeeld niet in de weg staan. Ook is aanplant mogelijk 

(HHSK 2009, Groshart 2011). 
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Bij een natuurvriendelijke oever kunnen enkele beheer- of inrichtingsvariabelen worden 

onderscheiden. Als eerste is dit de beschikbare ruimte, waardoor het op sommige locaties niet 

mogelijk is. Het talud mag namelijk niet steiler zijn dan 1:2. Bij een water met de functie 

waterberging of -afvoer zijn minimale eisen voor de doorstroom. Wateren met deze functie zijn 

meestal ongeschikt. Bij het maaien van een oever dient men rekening te houden met beschermde 

flora en fauna. Maaien zorgt ervoor dat voedingstoffen worden afgevoerd en successie beperkt blijft. 

Het schonen van een oever en de watergang heeft meer effect dan maaien omdat de ondergrondse 

delen van planten ook worden verwijderd. Schonen is bijvoorbeeld nodig bij verlanding, waardoor de 

successie weer wordt teruggezet. Verder kan men baggeren waarbij de sliblaag wordt verwijderd, 

met daarbij de onderwatervegetatie en mogelijk ook oevervegetatie indien dit vanaf de waterkant 

gebeurd. Ten slotte is er het waterpeil, dat veelal door een waterbeheerder wordt bepaald. Hierbij 

kan vervolgens onderscheid worden gemaakt tussen streefpeil, tegennatuurlijk peil en een natuurlijk 

peil (Solie 2011). 

 

2.4.3 Beheermaatregelen 

 

Natuurvriendelijke oevers worden eens per twee jaar gefaseerd gemaaid, de ene helft het eerste jaar 

en de andere helft het tweede jaar. Bij voorkeur gebeurt dit tussen september en oktober. Daarbij 

geldt ook dat de bloeiperiode van soorten de beheerperiode bepaald. Gedurende de bloeiperiode 

van de doelsoorten mag er dus geen beheer worden uitgevoerd. Vaak wordt hier tot een maand bij 

opgesteld, zodat het zaad tijd heeft om te zetten (HHSK 2009). 

 

Elk jaar wordt er circa drie centimeter slib afgezet op een natuurvriendelijke oever. Er wordt 

geadviseerd om dit weg te baggeren als de laag tien centimeter of meer is, om een goede 

doorstroom te blijven houden (Rutjes 2007). 

 

Doodlopende gangen dienen naar de open kant toe te worden gemaaid. Op deze manier hebben 

dieren een kans om te vluchten. Er dient niet lager dan tien centimeter van de bodem te worden 

gemaaid, zodat de wortels van waterplanten niet beschadigd raken en de bodem niet wordt 

omgewoeld. Verder dient er niet te worden gemaaid bij een temperatuur van 25°C of hoger, zodat 

het zuurstofgehalte n het water niet te laag word. Woekerende planten zoals grote waternavel 

(Hydrocotyle ranunculoides) dienen zo snel mogelijk te worden verwijderd, waarna HHSK erover 

wordt ingelicht. 

 

Het maaisel dient circa twee dagen op de kant te liggen voordat deze wordt afgevoerd. Dit geeft 

dieren de mogelijkheid terug te kruipen naar het water. Het dient er niet langer te liggen, omdat 

anders de grond voedselrijker wordt en zodoende de groei van bijvoorbeeld brandnetels bevorderd. 

De uitzondering hierop is kroos, welke direct mag worden afgevoerd. Dit geldt tevens voor 

baggermaterialen. Maaien gebeurt bij voorkeur met een maaikorf vanaf de weg, maar is ook mogelijk 

vanaf het water met een maaibak of met de hand (HHSK 2009, Groshart 2011). 
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3. Inventarisatie 
 

In dit hoofdstuk zal eerst de methode met criteria worden uitgelegd, waarna een aantal te 

verwachten soorten worden aangegeven, om vervolgens de resultaten van de inventarisatiegegevens 

van de verschillende oevers in gemeente Krimpen aan den IJssel aan bod te laten komen. 

 

3.1 Methode 

 

De inventarisatie van de verschillende oevers vindt plaats vanaf de eerste week van juli. Dit gebeurt 

aan de hand van een bij gemeente Krimpen aan den IJssel beschikbare kaart, gemaakt door de heer J. 

Buijs, waarop alle natuurvriendelijke oevers in de gemeente staan aangegeven. In bijlage I vindt men 

deze kaart met alle natuurvriendelijke oevers in Krimpen aan den IJssel. Deze worden betreffende 

het type oever voor de inventarisatie met één letter aangeduid: 

 ‘A’ staat voor Aqua-Flora mat en wordt op de kaart met rood aangegeven, hier zijn er vijf van 

aanwezig; 

 ‘B’ staat voor Biconflexbeschoeiing en wordt op de kaart met oranje aangegeven, hier zijn er 

28 van aanwezig; 

 ‘N’ staat voor natuurvriendelijke oever en wordt op de kaart met donkergroen aangegeven, 

hier zijn er zeven van aanwezig; 

 ‘W’ voor wiepenbeschoeiing en wordt op de kaart met blauw aangegeven, hier zijn er vijf van 

aanwezig; 

 ‘K’ staat voor kruidenvegetatie en wordt op de kaart met lichtgroen aangegeven, waarvan er 

acht zijn; 

 Ten slotte worden hier nog de categorie ‘P’ aan toegevoegd, welke voor potentieel 

natuurvriendelijke oever staat. Deze bevinden zich nog niet op de kaart, maar kunnen hier 

later aan worden toegevoegd. 

 

Aangezien er per gedeelte verschillende soorten vegetatie kunnen voorkomen, wordt er tijdens de 

inventarisatie van een oever onderscheid gemaakt in vier gedeeltes: 

 Watergang; 

 Nat talud; 

 Droog talud; 

 Plat gedeelte. 

 

Er wordt bij de inventarisatie gebruik gemaakt van Nieuwe plantengids voor onderweg en Heukel’s 

flora van Nederland. De eerst genoemde is handig in combinatie met gekleurde plaatjes waarbij aan 

de hand van een kleurencode het geslacht kan worden bepaald indien dit in het veld niet direct 

duidelijk is. De laatst genoemde is zinvol om de specifieke soort op naam te brengen en bevat een 

gedetailleerde beschrijving. Vrijwel alle in Nederland voorkomende flora is hierin te vinden (Meijden 

2005, Schauer 2010). 
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3.1.1 Criteria 

 

Voor de inventarisatie van de oevers wordt gebruik gemaakt van enkele criteria, om zodoende het 

inventariseren van de verschillende oevers gemakkelijker te laten verlopen. Deze criteria zijn: 

 De gehele oever dient te worden bekeken voor elk van de vier hierboven genoemde 

gedeeltes. Soorten worden met uitzondering van de algemene soorten lijst (figuur 3.2) 

opgeschreven. Deze lijst bevat soorten die zeer algemeen zijn en vrijwel overal voorkomen in 

Nederland, waardoor het geen toegevoegde waarde is voor het beheerplan. Indien nodig 

wordt tijdens de inventarisatie deze lijst aangepast. 

 Zoals hierboven genoemd is er een lijst met algemene soorten opgesteld. Deze lijst bevat 134 

soorten die algemeen zijn en zich op meerdere gedeeltes van het talud kunnen bevinden. 

Voorbeelden hiervan zijn fluitenkruid (Anthriscus sylvestris) en grote brandnetel (Urtica 

dioica). Dit is bepaald aan de hand van Heukel’s Flora van Nederland en wilde-planten.nl, 

indien deze als algemeen stonden aangegeven in het fluviatiele- en laagveendistrict. Indien 

men één of meerdere van deze soorten op een oever aantreft, wordt dit als “> algemeen <” 

op het notatieformulier opgeschreven (bodemdata.nl). 

 Er dient 5% of meer bedekking van een bepaalde soort voor te komen voordat deze wordt 

opgeschreven. De uitzondering hierop zijn soorten dit in de tabellen van de Flora- en 

Faunawet voorkomen. Een tabel met deze soorten op zak hebben vergemakkelijkt dit; 

 In principe zullen grassen buiten beschouwing worden gelaten. Deze komen veelal alleen 

voor op het platte gedeelte en kunnen veel tijd in beslag nemen om op specifieke soort te 

determineren. Daarbij komt dat het beheerplan zich voornamelijk zal richten op het talud en 

de watergang. 

 Bomen worden in principe niet meegeteld, tenzij dit opschot betreft. Een voorbeeld is het 

opschot van zwarte els (Alnus glutinosa) op verschillende oevers. Het is meestal niet 

wenselijk dat deze zich ontwikkelen tot een volwassen boom ten behoeve van de lichtinval 

op de oever. 

 Indien een bepaalde soort in meerdere gedeeltes van de oever voorkomt, wordt deze bij elk 

van deze gedeeltes opgeschreven. Zodoende is na de hand ook duidelijk dat deze in 

meerdere gedeeltes voorkomt. 

 Indien een soort maar gedeeltelijk op naam kan worden gebracht (e.g. een scherpe 

boterbloem wordt gezien als boterbloem, maar de specifieke soort kan niet worden 

achterhaald), dan wordt achter de soort ‘spec’ gezet, hetgeen ‘species’ ofwel niet bekend 

betekend. 
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3.1.2 Aandachtspunten 

 

 Bij oevers met een minder geleidelijk talud kan de overgang van nat talud naar droog talud 

en ten slotte het platte gedeelte vrij abrupt zijn en zitten deze gedeeltes dus dicht op elkaar. 

Dit kan bij oevers met veel vegetatie voor problemen zorgen. In dit geval kan men met de 

hand voelen of deze op het natte of droge talud staat en indien zelfs dit geen duidelijkheid 

geeft, kan aan de hand van eerdere bevindingen op andere oevers de plaats op het talud 

worden bepaald; 

 Het is mogelijk dat bepaalde oevers niet direct kunnen worden benaderd, maar van een 

afstand moeten worden bekeken. Een voorbeeld hiervan is de oever bij begraafplaats 

Waalhoven waar een schanskorf toegang vanaf het pad belet. In dit geval kan er vanaf een 

andere kant op afstand worden gekeken of van bovenaf; 

 Het is mogelijk dat een oever zoals aangegeven op de kaart niet (meer) aanwezig is als 

natuurvriendelijke oever. De oever is verhard en bevat een stenen of houten beschoeiing. 

Een stenen beschoeiing dient hier als versteviging voor een galerij of tuin en een houten 

beschoeiing als oeverbescherming. Indien dit het geval is, dient dit op de kaart te worden 

aangegeven door middel van een kronkellijn. Deze wordt later door een gismedewerker op 

de daadwerkelijke kaart aangepast; 

 Men kan oevers tegenkomen die potentie hebben als natuurvriendelijke oever. Dat kan 

komen doordat zich hier soorten van de Flora- en Faunawet bevinden, de oever er reeds 

natuurlijk uitziet, de oever een hoge belevingswaarde heeft of de oever gemakkelijk of met 

minimale moeite is om te vormen is tot natuurvriendelijke oever; 

 Indien een nabij gelegen oever bij één van de op de kaart aangegeven oevers als 

natuurvriendelijke oever kan worden gezien of kan worden gerealiseerd, wordt dit op de 

kaart aangegeven met een paarse kleur. Deze oever wordt tevens in de analyse aangegeven 

als potentiële natuurvriendelijke oever. 

