
17. Het aanleggen van een natuurvriendelijke 

oever langs oppervlaktewaterlichamen 
(Deze algemene regel is niet van toepassing als langs het oppervlaktewaterlichaam een waterkering 
aanwezig is, zoals in de legger is aangegeven) 

Kader 

Op grond van artikel 3.3., lid 1, onder c ii is het verboden zonder vergunning van het college gebruik te 
maken van de kern- en beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in 
overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werken te plaatsen 
of te behouden. 

Toelichting van de algemene regel 

Het werk is de natuurvriendelijke oever. Een natuurvriendelijke oever is een oever die zo is ingericht dat 
er naast de waterkerende functie ook rekening is gehouden met de ecologische en landschappelijke 
functie. De algemene regel geldt voor primaire, secundaire en tertiaire oppervlaktewaterlichamen met 
uitzondering van die wateren die door het waterschap vanaf de kant worden onderhouden. De situering 

van deze oppervlaktewaterlichamen met de beschermingszones is in de legger vastgelegd. 
Natuurvriendelijke oevers zijn oevers waarbij nadrukkelijk rekening gehouden wordt met natuur en 
landschap. Een oever wordt natuurvriendelijker naarmate groepen planten en dieren die er van nature 
thuis horen er voordeel van ondervinden. Een belangrijk kenmerk is de natuurlijke overgang van nat 
naar droog: meestal hebben natuurvriendelijke oevers flauwe taluds waarbij een duidelijke begroeiing 
waarneembaar is. Als een oeververdediging noodzakelijk is, dan moet deze de overgang van nat naar 
droog, en de daarbij behorende natuurontwikkeling, zo min mogelijk verstoren. 
Natuurvriendelijke oevers zijn belangrijk voor de waterkwaliteit. Sommige planten en dieren die in het 
oppervlaktewater voorkomen, hebben plaatsen nodig op de oever waarin zij bijvoorbeeld kunnen 
schuilen. Ook kunnen kikkers en padden in ondiep water hun eitjes afzetten. Hoe meer de natuur zijn 
gang kan gaan, hoe beter de kwaliteit van het oppervlaktewater wordt. Het resultaat is helder en gezond 
oppervlaktewater. En een natuurlijke uitstraling geeft ook een veel prettiger beeld. Om de 

natuurvriendelijke oever vanuit ecologisch oogpunt goed te laten functioneren is een gericht onderhoud 
(m.n. in de jaren gefaseerd maaionderhoud) conform een onderhoudsplan vereist. Hiermee wordt ook 
het oorspronkelijke streefbeeld van de oever bewaakt. 

Toetsingscriteria en voorwaarden 

• Voor het aanbrengen van een natuurvriendelijke oever is geen vergunning op grond van artikel 
3.3 , lid 1 onder c ii vereist indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden. 

• 1.De natuurvriendelijke oever wordt door de melder onderhouden volgens een door het 
waterschap goed te keuren onderhoudsplan. 

• 2.De ontgraving van de oever (nat + droog) is maximaal 8 meter breed. 

[zie principetekening tekeningalgemeneregelsnr17.pdf] 

• 3.De natuurvriendelijke oever wordt buiten het leggerprofiel aangelegd. 

[zie principetekening tekeningalgemeneregelsnr17.pdf] 

• 4.Het profiel van de aan te leggen natuurvriendelijke oever voldoet aan de door het waterschap 
beschikbaar gestelde set van toegestane standaardprofielen (inclusief onderhoudsvoorschriften) 
zoals bedoeld in de Uitvoeringsregelingen van het waterschap voor de aanleg en onderhoud van 

natuurvriendelijke oevers en open water. 

• 5.De natuurvriendelijke oever dient voldoende stevig te zijn zodat uitspoeling in het 
doorstroomprofiel wordt voorkomen; zonodig dient het talud met natuurlijke materialen 
(beplantingen, natuursteen, e.d.) te worden verankerd. 

• 6.Aanwezige oude beschoeiingresten of andere oeververdedigingen dienen volledig te worden 

verwijderd indien deze geen structurele functie meer hebben voor de instandhouding van de 
taluds. 

• 7.Vooroeververdedigingen zijn toegestaan als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

o • 
De vooroeververdediging mag niet in het oorspronkelijke natte profiel van het oppervlaktewater worden 
aangebracht. 

o • 
De vooroeververdediging mag maximaal 5 cm boven het laagwaterpeil uitsteken. 

o • 



De minimale afstand tussen vooroeververdediging en de waterkant moet 1,5 m bedragen. Een kortere 

afstand is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van het waterschap; 
o • 

In de vooroeververdediging moeten minimaal om de 50 m openingen zijn aangebracht van minimaal 1 m 
breed en 0,30 cm diep (gemeten t.o.v. laagwaterpeil). Andere afmetingen zijn alleen toegestaan met 
schriftelijke toestemming van het waterschap; 

•    [zie principetekening tekeningalgemeneregelsnr17.pdf] 

• 8.Het aanleggen van een natuurvriendelijke oever dient uiterlijk twee weken voorafgaand aan de 
uitvoering te worden gemeld door middel van het meldingsformulier van het waterschap; 

• 9.Bij de melding dient in elk geval een situatietekening te worden gevoegd waarop lokatie, aard 

van de werkzaamheden, toe te passen materialen en de afmetingen duidelijk staan afgebeeld. 

 


