
 

 Natuurlijke taluds 
 

Peilregulatie, windgolven en 

scheepvaart (golven en stroming) 

leiden tot afslag van de oevers 

waardoor natuur, dijken, bebou-

wing en infrastructuur bedreigd 

worden. Vrijwel alle oevers in de 

Rijn-Maasdelta zijn daarom ver-

sterkt met stort- of zetsteen. Alleen 

daar waar voldoende ruimte is of de 

dynamiek laag genoeg is, mag de 

natuur haar gang gaan. In stadswa-

teren is de dynamiek lager, maar 

wordt vanuit esthetisch oogpunt of 

uit gewoonte toch gekozen voor 

beschoeiing of damwanden. 

De aanleg en het onderhoud van 

verharde oevers is duur. Rijkswater-

staat betaalt per jaar tientallen mil-

joenen euro’s voor de onderhoud 

van oevers. Maar in specifieke ge-

vallen kan de natuur het werk doen 

waardoor bespaard kan worden op 

aanleg- en onderhoudskosten. Deze 

BwN-maatregel is daarom gericht 

op het ‘verzachten’ van deze harde 

kades en oevers door de aanleg van 

een natuurlijk talud. Soms zal een 

vooroever nodig zijn om de ergste 

golfslag te dempen. Deze vooroever 

kan echter kleiner zijn dan een 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Type: benut fysische natuurkrachten en 
organismen. 

 Toepassing: in regionaal water, rivie-
ren. Zoute en zoete wateren zijn ge-
schikt. Vegetatietypen verschillen per 
watertype. 

 Draagt bij aan: 
- Natura 2000 habitats 

7
: ‘Permanent 

overstroomde zandbanken’, ‘Estuaria’, 
‘Slik- en zandplaten‘ met hun vegeta-
ties, ‘Grote ondiepe kreken en baaien’, 
’Kranswierwateren’, ‘Beken en rivieren 
met waterplanten’, ‘Slikkige rivieroe-
vers’, ‘Ruigten en zomen' en ‘Vochtige 
alluviale bossen’. 
- Natura 2000 soorten 

8
: o.a. vissen, 

vogels, insecten, amfibieën en zoogdie-
ren. 
- Kader Richtlijn Water (KRW)

9
: over-

gangswater, rivieroevers en meren. 
- Deze maatregel kan bijdragen aan de 
Ecologische hoofdstructuur. 
 
 

Voorbeeld projecten: 

 Aanleg van 100 km natuurlijke oevers 

- Project Natuurvriendelijke Oevers 

Maas (PNOM) van Rijkswaterstaat en 

Dienst Landelijk Gebied. 

 Aanleg natuurvriendelijke oevers in de 

Delta, KRW-programma Oevers en 

uiterwaarden West - Rijkswaterstaat 

Zuid-Holland. 

 Kallang River, PUB Singapore. 
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Bloeitijd: lente & zomer 

 

 
Verschillende vegetatie-

zones 

 
Minimale breedte: 5-10 m 

 

 



 

reguliere harde oever.  

 

Een natuurlijk talud is een geleidelijke overgang van 

water naar land van minimaal 5-10 m breed met een 

opeenvolging van verschillende vegetatiezones met 

waterplanten in het diepere water (bijv. fonteinkruiden, 

waterlelie), oeverplanten in ondieper water en op de 

overgang van water naar land (bijv. riet en biezen), op 

de drogere oevers ruigtekruiden (bijv. moerasspirea, 

echte valeriaan, grote kattenstaart, harig wilgenroosje)  

en rivier- en moerasbossen (bijv. wilgen, elzen). 

  

Dit natuurlijke talud draagt bij aan:  

1.  Oeverbescherming. 

2.  Waterberging (bij vergroting waterareaal). 

3.  Verhogen van de biodiversiteit en het voorkomen 

van verdrinking bij dieren. 

4.  Versterken ecologisch netwerk. 

5.  Verbeteren van de waterkwaliteit. 

6.  Verminderen van onderhoud- en beheerkosten. 

7. Overige baten zoals opname fijnstof, vastlegging 

broeikasgas, meer woongenot, toename volksge-

zondheid, verbeterde landschapsbeleving. 

 

Ecosysteemdiensten 10, 11, 12 
 

Oeverbescherming 

Met name in regionale wateren kunnen na-

tuurlijke taluds, mits voldoende breed, de 

beschermende functie van harde oevers vervangen. In 

grotere wateren (getijdenwateren, rivieren en meren) is 

de erosie door peilregulatie en wind- en scheepvaart-

golven doorgaans zo groot dat een vooroeverbescher-

ming nodig is. 

 

Zuiveringsfunctie 
Nutriënten worden vastgelegd en verwijderd 

met maaien en afvoeren (277 kg N/ha/jaar; 

20 kg P/ha/jaar) en door omzetting in gas (denitrifica-

tie). Zwevend materiaal bezinkt door de lagere stroom-

snelheid in ondiepe delen en tussen de vegetatie. Orga-

nisch materiaal wordt afgebroken. De oevervegetatie 

(bijv. riet) zorgt voor een goede zuurstofvoorziening van 

de waterbodem waardoor eerder genoemde processen 

goed verlopen.  