 

3.1.3 Notatieformulier 

 

Voor de inventarisatie van de vegetatie op de verschillende oevers wordt een formulier met tabel 

gebruikt die de hierboven genoemde gedeeltes in acht neemt. Elk formulier begint met een titelrij, 

waarin duidelijk de verschillende gedeeltes van de oever staan zodat hier tijdens de inventarisatie 

geen verwarring over kan ontstaan. Hierna volgt de naam van de oever welke wordt afgeleid van de 

straat of het park waar deze het dichtst bij ligt. Vervolgens wordt het type oever aangegeven en ten 

slotte de datum dat de oever is geïnventariseerd. Uiteindelijk kunnen de vier kolommen hieronder 

worden ingevuld met de aangetroffen vegetatie. Dit zal in principe gebeuren aan de hand van de 

Nederlandse naam (figuur 3.1), waarna  er later de wetenschappelijke naam aan wordt toegevoegd. 

Deze resultaten worden in een zelfde formulier in Excel ingevoerd. Aan de hand van voorwaardelijke 

opmaak krijgen de verschillende typen oevers een kleur en worden soorten die in één van de 

tabellen van de Flora- en Faunawet te vinden zijn in de desbetreffende cellen gekleurd naar hand van 

in welke tabel deze soort voorkomt. Dit is groen voor tabel drie, geel voor tabel twee en oranje voor 

tabel één. Het voorkomen van soorten uit de Flora- en Faunawet bepaald uiteindelijk voor een groot 

deel het beheer. 
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Plat gedeelte Droog talud Nat talud Watergang 

Oever:  Type:  Datum:  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Fig.3.1: Voorbeeld notatieformulier oevers (Krempel 2013). 

 

3.2 Te verwachten soorten 

 

De soorten die in deze paragraaf aan bod komen, zijn soorten waarvan men verwacht dat deze op 

één of meerdere oevers kunnen voorkomen. Dit is gedaan aan de hand van soorten die de 

afstudeerder is tegengekomen gedurende de opleiding bos- en natuurbeer of gedurende excursies in 

verschillende heemparken op of nabij oevers. Daarnaast is waarneming.nl geraadpleegd. Ook heeft 

de inventarisatieronde van de eerste week bijgedragen om een algemeen beeld te krijgen van de 

vegetatie op de oevers in Krimpen aan den IJssel. Deze soorten zijn: avondkoekoeksbloem (Silene 

latifolia subsp. alba), blaartrekkende boterbloem (Ranunculus sceleratus), echte koekoeksbloem 

(Silene flos-cuculi), echte valeriaan (Valeriana officinalis), gele lis (Iris pseudacorus), gewone 

engelwortel (Angelica sylvestris), gewone smeerwortel (Symphytum officinale), grote kattenstaart 

(Lythrum salicaria), grote lisdodde (Typha latifolia), grote ratelaar (Rhinantus angustifolius), grote 

waterweegbree (Alisma plantago-aquatica), harig wilgenroosje (Epilobium hirsutum), heermoes 

(Equisetum arvense), kalmoes (Acorus calamus), kleine brandnetel (Urtica urens), kleine lisdodde 

(Typha angustifolia), koninginnekruid (Eupatorium cannabinum), liesgras (Glyceria maxima), 

mattenbies (Schoenoplectus lacustris), moerasandoorn (Stachys palustris), moerasvergeet-mij-nietje 

(Myosotis scorpioides subsp. scorpioides), perzikkruid (Persicaria maculosa), pitrus (Juncus effusus), 

ridderzuring (Rumex obtusifolius), speenkruid (Ficaria verna), veenwortel (Persicaria amphibia), 

vogelwikke (Vicia cracca), waterpunge (Samolus valerandi), waterzuring (Rumex hydrolapathum), 

witte klaver (Trifolium repens), wolfspoot (Lycopus europaeus) en zilverschoon (Potentilla anserina). 

 

Daarnaast worden er ook nog enkele soorten die op tabel één of tabel twee van de Flora- en 

Faunawet voorkomen verwacht. De verwachting is gedaan aan de hand van waarnemingen van deze 

soorten in de afgelopen vijf jaar op waarneming.nl voor Krimpen aan den IJssel. Deze soorten zijn: 

dotterbloem (Caltha palustris subsp. palustris), grote kaardenbol (Dipsacus fullonum), zwanenbloem 

(Butomus umbellatus), rietorchis (Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa) en waterdrieblad 

(Menyanthes trifoliata) (waarneming.nl). 
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3.3 Resultaten 

 

In bijlage IV vindt men de resultaten van de inventarisatie per oever. Soorten die zich op één van de 

tabellen van de Flora- en Faunawet bevinden zijn gekleurd aangegeven. Dit is groen voor soorten op 

tabel één, geel voor soorten op tabel twee en oranje voor soorten op tabel drie. Het beheer moet 

hierop worden aangepast. Daarnaast is er een overzicht van alle oevers samen, met daarin de datum 

dat deze bezocht is, het type oever en het aantal aangetroffen soorten op een specifieke oever. 

 

Verreweg de meeste natuurvriendelijke oevers waren met Biconflexbeschoeiing en de minste met 

wiepenbeschoeiing. In figuur 3.2 staat het aantal oevers van een bepaald type beschoeiing en 

vervolgens het totaal aantal soorten van al deze oevers samen. Hieruit kan vervolgens het gemiddeld 

aantal soorten op een bepaald type beschoeiing worden bepaald. Daarnaast kan men in bijlage V een 

overzicht vinden van het totaal aantal soorten per oever per zone. 

 

  A B N W K P 

Aantal oevers 4 25 7 3 9 6 

Totaal soorten 65 451 163 48 222 105 

Gemiddeld 16,3 18,0 23,3 16,0 24,7 17,5 

Fig. 3.2: Totaal aantal soorten (Krempel 2013). 

 

3.4 Soorten 

 

Het uiteindelijk toe te passen beheer hangt af van de bloeiperiode van e soorten op de oever. Het 

beheer zal veelal plaatsvinden van oktober tot en met maart. 

 In de figuren bij dit hoofdstuk wordt donkerblauw gebruikt om de bloeiperiode aan te geven. 

 Een eventuele tweede periode dat de soort bloeit wordt vervolgens met lichtblauw 

aangegeven. 

 

3.4.1 Flora- en Faunawet 

 

De belangrijkste groep is die van de Flora- en Faunawet. Deze soorten worden door deze wet 

beschermd, wat betekent dat het beheer hierop moet worden aangepast. In de figuren hieronder 

wordt kort de belangrijkste informatie weergegeven van op oevers aangetroffen soorten die zich in 

de Flora- en Faunawet bevinden. Hierbij komen onder andere de zone waar deze soort te vinden is, 

de bloeiperiode, de lengte, kernmerken, standplaats en status aan bod. 
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Aardaker Lathyrus tuberosus 

 
  

 

Bloeiperiode 

J F M A M J J A S O N D 

Lengte 

0,30-0,90 m. 

Kenmerken 

Rode bloemen, welriekend en in trossen van twee 
to zeven, steunbladeren deels spiesvormig. 

 

  

 

Standplaats 

Op vochtige, kalkhoudende grond aan dijken en in 
bermen, tussen struikgewas, in graanakkers, aan 
spoorwegen, ook in de duinen. 

Status 

Flora- en Faunawet tabel 1. 

Fig. 3.3: Aardaker (soortenbank.nl, wildeplanten.nl). 

 

Akkerklokje Campanula rapunculoides 

 
  

 

Bloeiperiode 

J F M A M J J A S O N D 

Lengte 

0,45-1,20 m. 

Kenmerken 

Ondergrondse uitlopers, bloemen roze en naar één 
zijde gekeerde tros, meeste in oksels van 
schutbladen, onderste bladen eirond to 
lancetvormig en gekarteld. 

  Standplaats 

Op open, vochtige, voedselrijke, vaak omgewerkte 
grond in bermen, langs spoorwegen, aan heggen; 
soms in en langs akkers. 

Status 

Flora- en Faunawet tabel 1. 

Fig. 3.4: Akkerklokje (soortenbank.nl, wildeplanten.nl). 
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Brede wespenorchis Epipactis helleborine subsp. helleborine 

 
  

 

Bloeiperiode 

J F M A M J J A S O N D 

Lengte 

0,30-0,80 m. 

Kenmerken 

Bladen in midden en bij bloei teruggeslagen, 
onderste schutblad twee keer zo lang als de bloem, 
bloemen groenroze, meerdere bij elkaar. 

 
  

 

Standplaats 

Op vochtige tot droge, voedselarme tot voedselrijke 
grond in bossen, grienden, duinvalleien en op 
beschaduwde plaatsen bij bebouwing; ook in de 
duinen, verspreiding daar onvoldoende bekend. 

Status 

Flora- en Faunawet tabel 1. 

Fig. 3.5: Brede wespenorchis (soortenbank.nl, wildeplanten.nl). 

 

Gewone dotterbloem Caltha palustris subsp. palustris 

 
  

 

Bloeiperiode 

J F M A M J J A S O N D 

Lengte 

0,15-0,50 m. 

Kenmerken 

Bladen hartvormig, gekarteld, waarvan onderste 
lang gesteeld, bloemen geel met vijf kroonbladen. 

 
  

 

Standplaats 

Op natte, voedselrijke grond aan waterkanten, in 
graslanden, rietlanden, moerasbossen en 
brongebieden; zoutmijdend. 

Status 

Flora- en Faunawet tabel 1. 

Fig. 3.6: Gewone dotterbloem (soortenbank.nl, wildeplanten.nl). 
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Grote kaardenbol Dipsacus fullonum 

 
  

 

Bloeiperiode 

J F M A M J J A S O N D 

Lengte 

0,90-2,00 m. 

Kenmerken 

Bladeren getand, bloemen paars to witpaars, 
hoofdjes hoger dan breed, stengelbladen zittend, 
omwindsel bladen stekend. 

  Standplaats 

Op vochtige, kalkhoudende, omgewerkte grond in 
bermen, op dijken en in ruigten. 

Status 

Flora- en Faunawet tabel 1. 

Fig. 3.7: Grote kaardenbol (soortenbank.nl, wildeplanten.nl). 

 

Slanke sleutelbloem Primula elatior 

 
  

 

Bloeiperiode 

J F M A M J J A S O N D 

Lengte 

0,15-0,30 m. 

Kenmerken 

Bladsteel aan onderzijde met lange afstaande 
haren,  bloemen geel in een kroon. 

  Standplaats 

Op vochtige, voedselrijke, vaak kalkhoudende 
grond in loofbossen, aan beekoevers en in natte 
graslanden. 

Status 

Flora- en Faunawet tabel 1. 

Fig. 3.8: Slanke sleutelbloem (soortenbank.nl, wildeplanten.nl). 
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Zwanenbloem Butomus umbellatus 

 
  

 

Bloeiperiode 

J F M A M J J A S O N D 

Lengte 

0,30-1,50 m. 

Kenmerken 

Rechtopstaand, roze bloemen in een scherm, 
lancetvormige bladeren. 

 
  

 

Standplaats 

Aan en in ondiep, voedselrijk water. 

Status 

Flora- en Faunawet tabel 1. 

Fig. 3.9: Zwanenbloem (soortenbank.nl, wildeplanten.nl). 

 

3.4.2 Rode Lijst 

 

Naast de soorten van de Flora- en Faunawet, zijn er soorten die zich op de Rode Lijst van de 

vaatplanten bevinden. Deze vormt een lichtlijn waar het beheer zoveel mogelijk op wordt aangepast. 

Deze soorten kan men vinden in de figuren hieronder. 

Gele zegge Carex flava 

 
  

 

Bloeiperiode 

J F M A M J J A S O N D 

Lengte 

0,30-0,70 m. 

Kenmerken 

Stengels scherp driekantig, bladen lichtgroen of 
geelgroen, slap, bloeiwijze gesteeld, geelachtig. 

  Standplaats 

In moerassige graslanden en natte loofbossen. 

Status 

Rode Lijst bedreigd. 

Fig. 3.10: Gele zegge (soortenbank.nl, wildeplanten.nl). 
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Krabbenscheer Stratiotes aloides 

 
  

 

Bloeiperiode 

J F M A M J J A S O N D 

Lengte 

0,15-0,40 m. 

Kenmerken 

Bladen in rozet, lijnvormig en naar top versmald, 
stekelig getand, bloemen wit en boven 
waterspiegel uitstekend. 

  Standplaats 

In voedselrijke, zoete en zwak brakke, luwe 
wateren, niet in groot, open water. 

Status 

Rode Lijst gevoelig. 

Fig. 3.11: Krabbenscheer (soortenbank.nl, wildeplanten.nl). 

 

Moerasstreepzaad Crepis paludosa 

 
  

 

Bloeiperiode 

J F M A M J J A S O N D 

Lengte 

0,30-1,20 m. 

Kenmerken 

Bladeren eirond to lancetvormig, 
stengelomvattend, stengel en bladeren kaal, 
bloemen dooiergeel, nootjes bleekgeel. 

  Standplaats 

Op natte, matig voedselrijke grond in graslanden en 
loofbossen, vooral in brongebieden en beekdalen, 
in grienden, aan waterkanten. 

Status 

Rode Lijst kwetsbaar. 

Fig. 3.12: Moerasstreepzaad (soortenbank.nl, wildeplanten.nl). 
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Moeraswolfsmelk Euphorbia palustris 

 
  

 

Bloeiperiode 

J F M A M J J A S O N D 

Lengte 

0,60-1,50 

Kenmerken 

Dikke stengel, buisvormig, okselstandige 
bloeiwijzen, bloemen geel, doosvrucht met 
rolronde wratten. 

  Standplaats 

In rietlanden en langs waterkanten. 

Status 

Rode Lijst kwetsbaar. 

Fig. 3.13: Moeraswolfsmelk (soortenbank.nl, wildeplanten.nl). 

 

3.4.3 Soorten Krimpen aan den IJssel 

 

Aangezien het aantal soorten in de groep Krimpen aan den IJssel te groot is om net als de hier 

bovenstaande figuren te verwerken, is er voor een andere oplossing gekozen in de vorm van één 

tabel met daarin naam, bloemkleur, bloeitijd, hoogte en zone dat deze voorkomt. Deze tabel is te 

vinden in bijlage VI. Deze tabel zal de basis vormen voor het bepalen van het beheer van de 

verschillende oevers. 

 De soorten van de Flora- en Faunawet zijn met groen aangegeven; 

 De soorten van de Rode Lijst zijn met paars aangegeven. 

 Donkerblauw staat voor de bloeiperiode; 

 Lichtblauw staat voor een eventuele tweede bloeiperiode. 
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4 Analyse 
 

In de analyse worden de soorten in groepen ingedeeld en de oevers op categorie. Vervolgens worden 

beheermaatregelen bepaald en verklaard. Daarnaast worden er enkele potentiële natuurvriendelijke 

oevers aangewezen. 

 

4.1 Oevers 

 

In dit hoofdstuk worden de verschillende typen natuurvriendelijke oevers in Krimpen aan den IJssel 

behandeld. 

 

4.1.1 Aqua-Flora matten 

 

Aqua-Flora matten zijn voornamelijk gebruikt in de wijk Langsingh-Zuid. Het gaat hier om een nieuwe 

wijk in Krimpen aan den IJssel, waarvan de laatste woningen slechts twee jaar geleden zijn 

opgeleverd. De matten worden gebruikt om een oever direct een gevuld beeld te geven. De 

gemeente wil in de toekomst hier vanaf stappen, aangezien het financieel een minder aantrekkelijke 

keuze is. 

 

De oevers met aqua-floramatten zijn: Waalhoven (midden), Fort Rijnauwen, Hofje van Pauw 

(zuidoost), Landgoed Nederhoven en Zwanenkade (west). 

 

Er komen gemiddeld 7,8 soorten voor op een Aqua-Flora mat, wat 13,0% van het totaal is. Daarnaast 

komt de diversiteit op gemiddeld 2,5 soorten per oever, wat 13,0% van het totaal is. Verder komen 

er gemiddeld 1,3 soorten voor die uniek zijn voor de oever, ofwel 9,2% van het totaal (fig. 4.1). 

 

 Aantal Aantal 

% 

Diversiteit Diversiteit 

% 

Uniek Uniek 

% 

Aqua-Flora mat 7,8 13,8% 2,5 13,0% 1,3 9,2% 

Fig 4.1: Gemiddeldes en percentages Aqua-Flora mat (Krempel 2013). 

 

4.1.2 Biconflexbeschoeiingen  

 

Biconflexbeschoeiingen geven de oevers stevigheid door middel van ronde betonelementen. De 

kunststof mat waarop deze zich bevinden is open genoeg voor planten om doorheen te groeien. Dit 

type oever wordt verreweg het meeste gebruikt in Krimpen aan den IJssel en kan men vrijwel in elke 

wijk aantreffen. 
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De oevers met Biconflexbeschoeiingen zijn: Molenvlietsingel, Vicenza, Rubenslaan (noord), 

Rubenslaan (zuid), Lansing, Burgemeester Aalberslaan (zuid), Lepelaarsbospad I, Lepelaarsbospad II 

(zuid), Lepelaarsbospad IV, Fresia-Burgermeester Lepelaarssingel, Fresia (oost), Fresia-Orchidee, 

Witte Brug, Steenplaats, Zaagmolen, Sportsingel-Boveneindselaan, Boksdoorn, Duindoorn (noord), 

Groenendaal (zuid), Driekamp, Burgemeester Aalberslaan (noord), Middenwetering (zuidwest), 

Kerkdreef (west), Boezemdreef en Noorderstraat. 

 

Er komen gemiddeld 9,2 soorten voor op een Biconflexbeschoeiing, wat 16,3% van het totaal is. 

Daarnaast komt de diversiteit op gemiddeld 1,8 soorten per oever, wat 9,4% van het totaal is. Verder 

komen er gemiddeld 1,4 soorten voor die uniek zijn voor de oever, ofwel 9,9% van het totaal. Dit zijn 

de laagste percentages, wat dus een lager aantal soorten en diversiteit (fig. 4.2). 

 

 Aantal Aantal 

% 

Diversiteit Diversiteit 

% 

Uniek Uniek 

% 

Biconflexbeschoeiing 9,2 16,3% 1,8 9,4% 1,4   9,9% 

Fig 4.2: Gemiddeldes en percentages Biconflexbeschoeiing (Krempel 2013). 

 

4.1.3 Natuurvriendelijke oevers 

 

Natuurvriendelijke oevers zijn in tegenstelling to de andere typen oevers niet voorzien van een 

beschoeiing, maar hebben daartegen een veel flauwer talud, wat kansen biedt aan zowel flora, als 

fauna. Bij realisatie van een dergelijke oever worden van te voren bepaalde soorten aangeplant. 

 

De oevers met natuurvriendelijke oevers zijn: Hofje van Pauw (noordwest), Ouverturelaan, 

Graafkade, Dr. W.M. Blomsingel (noordoost), Dr. W.M. Blomsingel (midden), Kerkdreef (noord) en 

Dr. W.M. Blomsingel (zuidwest). 

 

Er komen gemiddeld 9,0 soorten voor op een natuurvriendelijke oever, wat 15,9% van het totaal is. 

Daarnaast komt de diversiteit op gemiddeld 3,0 soorten per oever, wat 15,6% van het totaal is. 

Verder komen er gemiddeld 2,9 soorten voor die uniek zijn voor de oever, ofwel 20,6% van het 

totaal. Samen met de kruidenvegetatie, zijn dit de hoogste percentages wat dus een hoog aantal 

soorten en diversiteit aangeeft (fig. 4.3). 

 

 Aantal Aantal 

% 

Diversiteit Diversiteit 

% 

Uniek Uniek 

% 

Natuurvriendelijk 9,0 15,9% 3,0 15,6% 2,9 20,6% 

Fig 4.3: Gemiddeldes en percentages natuurvriendelijke oever (Krempel 2013). 

 

4.1.4 Wiepenbeschoeiingen 

 

Een wiepenbeschoeiing bestaat uit een rij houten palen met daartussen wilgentenen. Op ten duur 

zullen deze wilgentenen verdwijnen, waarna de ontwikkelde vegetatie zoals riet de beschoeiing kan 

over nemen. Eventueel kan de beschoeiing opnieuw worden aangelegd. Dit type natuurvriendelijke 

oever komt het minste voor in Krimpen aan den IJssel. 
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De oevers met wiepenbeschoeiing zijn: IJsseldijk-Olympiade, Nieuwe Tiendweg en Groenendaal 

(oost) 

 

Er komen gemiddeld 10,3 soorten voor op een wiepenbeschoeiing, wat 18,2% van het totaal is. 

Daarnaast komt de diversiteit op gemiddeld 3,0 soorten per oever, wat 15,6% van het totaal is. 

Verder komen er gemiddeld 2,3 soorten voor die uniek zijn voor de oever, ofwel 16,3% van het totaal 

(fig. 4.4). 

 

 Aantal Aantal 

% 

Diversiteit Diversiteit 

% 

Uniek Uniek 

% 

Wiepenbeschoeiing 10,3 18,2% 3,0 15,6% 2,3 16,3% 

Fig 4.4: Gemiddeldes en percentages wiepenbeschoeiing (Krempel 2013). 

 

4.1.5 Kruidenvegetaties 

 

Dit type oever lijkt op een natuurvriendelijke oever, maar mist daartegen het geleidelijke talud. Dit 

zijn oevers waarop zich een ecologisch of esthetisch mooi ogende vegetatie bevind. 

 

De oevers met kruidenvegetaties zijn: Van Eijcklaan, Huys ten Donck, Krimpenerbosweg, 

Lepelaarsbospad II (west), Vlietkade, Duindoorn (oost), Gouden Regen, Vijfkamp, Parkzoom, en 

Zwanenkade (oost). 

 

Er komen gemiddeld 11,4 soorten voor op een kruidenvegetatie, wat 20,2% van het totaal is. 

Daarnaast komt de diversiteit op gemiddeld 5,7 soorten per oever, wat 29,7% van het totaal is. 

Verder komen er gemiddeld 3,2 soorten voor die uniek zijn voor de oever, ofwel 22,7% van het 

totaal. Samen met de natuurvriendelijke oever, zijn dit de hoogste percentages wat dus een hoog 

aantal soorten en diversiteit aangeeft (fig. 4.5). 

 

 Aantal Aantal 

% 

Diversiteit Diversiteit 

% 

Uniek Uniek 

% 

Kruidenvegetatie 11,4 20,2% 5,7 29,7% 3,2 22,7% 

Fig 4.5: Gemiddeldes en percentages kruidenvegetatie (Krempel 2013). 

 

4.1.6 Potentiële oevers 

 

Gedurende de inventarisatie zijn enkele oevers opgevallen die potentie hebben als 

natuurvriendelijke oever. Dit kan zo zijn vanwege een aantal redenen: 

 Er bevinden zich soorten van de Flora- en Faunawet op de oever; 

 De oever ziet er natuurlijk uit; 

 De oever heeft een hoge belevingswaarde; 

 De oever is gemakkelijk of met minimale moeite om te vormen tot natuurvriendelijke oever. 

 

De potentiële oevers zijn: Waalhoven (zuid), Hoge Park-Vijver, Middenwetering (noordoost), 

Middenwetering (noord), Heemraadsingel en Zwanenhalspad. 
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Er komen gemiddeld 8,8 soorten voor op een potentiële oever, wat 15,6% van het totaal is. 

Daarnaast komt de diversiteit op gemiddeld 3,2 soorten per oever, wat 16,7% van het totaal is. 

Verder komen er gemiddeld 3,0soorten voor die uniek zijn voor de oever, ofwel 21,3% van het totaal 

(fig. 4.6). 

 

 Aantal Aantal 

% 

Diversiteit Diversiteit 

% 

Uniek Uniek 

% 

Potentiële oever 8,8 15,6% 3,2 16,7% 3,0 21,3% 

Fig 4.6: Gemiddeldes en percentages potentiële oever (Krempel 2013). 

 

4.1.7 Niet natuurvriendelijke oevers 

 

Naast de potentiële oevers, zijn er gedurende de inventarisatie ook een aantal oevers aangemerkt als 

niet natuurvriendelijk, terwijl deze wel als zodanig waren aangegeven op de kaart Natuurvriendelijke 

oevers (bijlage I). Deze niet natuurvriendelijke oevers zijn: 

 

1. Landgoed Sandenburg (B): Deze was aangegeven als Biconflexbeschoeiing. Dit was echter 

onmogelijk, aangezien deze oever verhard is en als het ware een verlenging is van het balkon 

van de aan de oever grenzende huizen. 

2. Fort Rijnauwen (A): Dit is als het ware een eiland met twee bruggen. Vrijwel overal bevindt 

zich een houten beschoeiing en de aanwezige vegetatie bevindt zich hiervoor. De ruimte 

tussen de huizen is klein en schaduwrijk. 

3. Huys ten Donck (K): Een eilandje in het midden van een vijver, welke was omgeven door een 

houten beschoeiing. Op dit eilandje bevonden zich enkele wilgen. Aangezien het een eiland 

is, is het lastig bereikbaar. 

4. Hoge Park (A): Deze was aangegeven als aqua-floramat. Deze locatie was echter langs een 

muur van de parkeergarage, waarop zich op drie soorten waterplanten na geen oever 

bevond. 

5. Hoge Vijver (A): Deze is vrijwel identiek aan Hoge Park, maar is iets langer. Ook hier is de 

locatie eigenlijk de muur van een parkeergarage. 

6. Berenklauwenpad (W): Vrijwel geheel met schaduw, waarnaast er reuzenberenklauwen in 

overvloed staan. De vegetatie is vrij monotoon. 

7. Lepelaarsbospad II (oost) (W): Deze was als wiepenbeschoeiing aangemerkt. Deze oever is 

vrijwel geheel beschaduwd en bestaat uit houtige gewassen. 

8. Graafkade (N): Deze staat in zijn geheel aangegeven als natuurvriendelijke oever. Alleen het 

gedeelte tot en met de parkeerplaatsen van Huys ten Donk, met uitzondering van het 

gedeelte waarin zich wilgen bevinden, kan als natuurvriendelijke oever worden aangemerkt. 

De rest is kort gemaaid en bevat een houten beschoeiing. 
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4.2 Flora- en Faunawet en Rode Lijst 

 

Er zijn gedurende de inventarisatie zeven soorten aangetroffen die onder de Flora- en Faunawet 

vallen. Het betreft de volgende soorten welke allen te vinden zijn op tabel één: aardaker, 

akkerklokje, brede wespenorchis, dotterbloem, grote kaardenbol, slanke sleutelbloem, zwanenbloem 

(fig. 4.7). Eerst wordt de naam van de oever genoemd, vervolgens het type beschoeiing, daarna de 

soort die is aangetroffen en ten slotte in welke zone deze soort zich bevind. Deze soorten zijn 

beschermd en het beheer moet hierop worden aangepast. 

 

Naam oever Type Soort Zone 

Van Eijklaan K Akkerklokje D 

Rubenslaan (noord) B Dotterbloem N 

Landgoed Nederhoven A Zwanenbloem N 

Hoge Park-Vijver P Slanke sleutelbloem P 

Lepelaarsbospad I B Zwanenbloem N 

Vlietkade K Grote kaardenbol D 

Graafkade N Zwanenbloem N 

Boksdoorn N Dotterbloem N 

Gouden Regen K Dotterbloem N 

Middenwetering (noordoost) P Brede wespenorchis D 

Parkzoom K Slanke sleutelbloem P 

  Grote kaardenbol D 

Middenwetering (noord) P Grote kaardenbol D 

Heemraadsingel P Zwanenbloem N 

Kerkdreef (noordoost) N Aardaker P 

  Zwanenbloem N 

Fig. 4.7: Flora- en Faunawet soorten. 

 

Wiepenbeschoeiing bevat geen Flora- en Faunawetsoorten, Aqua-Flora mat op één oever, 

Biconflexbeschoeiing op twee oevers, natuurvriendelijke oever op vier oevers, kruidenvegetatie op 

vijf oevers en potentiële oever op vier oevers. 

 

Gedurende de inventarisatie zijn er vier soorten aangetroffen die zich op de Rode Lijst bevinden (fig. 

4.8). Het betreft de volgende soorten: gele zegge (bedreigd), krabbenscheer (gevoelig), 

moerasstreepzaad (kwetsbaar) en moeraswolfsmelk (kwetsbaar). Aqua-Flora mat bevat geen Rode 

Lijst soorten, Kruidenvegetatie op één oever, wiepenbeschoeiing op één oever, Biconflex op twee 

oevers en natuurvriendelijke oever op twee oevers. 
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Naam oever Type Soort Zone 

Sportsingel-Boveneindse laan B Gele zegge N 

Vlietkade K Krabbenscheer W 

Rubenslaan (noord) B Moerasstreepzaad N 

Nieuwe Tiendweg W Moerasstreepzaad D 

Dr. W.M. Blomsingel N Moeraswolfsmelk N 

Kerkdreef (noordoost) N Moeraswolfsmelk N 

Fig. 4.8: Flora- en Faunawet soorten. 

 

4.3 Groepen 

 

De vegetatie die op de verschillende oevers is aangetroffen kan in een aantal groepen worden 

ingedeeld. Dit wordt gedaan zodat in het beheerplan gemakkelijk kan worden aangeduid waar bij 

elke oever rekening mee moet worden gehouden. Dit zal gebeuren in een zestal groepen: Algemeen, 

Flora- en Faunawet, Rode Lijst, Krimpen aan den IJssel, Houtige Gewassen en Overig. 

 

4.3.1 Algemene soorten 

 

De algemene soorten werden al kort besproken in paragraaf 3.1.1 bij de inventarisatiecriteria. 

Gedurende de inventarisatie zijn hier verschillende soorten aan toegevoegd die algemeen aanwezig 

waren (figuur 4.9). Dit is bepaald aan de hand van Heukel’s Flora van Nederland en wilde-planten.nl, 

indien deze als algemeen stonden aangegeven voor de van Krimpen aan den IJssel geldende 

districten: fluviatiel- en laagveendistrict. Deze soorten behoeven geen bijzonder beheer en hierbij zal 

in het beheerplan geen rekening mee worden gehouden. 

 

4.3.2 Flora- en Faunawet 

 

Na de algemene soorten is er de groep “Flora- en Faunawet” (figuur 4.10). Dit zijn soorten die zijn 

opgenomen in de Flora- en Faunawet (bijlage III) en daardoor beschermd zijn. Het beheer dient hier 

altijd op te worden afgesteld. Dit wordt gedaan door na de bloeiperiode pas het beheer uit te 

voeren. Soorten in deze groep vormen de belangrijkste schakel en betreft alleen soorten uit tabel 

één. 

 

4.3.3 Rode Lijst 

 

De groep “Rode Lijst” zijn soorten (figuur 4.11) waarmee het in Nederland (of elders op de wereld) 

niet zo goed gaat omdat de soort wordt bedreigd of achteruit gaat. Deze soorten zijn in tegenstelling 

tot soorten op de Flora- en Faunawet niet beschermd. De Rode Lijst is een richtlijn waarbij in het 

beheer rekening mee kan worden gehouden. Gele zegge heeft de status bedreigd, krabbenscheer de 

status gevoelig en moerasstreepzaad en moeraswolfsmelk de status kwetsbaar 

(mineleni.nederlandsesoorten.nl). 
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Algemeen: 135 soorten 

Akkermelkdistel Grote brandnetel Muskuskaasjeskruid 

Akkerdistel Grote pimpernel Paarse dovenetel 

Akkerkers Grote vossenstaart Pastinaak 

Akkerkool Grote watereppe Perzikkruid 

Akkermunt Grote waterweegbree Pijlkruid 

Akkervergeet-mij-nietje Grote wederik Pijptorkruid 

Akkerwinde Grote weegbree Pinksterbloem 

Avondkoekoeksbloem Harig wilgenroosje Pitrus 

Bijvoet Heermoes Raapzaad 

Bitterzoet Heggenwikke Reukeloze kamille 

Blaartrekkende boterbloem Herderstasje Reuzenbalsemien 

Blauw glidkruid Herik Ridderzuring 

Boerenwormkruid Hondsdraf Robertskruid 

Canadese fijnstraal Hopklaver Rode klaver 

Dagkoekoeksbloem Kaal knopkruid Ruige weegbree 

Duizendblad Kale jonker Scherpe boterbloem 

Echte kamille Kalmoes Scherpe zegge 

Echte koekoeksbloem Kantige basterdwederik Smalle waterpest 

Echte valeriaan Kikkerbeet Smalle weegbree 

Engels raaigras Kleefkruid Speenkruid 

Flab Klein kroos Speerdistel 

Fluitenkruid Klein streepzaad Stijve klaverzuring 

Geel nagelkruid Kleine brandnetel Straatgras 

Gekroeste melkdistel Kleine klaver Tuinwolfsmelk 

Gele lis Kleine ooievaarsbek Uitstaande melde 

Gele plomp Kleverig kruiskruid Vederdistel spec 

Gewone berenklauw Kluwenzuring Veenwortel 

Gewone brunel Knoopkruid Veerdelig tandzaad 

Gewone engelwortel Koninginnekruid Veldlathyrus 

Gewone glanshaver Koolzaad Viltige basterdwederik 

Gewone hoornbloem Korrelganzenvoet Vlasbekje 

Gewone margriet Kruipende boterbloem Vogelwikke 

Gewone melkdistel Kruldistel Watergentiaan 

Gewone paardenbloem Liesgras Watermunt 

Gewone raket Madelief Watermuur 

Gewone rolklaver Melganzenvoet Waterpeper 

Gewone smeerwortel Moerasandoorn Waterzuring 

Gewone waterbies Moeraskers Wilde bertram 

Gewoon biggenkruid Moeraskruiskruid Witte dovenetel 

Groot hoefblad Moerasrolklaver Witte klaver 

Groot kaasjeskruid Moerasspirea Wolfspoot 

Grote egelskop Moerasstruisgras Zachte ooievaarsbek 

Grote kattenstaart Moerasvergeet-mij-nietje Zevenblad 

Grote klaproos Moeraswalstro Zilverschoon 

Grote lisdodde Moeraswederik Zwarte nachtschade 

Fig. 4.9: Algemene soorten. 

 



Natuurvriendelijke oevers in gemeente Krimpen aan den IJssel 
39 

4.3.4 Krimpen aan den IJssel 

 

Verder is er de groep “Krimpen aan den IJssel (figuur 4.12). Deze soorten komen voor in het 

fluviatiel- of laagveendistrict, maar zijn niet algemeen of in zekere mate zeldzaam in deze districten. 

Deze groep wordt wel in het beheerplan opgenomen, zodat het beheer hier vervolgens zo veel 

mogelijk op af kan worden gestemd.  

 

Flora- en Faunawet: 7 soorten 

Aardaker Gewone dotterbloem Zwanenbloem 

Akkerklokje Grote kaardenbol   

Brede wespenorchis Slanke sleutelbloem   

Fig. 4.10: Flora- en Faunawet soorten (Krempel 2013). 

 

Rode lijst: 4 soorten 

Gele zegge Moerasstreepzaad   

Krabbenscheer Moeraswolfsmelk   

Fig. 4.11: Rode Lijst soorten (Krempel 2013). 

 

Krimpen aan den IJssel: 50 soorten 

Adderwortel Heen Sachalinse duizendknoop 

Blaassilene Holwortel Schijnaardbei 

Bloedzuring Hondstong Smal tandzaad 

Bosbies Jakobskruiskruid Stekelige kogeldistel 

Boshavikskruid Kleine honingklaver Vijfdelig kaasjeskruid 

Echt bitterkruid Kleine lisdodde Viltganzerik 

Elzenzegge Kleine watereppe Waterkruiskruid 

Geitenbaard Kromhals Waterpunge 

Geoord helmkruid Kruipganzerik Waterscheerling 

Grasmuur Look-zonder-look Waterteunisbloem 

Groot glaskruid Mattenbies Watertorkruid 

Groot nagelkruid Moerashyacint Wilde cichorei 

Groot streepzaad Moerasvaren Witte waterkers 

Grote bevernel Penningkruid Witte waterlelie 

Grote klit Puntwederik Zwarte mosterd 

Hampeanakoekoeksbloem Rood guichelheil Zwarte toorts 

Heelblaadjes Ruw walstro   

Fig. 4.12: Soorten Krimpen aan den IJssel (Krempel 2013). 
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4.3.5 Opschot en houtige gewassen 

 

Vervolgens is er de groep “opschot en houtige gewassen” (figuur 4.13). Deze groep bevat houtige 

gewassen of opschot op een bepaald type oever. Deze dienen in het beheerplan te worden 

opgenomen, aangezien het niet wenselijk is dat deze zich tot volwassen formaat ontwikkelen. Dit ten 

behoeve van de lichtinval op de oever en onderlinge concurrentie met kruidachtige gewassen. Het 

advies luidt vrijwel altijd: verwijderen van de oever. 

 

Opschot & houtige gewassen: 25 soorten 

Amandelwilg Hazelaar Spaanse aak 

Braam Hondsroos Sporkehout 

Cotoneaster spec Hop Witte abeel 

Eenstijlige meidoorn Klimop Wollige sneeuwbal 

Gewone es Laurierwilg Zachte berk 

Gewone vleugelnoot Lijsterbes Zomereik 

Gewone vlier Populier spec Zwarte els 

Grauwe abeel Ruwe iep   

Grijze wilg Schietwilg   

Fig. 4.13: Houtige gewassen (Krempel 2013). 

 

4.3.6 Aangeplant en verwilderd 

 

De groep “aangeplant en verwilderd” (figuur 4.14) zijn door mensen aangeplante of verwilderde 

soorten. Met deze soorten wordt net als bij de algemene soorten geen rekening mee gehouden in 

het beheerplan (mond. med. Versteegh 29-07-2013). 

 

Aangeplant & verwilderd: 3 soorten 

Daglelie Hosta Stokroos 

Fig. 4.14: Overige soorten (Krempel 2013). 

 

4.3.7 Overig 

 

Riet (Phragmites australis) kan op een oever talrijk voorkomen. Deze kan lichtinval beperken, andere 

soorten wegconcurreren, het zicht belemmeren en voor verlanding van de oever zorgen. Dit dient 

eens per zoveel tijd in het voorjaar onder water te worden afgemaaid, waardoor de voet als het ware 

verzuipt. De reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) is een exoot die snel groeit en hoogtes 

tot meer dan twee meter kan bereiken. Deze dient te allen tijde zo snel mogelijk te worden 

verwijderd, aangezien bij aanraking van de plant in combinatie met zonlicht zwellingen en blaren bij 

mensen kunnen ontstaan. Uitsteken of herhaaldelijk maaien zijn de beste methoden om deze te 

bestrijden.  

 

Overig: 2 soorten 

Reuzenberenklauw Riet   

Fig. 4.15: Overige soorten (Krempel 2013). 
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4.4 Verwachtte soorten 

 

Gedurende de inventarisatie zijn een aantal soorten niet aangetroffen, waarvan te voren wel werd 

verwacht deze te kunnen aantreffen op één of meerdere oevers. Deze veronderstelling is gebaseerd 

op meerdere waarnemingen uit Krimpen aan den IJssel op waarneming.nl die niet ouder zijn dan tien 

jaar, het feit dat soort in het beeldboek beheer watergangen wordt behandeld, informatie over de 

standplaats en aanwezigheid van de soort elders in provincie Zuid-Holland. Het betreft de volgende 

bijzondere soorten: grote ratelaar (Rhinantus angustifolius), rietorchis (Dactylorhiza majalis subsp. 

praetermissa) en waterdrieblad (Menyanthes trifoliata). Met uitzondering van de grote ratelaar, 

bevinden ze zich in de Flora- en Faunawet in tabel twee. Deze soorten bevinden zich in principe op 

het droge of natte talud. Mogelijk zijn deze soorten niet aangetroffen omdat ze eerder in het jaar 

bloeien en gedurende de inventarisatie dus niet in bloei waren, of omdat deze soorten verdwenen 

zijn op een natuurlijke manier of door menselijk toedoen. Vooral orchideeën worden nog wel eens 

geplukt (HHSK 2012, waarneming.nl). 

 

4.5 Korte conclusie analyse 

 

In totaal zijn er 54 natuurvriendelijke oevers in Krimpen aan den IJssel, verdeeld in vijf typen. 

Gedurende de inventarisatie is een aantal oevers als potentiële natuurvriendelijke oever 

aangemerkt. In figuur 4.16 worden de verschillende oeverbeschoeiingen naast elkaar gezet, waarbij 

de cijfers het aantal soorten planten voorstelt. Vervolgens volgt het aantal oevers van een bepaald 

type oever. Daarna wordt per gedeelte gekeken naar het totaal aantal soorten op een bepaald type 

oever. Het gaat hierbij om het totaal aantal aangetroffen soorten, exclusief opschot, algemene 

soorten en aangeplante soorten (aantallen), ongeacht op welk gedeelte deze voorkomen. Vervolgens 

kijkt men naar het totaal aantal soorten op een gedeelte, soorten worden dan maar één keer per 

gedeelte geteld ,ofwel plat gedeelte, droog talud, nat talud en watergang (diversiteit gedeelte). 

Tenslotte wordt gekeken naar de diversiteit van soorten op een bepaald type oever (diversiteit 

oever). Hierbij wordt elke soort maar één keer per type geteld, ook als die op meerdere oevers van 

hetzelfde type voorkomt.  

 

Totaal oevers 

  
Aqua-
Flora Biconflex 

Natuurvri
endelijk Wiepen 

Kruiden-
vegetatie 

Potentiële 
oever Totaal 

  A B N W K P   

Aantal 4 25 7 3 9 6 54 

A
an

ta
l 

Totaal 31 229 63 31 103 53 510 

Gemiddeld 7,8 9,2 9,0 10,3 11,4 8,8   

D
iv

er
s Totaal 10 44 21 9 51 19 154 

Gemiddeld 2,5 1,8 3,0 3,0 5,7 3,2   

U
n

ie
k Totaal 5 36 20 7 29 18 115 

Gemiddeld 1,3 1,4 2,9 2,3 3,2 3,0   

Totaal uniek 69 

Fig. 4.16: Totaal oevers (Krempel 2013). 
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Hieruit kan worden geconcludeerd dat een kruidenvegetatie gemiddeld gezien het grootste aantal 

soorten heeft. Daarnaast heeft een kruidenvegetatie de grootste diversiteit aan soorten per gedeelte 

en per type oever. 

 

Het laagste aantal soorten bevindt zich bij Aqua-Flora mat, maar de laagste diversiteit per gedeelte 

en per type oever bevindt zich op een Biconflexbeschoeiing. Het laagste aantal unieke soorten 

bevind zich op de Aqua-Flora mat. 

 

Het grootste aantal soorten bevindt zich op het natte talud, maar de grootste diversiteit bevindt zich 

op het droge talud. Ten slotte kan er worden geconcludeerd dat er 69 verschillende soorten zijn 

aangetroffen, waarbij opschot, algemene soorten en aangeplante soorten niet worden 

meegenomen. 

 

4.3 Categorieën 

 

4.3.1 Oevertypes 

 

Ten behoeve van het beheer worden de verschillende oevers ingedeeld in een aantal categorieën, 

wat afhankelijk is van de aanwezige vegetatie. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen nat en 

droog. In figuur 4.17 worden deze categorieën onder elkaar gezet, met daarbij de kenmerken, het 

beheer en kenmerkende soorten voor deze categorie. In de volgende paragraaf worden de 

geïnventariseerde oevers in één van deze categorieën ingedeeld. 
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Fig. 4.17: Van oevertypen naar maaibeelden  
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4.3.2 Indeling 

 

Aan de hand van de bij de inventarisatie verzamelde gegevens; dit zijn zowel de aangetroffen 

soorten, als de gemaakte foto’s, kunnen de oevers door middel van bovenstaande indeling worden 

ingedeeld. Per oever kan het beheer op meerdere verschillende oevertypes worden ingedeeld, 

afhankelijk van de vegetatie op het natte en droge talud. 

 Indien er meerdere types van toepassing zijn, wordt degene met de minst intensieve fasering 

gebruikt aangehouden, ofwel eens per drie jaar gaat boven eens per twee jaar; 

 Daarnaast is er één uitzondering: indien de oever korter is dan 100 meter, wordt altijd 

gebruik gemaakt van een fasering van eens per twee jaar. 

Hieronder wordt per oever aangegeven tot welke oevertype deze behoord. 

 

N1: Nat laag 

Molenvlietsingel, Vicenza, Ouverturelaan, Fresia (oost), Duindoorn (oost), Dr. W.M. Blomsingel 

(midden), Kerkdreef (noord) en Dr. W.M. Blomsingel (zuidwest). 

 

N2: Nat midden 

Waalhoven (zuid), Van Eijcklaan, Rubenslaan (noord), Rubenslaan (zuid), Waalhoven (midden), 

Lansing, Burgemeester Aalberslaan (zuid), Hofje van Pauw (zuidoost), Hofje van Pauw (noordwest), 

Landgoed Nederhoven, Hoge Park-Vijver, Krimpenerbosweg, Lepelaarsbospad I, Lepelaarsbospad II 

(west), Lepelaarsbospad IV, Fresia-Burgermeester Lepelaarssingel, Fresia-Orchidee, Witte Brug, 

Steenplaats, Zaagmolen, Sportsingel-Boveneindselaan, IJsseldijk-Olympiade, Vlietkade, Graafkade, 

Boksdoorn, Gouden Regen, Nieuwe Tiendweg, Groenendaal (zuid), Groenendaal (oost), 

Middenwetering (noordoost), Vijfkamp, Driekamp, Parkzoom, Burgemeester Aalberslaan (noord), 

Middenwetering (noord), Middenwetering (zuidwest), Dr. W.M. Blomsingel (noordoost), 

Heemraadsingel, Kerkdreef (west), Boezemdreef, Noorderstraat, Zwanenkade (west), Zwanenkade 

(oost) en Zwanenkade (zuid). 

 

D1: Droog midden 

Molenvlietsingel, Lepelaarsbospad IV, Fresia-Burgermeester Lepelaarssingel, Witte Brug, Steenplaats, 

Zaagmolen, IJsseldijk-Olympiade, Vlietkade, Boksdoorn, Duindoorn (noord), Middenwetering 

(noordoost), Driekamp en Dr. W.M. Blomsingel (midden). 

 

D2: Droog hoog 

Waalhoven (zuid), Van Eijcklaan, Rubenslaan (zuid), Landgoed Nederhoven, Ouverturelaan, Hoge 

Park-Vijver, Krimpenerbosweg, Lepelaarsbospad I, Lepelaarsbospad II (zuid), Lepelaarsbospad II 

(west), Fresia (oost), Sportsingel-Boveneindselaan, Graafkade, Duindoorn (oost), Gouden Regen, 

Nieuwe Tiendweg, Groenendaal (zuid), Groenendaal (oost), Vijfkamp, Parkzoom, Burgemeester 

Aalberslaan (noord), Middenwetering (noord), Middenwetering (zuidwest), Dr. W.M. Blomsingel 

(noordoost), Heemraadsingel, Kerkdreef (west), Kerkdreef (noord), Dr. W.M. Blomsingel (zuidwest), 

Boezemdreef, Noorderstraat, Zwanenkade (west), Zwanenkade (oost) en Zwanenkade (zuid). 
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5 Visie 
 

5.1 Algemene visie 

 

Een tussenweg als natuurvriendelijke oever vormt de Aqua-Flora mat. Deze valt tussen 

Biconflexbeschoeiing en kruidenvegetatie in, kijkend naar het aantal soorten en de diversiteit. Deze is 

handig om een oever snel een vol beeld te geven, maar brengt in tegenstelling tot andere 

categorieën oevers hogere kosten in aanleg met zich mee. De soorten worden immers van te voren 

gekweekt. Deze optie is financieel gezien de minst aantrekkelijke keuze. Eventueel kan een Aqua-

Flora mat in combinatie met een kruidenvegetatie of natuurvriendelijke oever worden gebruikt, 

maar aanplant is goedkoper en leidt uiteindelijk tot grotere aantallen en diversiteit in soorten. 

 

Oevers die als wiepenbeschoeiing worden aangegeven worden in principe niet meer herstelt als 

wiepenbeschoeiing, maar zijn of worden waar mogelijk omgevormd tot kruidenvegetatie. Op ten 

duur zal dit tot een groter aantal soorten en een grotere diversiteit leiden. 

 

De natuurvriendelijke oever aan de Parkzoom (fig. 5.1) is een goed voorbeeld van een succesvolle 

natuurvriendelijke oever. Deze bevat twee soorten van tabel één van de Flora- en Faunawet en heeft 

daarnaast een groot aantal soorten en een grote diversiteit aan soorten. Daarnaast heeft deze oever 

een hoge esthetische waarde. Deze natuurvriendelijke oever dient daarom als voorbeeld voor de 

overige natuurvriendelijke oevers (N) en kruidenvegetaties. 

 

 
Fig. 5.1: Natuurvriendelijke oever Parkzoom (J. Krempel 2013). 

 

In het beheerplan wordt naast de ecologische meerwaarde van een natuurvriendelijke oever ook 

rekening gehouden met de esthetische meerwaarde. Zo dient een oever naast een diversiteit aan 

soorten er ook voor het oog goed uit te zien. Met die reden wordt er in beheer rekening gehouden 

met soorten die ecologisch gezien vrij algemeen zijn, maar esthetisch gezien de oever een mooier 

uiterlijk geven. 
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Door middel van het beheerplan dient op alle natuurvriendelijke oevers het aantal soorten en de 

diversiteit tenminste te worden behouden en waar mogelijk te worden verbeterd. Dit zal gebeuren 

door het beheer pas na de bloeiperiode uit te voeren, zodat de zaden van de kruiden genoeg tijd 

hebben om zaad te laten vallen. De beheerperiode zal veelal van oktober tot en met maart zijn. 

 

5.2 Potentiële oevers 

 

Tijdens de inventarisatie zijn enkele oevers als potentiële natuurvriendelijke oever aangemerkt. Deze 

kunnen worden omgevormd naar natuurvriendelijke oever of kruidenvegetatie. Deze potentiële 

oevers zijn over het algemeen succesvoller dan Biconflex- en wiepenbeschoeiing, kijkende naar het 

aantal soorten en de diversiteit. Vanwege die reden is het aan te raden om deze twee 

oeverbeschoeiingen niet meer toe te passen, indien men in de toekomst een natuurvriendelijke 

oever wilt realiseren. 

 

Zoals aangegeven in 4.1.6 zijn er verschillende oevers met potentie in Krimpen aan den IJssel. Dit zijn: 

1. Waalhoven (zuid): Deze bevindt zich ten zuiden van Begraafplaats Waalhoven, aan de 

buitenzijde van het omringende water. Deze start op de plek waar het ronde gedeelte begint 

en loopt tot aan de parkeerplaats. De vegetatie is vrij hoog en kan als natuurlijke afscheiding 

dienen. Deze oever kan als kruidenvegetatie worden aangemerkt. 

2. Hoge Park-Vijver: Deze bevindt zich tussen de flats Hoge Park en Hoge Vijver en heeft 

momenteel een met hout beschoeide oever. Deze kan worden verwijderd, waarna de oever 

gemakkelijk een flauwer talud kan worden gegeven. Er bevindt zich reeds een gevarieerde 

vegetatie. Deze oever kan als natuurvriendelijke oever worden aangemerkt. 

3. Middenwetering (noordoost): Het bevindt zich in het verlengde van een Biconflexoever die 

gedurende de inventarisatie is afgekeurd en begint bij de parkeerplaats van Koopvaart en 

gaat door tot de tweede boom aan Groenendaal. De ene helft heeft meer schaduw dan de 

andere helft, wat variatie geeft. De op tabel één van de Flora- en Faunawet voorkomende 

brede wespenorchis bevindt zich hier. Deze oever kan als kruidenvegetatie worden gezien. 

4. Middenwetering (noord): Het bevindt zich tussen het hertenkamp en de speelplaats in Park 

Middenwetering aan de noordzijde van het “eiland” en loopt van de noordelijke tot en met 

de zuidelijke brug. Ondanks dat deze oever zich aan de noordzijde bevindt, is de vegetatie 

toch divers. De op tabel één van de Flora- en Faunawet voorkomende grote kaardenbol komt 

op deze oever voor. De oever kan als kruidenvegetatie worden gezien. 

5. Heemraadsingel: Deze bevindt zich op aan de zuidelijke oever bij de Heemraadsingel, tussen 

de Dr. W.M. Blomsingel en loopt tot halverwege het schuine gedeelte. Het bijzondere aan 

deze oever is het talrijk voorkomen van de zwanenbloem, welke zich op tabel één van de 

Flora- en Faunawet bevindt. Deze oever kan als kruidenvegetatie worden gezien, maar kan 

ook worden omgevormd naar een natuurvriendelijke oever. In tegenstelling tot de andere 

potentiële oevers, bevindt deze zich op grondgebied van een vereniging van eigenaren; 

6. Zwanenhalspad: Deze bestaat uit vrijwel alle oevers en oosten en noorden van 

Zwanenhalspad. Momenteel wordt dit onderhouden door een werkgroep, maar als advies 

kan worden gegeven dat het ene jaar de noordelijke gedeeltes worden gemaaid en het 

andere jaar de zuidelijke gedeeltes. Deze kan worden aangemerkt als kruidenvegetatie. 
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6 Beheerplan 
 

6.1 Beheerplan 

 

Voor elke natuurvriendelijke oever, dit is inclusief de potentiële oevers, is er één tabel, met daarin de 

belangrijkste informatie: soorten die voorkomen op de oever, het beheer, de periode waarin dit 

dient te gebeuren, verduidelijking van de fasering door middel van een doorsnede en een kaart en 

ten slotte enkele referentiebeelden. Deze tabellen bevinden zich in bijlage VII. Hieronder worden 

deze toegelicht en wordt steeds het betreffende gedeelte van de beheertabellen getoond. 

 

Soorten  

Hier wordt onderscheid gemaakt tussen soorten van de Flora- en Faunawet, Rode Lijst en Krimpen. 

Deze soorten bepalen samen in welke periode het beheer op een bepaalde oever mag worden 

uitgevoerd. Daarnaast zijn er opschot en de overige soorten, bestaande uit riet en 

reuzenberenklauw. Een oever dient jaarlijks op opschot te worden gecontroleerd en indien aanwezig 

te worden verwijderd. Met uitzondering van het Berenklauwenpad en Lepelaarsbospad I, dient de 

reuzenberenklauw overal te worden verwijderd. Op de genoemde locaties mag deze wel voorkomen, 

maar echter niet langs het pad. De letters achter een soort geven de zone aan waarin deze staat: 

 “P” staat voor plat gedeelte; 

 “D” staat voor droog talud; 

 “N” staat voor nat talud; 

 “W” staat voor watergang. 

 

Soorten F&Fwet Gewone dotterbloem (N). 

Rode Lijst Moerasstreepzaad (N). 

Krimpen Moerasspirea (N), moerasvergeet-mij-nietje (N), moeraswalstro 
(D), penningkruid (P), pitrus (N). 

Opschot Schietwilg (D), zwarte els (N). 

Overig Riet (N). 

Fig. 6.1: Gedeelte ‘soorten’ van het beheerplan (Krempel 2013). 

 

Beheer 

Elke oever kan tot één of twee categorieën worden gerekend; één voor het natte talud en/of één 

voor het droge talud. Deze categorie bepaalt uiteindelijk de fasering van de oever. Een fasering van 

33% staat daarbij altijd boven een fasering van 50%. Ook de lengte van een bepaalde oever komt aan 

bod. Deze wordt gemeten aan de waterlijn, bij de overgang van het natte naar het droge talud. 

Oevers die korter zijn dan 100 meter worden automatisch tot 50% fasering gerekend, aangezien er 

hier minder ruimte beschikbaar is voor een 33% fasering. Vervolgens wordt er aangegeven hoeveel 

vierkante meter een oever beslaat, zowel het natte en droge talud samen, als het platte gedeelte Dit 

is belangrijk voor een schatting van de uiteindelijke kosten. Tevens worden de te nemen 

beheermaatregelen genoemd. Bij het maaien dient een maaibalk te worden gebruikt. In figuur 6.2 

worden de beheermaatregelen genoemd die kunnen gelden. 
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Beschrijving Verklaring 

Maaisel minimaal2 dagen, maximaal 7 dagen 
voorbij insteek leggen, vervolgens afvoeren.  

Eventueel in het maaisel aanwezige fauna de kans 
geven terug te keren naar het talud of water. 

Oever op opschot controleren en indien aanwezig 
opschot met wortel handmatig verwijderen.  

Het mag zich niet ontwikkelen tot een volwassen 
boom. Deze zal voor veel schaduw kunnen zorgen. 

Riet in maart net onder waterspiegel afmaaien en 
vervolgens afvoeren.  

Riet niet de overhand laten nemen, zodat overige 
vegetatie de kans krijgt zich te ontwikkelen. 

Oever op reuzenberenklauw controleren en 
verwijderen, vervolgens direct afvoeren.  

Een reuzenberenklauw kan allergische reacties of 
blaren veroorzaken. 

Reuzenberenklauw binnen 1 meter van de weg 
verwijderen en direct afvoeren.  

Een reuzenberenklauw kan allergische reacties of 
blaren veroorzaken. 

Plat gedeelte 1x per jaar maaien en hopen, 
vervolgens afvoeren. 

Plat gedeelte kort houden i.v.m. het zicht op de 
oever en huidig gebruik. 

Fig. 6.2: Mogelijke beheermaatregelen (Krempel 2013). 

 

Beheer Categorie N2. 

Fasering 33% per jaar. 

Lengte 193 m. 

Oppervlakte Talud: 500 m², plat: 2110 m², totaal: 2610 m². 

Maatregelen Maaisel minimaal 2 dagen, maximaal 7 dagen voorbij insteek 
leggen, vervolgens afvoeren. Oever op opschot controleren en 
indien aanwezig opschot met de hand verwijderen. Riet in maart 
net onder waterspiegel afmaaien en vervolgens afvoeren. Platte 
deel 1x per jaar maaien, ophopen, maaisel 48-72 uur laten liggen, 
vervolgens afvoeren. 

Fig. 6.3: Gedeelte ‘beheer’ van het beheerplan (Krempel 2013). 

 

Periode 

De periode dat beheer mag worden uitgevoerd is bepaald aan de hand van de bloeiperioden van 

soorten uit de Flora- en Faunawet, Rode Lijst en Krimpen. Daarbij moet worden opgemerkt dat de 

eerst genoemde een beschermde status heeft en het beheer hier altijd op aangepast is. De algemene 

voorkeursperiode is in principe van december tot en met maart. 

 

De beheerperiode wordt aangeduid met een balk die bestaat uit twaalf blokken, welke elk een 

maand voorstellen. 

 Een blokje dat niet gevuld is, staat voor een maand dat één of meerdere soorten bloeien en 

er dus geen beheer dient plaats te vinden; 

 Een donkerblauw blokje staat voor een maand dat geen van de soorten bloeit. In deze 

periode dient het beheer te worden uitgevoerd; 

 Een lichtblauw blokje staat voor een mogelijk tweede bloeiperiode van een soort. Beheer 

mag worden uitgevoerd in deze maand, maar bij voorkeur niet. 
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Bij de oever Parkzoom kan men zich aan de algemene voorkeursperiode houden, ondanks dat bij 

deze oever alle blokjes lichtblauw zijn. Een andere optie is hier niet beschikbaar. Bij Middenwetering 

(noord) verdient dit ook de voorkeur, ondanks dat zich hier ook een donkerblauw blokje bevindt. 

Zodoende kan de oever toch worden beheerd, zonder dat dit te vroeg of te laat in het jaar 

plaatsvindt. 

 

Periode   

  x x x x           y y x   

Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Fig. 6.4: Gedeelte ‘periode’ van het beheerplan (Krempel 2013). 

 

Doorsnede 

De doorsnede is een schematische weegave van de oever om de fasering duidelijk te maken. Hierbij 

wordt zoals bij de inventarisatie onderscheid gemaakt tussen de watergang (W), welke blauw 

gekleurd is en dus makkelijk aangeeft hoe men naar de oever kijkt, het natte talud (N), het droge 

talud (D), welke samen de fasering van de oever bepalen en het platte gedeelte (P), die in principe 

eens per jaar wordt gemaaid. 

 

De oevers hebben een fasering van 33% of 50%. Het gedeelte in het eerste en de daarop volgende 

jaren moet worden gemaaid, wordt aangegeven door middel van “jaar 1”en “jaar 2” en bij 33% 

fasering “jaar 3”. Hiertussen bevindt zich een blokje dat aangeeft waar zo’n gedeelte van de oever 

begint of eindigt. Dit blokje kan een aantal kleuren hebben, waardoor de type grens gemakkelijk te 

zien is. Dit is grijs voor een weg of pad, oranje voor een gebouw, groen voor beplanting of andere 

groenvoorziening en blauw voor water. 

 

Doorsnede   

  W   

B
ru

g 

  

B
ru

g 

  W   

N Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 N 

D Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 D 

P 1x per jaar 1x per jaar 1x per jaar P 

Noordwest   Midden   Zuidoost 

Fig. 6.5: Gedeelte ‘doorsnede’ van het beheerplan (Krempel 2013). 

 

Kaart 

De kaarten geven de oever weer met omliggende straten. De fasering zoals aangegeven bij de 

dwarsdoorsnede wordt hier op een kaart gezet en betreft alleen het talud. Dit is een meer praktische 

weergave en is vooral bedoeld voor de uitvoerder. De fasering wordt hier met drie kleuren 

aangegeven: oranje, paars en blauw. Oranje staat voor jaar één, paars voor jaar twee en blauw voor 

jaar drie. 
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Fig. 6.6: Gedeelte kaart van het beheerplant (Krempel 2013). 

 

Referentiebeelden 

Één of twee foto’s geven aan welk beeld men graag heeft bij een bepaalde oever. Sommige oevers 

hebben een hogere vegetatie dan andere oevers, wat vaak afhankelijk is van de locatie. Meer 

schaduw geeft over het algemeen een lagere en minder bloemrijke vegetatie. Elke oever heeft zo z’n 

eigen uiterlijk. De foto’s zijn gemaakt door J. Krempel. Foto’s van Krimpenerbosweg zijn van een 

afstand gemaakt, aangezien hier momenteel werkzaamheden plaatsvinden. 

 

  
Fig. 6.7: Gedeelte ‘foto’s’ van het beheerplan (Krempel 2013). 

 

6.2 Kostenoverzicht 

 

In dit hoofdstuk wordt een opzet gemaakt voor de totale kosten die het beheer van de 

natuurvriendelijke oevers met zich meebrengt. Dit wordt gedaan aan de hand van het aantal are dat 

een oeverfasering van 33%, een oeverfasering van 50%, het platte deel en overig beheer beslaat.  
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Eerst is voor alle oevers naar de oppervlakte van het talud gekeken en zijn alle oevers met een 

fasering van 33% en vervolgens 50% bij elkaar opgeteld. Dit is ook gedaan voor het platte gedeelte en 

voor het overige beheer, wat het verwijderen van opschot betreft. Deze gegevens kunnen worden 

samengevat in een overzichtelijk figuur (figuur 6.7) en worden uiteindelijk gebruikt voor het 

kostenoverzicht (figuur 6.8). Hierbij moet worden opgemerkt dat de genoemde prijzen in euro’s zijn 

en louter een schatting zijn, gebaseerd op bronnen niet ouder dan vijf jaar. De daadwerkelijke kosten 

zullen uiteindelijk door de aannemer worden bepaald (Meerburg 2009, 

handleidingbiodiversiteitbrabant.nl). 

 

Fase-
ring 

Lengte 
(m) 

Talud 
(m²) 

Plat 
(m²) 

Totaal 
(m²) 

33% 7.823 33.480 49.310 82.790 

50% 3.707 8.300 13.210 21.510 

  11.530 41.780 62.520 104.300 

Fig. 6.7: Totalen oevers (Krempel 2013). 

 

  Post Are €/are Totaal 

1.1 Oeverfasering 33% 334,80 11,00 € 3.682,80  

1.2 Verwerking 33% 334,80 0,90 € 301,32  

2.1 Oeverfasering 50% 83,00 11,00 € 913,00  

2.2 Verwerking 50% 83,00 0,90 € 74,70  

3.1 Platte deel 625,20 3,00 € 1.875,60  

3.2 Verwerking plat 625,20 0,75 € 468,90  

4.1 Riet 334,80 11,00 € 3.682,80  

4.2 Verwerking riet 334,80 0,90 € 301,32  

5.1 Verwijderen opschot 1.043,00 7,00 € 7.301,00  

5.2 Verwerking opschot 1.043,00 0,80 € 834,40  

          

          

Totaal € 19.435,84  

Fig. 6.8: Kostenoverzicht (Meerburg 2009, handleidingbiodiversiteitbrabant.nl). 
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7 Conclusies 
 

 Een natuurvriendelijke oever heeft in tegenstelling tot een traditionele oever geen beschoeiing 

en een flauw talud meestal tussen 1:3 en 1:20 wat kansen biedt voor zowel flora als voor fauna; 

 Het beheer dient altijd te worden uitgevoerd met een fasering van 33% of 50% jaarlijks. Dit 

wordt bepaald aan de hand van de lengte van de oever en de aanwezige vegetatie; 

 De ecologische en esthetische functie van een natuurvriendelijke oever zijn de voornaamste 

functies, aangezien een natuurvriendelijke de flora meer de kans geeft en de belevingswaarde 

van de oever wordt verhoogd; 

 Momenteel worden oevers op een traditionele manier beheerd, wat inhoudt dat er meerdere 

keren per jaar wordt gemaaid is. In het beheerplan gaat men uiteindelijk uit van een fasering 

van 33% of 50% jaarlijks, welke wordt bepaald aan de locatie en hoogte van de vegetatie. Er 

wordt verwacht dat dit een het succesvolst is aangezien de vegetatie niet geheel wordt 

gemaaid; 

 Biconflexbeschoeiingen zijn een combinatie tussen beschoeide en niet beschoeide oever. 

Echter, deze is vaak te vinden op steilere oevers en de vegetatie die zich ontwikkeld heeft 

een lage diversiteit; 

 Bij de aanleg en het beheer van natuurvriendelijke oevers heeft men te maken met de Flora- en 

Faunawet welke bepaalde soorten beschermt aan de hand van drie tabellen en daarbij het “nee, 

tenzij” principe gebruikt. Deze wet bepaald op welke soorten het beheer moet worden 

aangepast. Op alle andere soorten mag het beheer worden aangepast; 

 Gemiddeld heeft Aqua-Flora mat acht soorten en een diversiteit van drie, Biconflexbeschoeiing 

negen soorten en een diversiteit van twee, natuurvriendelijke oever negen soorten en een 

diversiteit van drie, wiepenbeschoeiing tien soorten en een diversiteit van drie, kruidenvegetatie 

elf soorten en een diversiteit van zes en ten slotte potentiële oever negen soorten en een 

diversiteit van drie. Hieruit kan worden geconcludeerd dat Aqua-Flora matten en 

Biconflexbeschoeiing het minst succesvol zijn en beter niet meer kunnen worden toegepast. 

Natuurvriendelijke oever en kruidenvegetatie zijn het meest succesvol; 

 Wiepenbeschoeiingen kunnen vooral worden gezien als overgangsoever. Deze beschermen 

de oever tegen afslag totdat zich hier een vegetatie heeft ontwikkeld. Deze oever kan 

uiteindelijk als kruidenvegetatie of natuurvriendelijke oever worden ontwikkeld; 

 Ten behoeve van het beheer kunnen de op de verschillende oevers aangetroffen soorten in een 

aantal groepen worden ingedeeld: algemeen, Krimpen, Flora- en Faunawet, Rode Lijst, opschot, 

aanplant en overig. Algemene soorten worden niet in het beheerplan opgenomen; 

 Ten behoeve van de fasering wordt elke oever in vier categorieën ingedeeld. Als men er vanuit 

gaat dat een oever tot één voor nat of droog kan worden gerekend, resulteert dit in acht oevers 

nat laag, 44 oevers nat midden, 13 oever droog hoog en 33 oevers droog hoog. Indien daarbij 

wordt gekeken naar de lengte van de oever en eventuele tegensprekende fasering van de 

categorieën, komt men op28 oevers met een fasering van 33% en 26 oevers met een fasering 

van 50%. 
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8 Discussie 
 

 Vooraf aan de inventarisatie is een lijst gemaakt met algemene soorten. Zo kon men 

gedurende de inventarisatie minder opschrijven, aangezien in het beheerplan niets mee 

wordt gedaan. Gedurende de inventarisatie is deze lijst steeds aangevuld, waardoor 

gedurende de inventarisatie steeds minder werd opgeschreven. Indien zoiets van tevoren 

beschikbaar zou zijn geweest, was de inventarisatie sneller zijn verlopen. Desniettemin kan 

de lijst met algemene soorten profijt geven voor toekomstige inventarisaties van de oevers; 

 Gedurende de inventarisatie zijn een aantal oevers die op de kaart natuurvriendelijke oevers 

Krimpen aan den IJssel staan aangegeven afgestreept als natuurvriendelijke oever. Dit is 

gedaan omdat de oever toch beschoeit was, bebouwing direct aan het water grenst, teveel 

schaduw aanwezig is of teveel houtige gewassen aanwezig waren; 

 Op een aantal oevers is de overgang tussen het natte en het droge talud te vaag om met het 

oog te zien. Om toch te kunnen bepalen in welk gedeelte een soort staat, kan men met de 

hand voelen of het vochtig is. Indien dit geen uitsluitsel geeft, kijkt men naar andere oevers 

waar deze soort op staat en gaat men van dit gedeelte of deze gedeeltes uit; 

 Bij de inventarisatie zijn een aantal soorten niet aangetroffen waarvan men van te voren wel 

verwachtte dat deze op de oevers in Krimpen aan den IJssel kunnen voorkomen. Dit betreft 

rietorchis en waterdrieblad, te vinden op tabel twee van de Flora- en Faunawet. Aan de hand 

van verzamelde gegevens was dit bepaald, maar ze zijn echter niet aangetroffen. Dit komt 

mogelijk doordat de bloeiperiode voor de inventarisatieperiode was of doordat de soort is 

verdwenen op een natuurlijke manier of door menselijk toedoen. Indien deze laatste van 

toepassing is, zal dit een overtreding zijn op de Flora- en Faunawet; 

 In totaal zijn de meeste soorten aangetroffen op Biconflexbeschoeiingen, simpelweg omdat 

hier het grootste aantal van zijn. Als men echter kijkt naar het gemiddeld aantal soorten per 

oever, heeft kruidenvegetaties het grootste aantal met 20,2% van het totaal. De grootste 

diversiteit bevind zich op de kruidenvegetatie, met 29,7%% van het totaal. Kruidenvegetaties 

scoren gemiddeld gezien goed en steken altijd boven andere beschoeiingen uit; 

 Potentiële oevers vallen op het gebied van aantal soorten, diversiteit en unieke soorten 

steeds in de middenmoot. Ze bevinden zich gemiddeld gezien altijd boven 

Biconflexbeschoeiing en Aqua-Flora mat, maar onder andere oevertypen. Potentiële oevers 

worden momenteel als apart groep gezien omdat deze nog moeten worden gerealiseerd, 

maar worden uiteindelijk natuurvriendelijke oever (N) of kruidenvegetatie; 

 Tijdens de indeling van de oevers in Krimpen aan den IJssel bleek de indeling zoals 

aangegeven in het beeldboek van Capelle aan den IJssel toch niet praktisch. Daarom zijn de 

zes in het beeldboek genoemde categorieën gecombineerd tot vier, waarbij de hoogte en 

locatie van de vegetatie op het talud een rol spelen. Het voornaamste beheer wat hieruit 

volgt is een maaifasering van 33% of 50% jaarlijks. Oevers korter dan 100 meter hebben altijd 

een fasering van 50% aangezien 33% niet praktisch is voor een dergelijk korte oever; 

 Oevers zoals Parkzoom zijn goede voorbeelden van succesvolle natuurvriendelijke oevers. De 

vegetatie is hier goed ontwikkeld en bevat vrijwel geen riet. Het doel van het beheerplan is 

om het percentage riet drastisch terug te dringen. Dit geeft andere soorten de kans zich te 

ontwikkelen. 
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9 Aanbevelingen 
 

 De natuurvriendelijke oevers dienen in het vervolg een maand eerder te worden 

geïnventariseerd. De inventarisatie vond plaats in juli en augustus, waardoor het mogelijk is 

dat bepaalde soorten niet zijn aangetroffen waarvan werd verwacht dat men deze wel zal 

tegenkomen; 

 Potentiële oevers kunnen als natuurvriendelijke oever worden aangemerkt en als zodanig 

worden beheerd. In het rapport worden een zestal oevers behandeld, waarvan er voor één 

reeds een beheerplan bestaat. Deze potentiële oevers zullen een waardevolle toevoeging zijn 

vanwege de reeds op de oever aanwezige vegetatie; 

 Bij de potentiële oever Heemraadsingel kan het beheer eventueel in samenwerking met de 

vereniging van eigenaren worden geregeld. Deze oever bevind zich namelijk op diens 

grondgebied. Deze oever is bijzonder omdat hier veel zwanenbloemen voorkomen; 

 Het is aan te raden de oevers elke vijf jaar opnieuw te inventariseren, bij voorkeur volgens de 

in dit rapport genoemde methode. Eventuele veranderingen in de vegetatie kunnen zo 

worden opgemerkt. Dit bepaald onder andere hoe succesvol het gevoerde beheer is en of 

zich andere soorten op de oever hebben gevestigd. Ook kunnen de soorten die werden 

verwachten maar niet zijn gevonden worden opgenomen. De lijst van algemene soorten zal 

echter wel van toepassing blijven; 

 Aqua-Flora matten, Biconflexbeschoeiingen en wiepenbeschoeiingen kunnen het beste niet 

meer worden toegepast. Deze zijn over het algemeen minder natuurvriendelijk en minder 

succesvol dan kruidenvegetaties en natuurvriendelijke oevers; 

 Om de fasering van de oevers buiten duidelijker te maken, kunnen op de grenzen van deze 

fasering houten paaltjes worden neergezet. Dit geeft duidelijkheid voor de uitvoerder; 

 Het beste kan men vasthouden aan het in de beheerschema’s genoemde beheer met daarbij 

horende fasering en beheerperiode. Deze zullen naar alle waarschijnlijkheid het meeste 

succes geven. 
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