 

Biodiversiteit 
Er wordt geschikt leefgebied gecreëerd voor 

een gevarieerde flora en fauna. Met name de 

ontwikkeling van ondergedoken waterplanten en oe-

vervegetatie (m.n. riet) hebben een positief effect op de 

robuustheid van het systeem voor belastingen in de 

vorm van golven, wind en nutriënten. Bij een bedek-

kingsgraad van meer dan 10% van het waterareaal kan 

de begroeiing een positief effect hebben op de visstand 

en het lichtklimaat (snoek eet bodemwoelende vis) en 

daarmee op de ontwikkeling van ondergedoken water-

planten en de daaraan verbonden soorten. 

 

Waterdynamiek 

Natuurlijke taluds kunnen gecombineerd wor-

den met een waterbergingsfunctie. Door stei-

le oevers te verflauwen naar het land toe ontstaat een 

groter bergend volume. 

 

Opname fijnstof 
Per hectare riet wordt 10 kg fijnstof afgevan-

gen per jaar. Een natuurlijk talud met begroei-

ing draagt daarmee bij aan een betere luchtkwaliteit. 

 

Koolstofvastlegging 

Rietoevers leggen ca. 6,8 kg C per hectare per 

jaar vast. Een goed ontwikkelde rietoever 

draagt zo bij aan de bescherming tegen klimaatveran-

dering. 

 

Stedelijk (micro)klimaat 

Vegetatie en water beïnvloeden de tempera-

tuur, luchtvochtigheid en windsnelheid in de 

omgeving. Dit leidt bijvoorbeeld tot verkoeling in de 

zomer. Groen in de stad zorgt voor een vermindering 

van het stedelijk warmte-eilandeffect van ongeveer 

0,6 graden per 10% meer groen. 

 

 

 



 

Baten en kostenbesparingen10, 11, 12 
 

Recreatieve waarde 
Een soortenrijke oever leidt tot een verhoog-

de belevingswaarde. Het gebied wordt aan-

trekkelijker voor vissers, zwemmers, schaatsers, onge-

motoriseerde recreatievaart, etc. Dat levert inkomsten 

op voor ondernemers en overheid (via belastingheffing). 

 

Aantrekkelijkheid woonmilieus 
Uitzicht op groen leidt tot meer woongenot 

en verhoogt de vastgoedwaarde. Het stads-

klimaat kan erdoor verbeteren wat een gunstig effect 

heeft op de volksgezondheid. Afhankelijk van de oever-

lengte van het natuurlijke talud en het aantal bewoners 

in de omgeving kan deze baat sterk oplopen. 

 

Educatieve functie 
Kinderen en volwassenen worden in hun di-

recte omgeving in contact gebracht met na-

tuur. 

 

Onderhoudskosten 
Wanneer een natuurvriendelijke oever is aangelegd en 

goed functioneert, dan kunnen de beheer- en onder-

houdskosten aanmerkelijk lager zijn dan van een tradi-

tionele beschoeide oever die eenmaal per 6 tot 10 jaar 

vervangen moet worden. 

 

Natuurdoelen 
De aanleg van natuurvriendelijke oevers is één van de 

belangrijkste maatregelen binnen de KRW. Tegelijk 

kunnen de oevers dienst doen voor Natura 2000 habi-

tatsoorten en vervult het voor verschillende soorten een 

belangrijke structuur voor migratie door het landschap. 

Zo kan het een rol spelen in de Ecologische Verbin-

dingszone (EVZ) en natuurgebieden met elkaar verbin-

den. Door het combineren van doelen kan geld be-

spaard worden. 

 

Kosten aanleg 5, 6 
Het grootste deel van de kosten zit doorgaans in de 

grondverwerving en grondwerk. Op locaties waar de 

waterdynamiek voor veel erosie zorgt, zullen maatrege-

len moeten worden genomen om de juiste randvoor-

waarden te creëren. Het gaat hierbij voornamelijk om 

de manipulatie van de stromingsrichting of dempen van 

golven. Dit kan middels strekdammen (relatief duur)  of 

met natuurlijke golfbrekers (zie factsheet Oesterriffen 

en mosselbanken). Andere kosten zijn planvorming, 

aanbrengen van oeverbeplanting en directievoering. 

Wat de precieze kosten zijn, hangt af van de locatie, het 

ontwerp en de mogelijkheid om werk met werk te com-

bineren.  

 

De Handreiking Natuurvriendelijke Oevers5 houdt 

45 euro per meter aan, met een bandbreedte van 20 tot 

160 euro per meter. Dit komt overeen met de ervaring 

in de praktijk. Hoogheemraadschap Hollands Noorder-

kwartier (HHNK) hanteert als normbedrag 60.000 euro 

per kilometer zonder beschoeiing en 120.000 euro per 

kilometer met beschoeiing6. 

 

Er kan echter flink op kosten bespaard worden door de 

natuur zelf te gebruiken bij de realisatie van de oevers. 

Laat daar waar kan de houten oeverbeschoeiing weg-

rotten, sta toe dat de oever binnen bepaalde grenzen 

verzakt en pas het reguliere beheer aan (ecologisch 

beheren). Inventariseer waar oevers zich op een natuur-

lijke manier ontwikkelen en stimuleer die zones door 

het beheer erop aan te passen. In de gemeente Capelle 

aan den IJssel zijn hiermee veel natuurvriendelijke oe-

vers ontstaan zonder dat men investeerde in de aanleg 

ervan. 

 

Zowel kosten als baten zijn locatiespecifiek en moeilijk 

te extrapoleren. Een kosten-batenanalyse zal daarom 

per locatie uitgevoerd dienen te worden. 

 

Beheer en onderhoud 
In het beheer zijn verschillende fasen te onderscheiden. 

Vlak na aanleg is een ander beheer nodig, dan na het 

bereiken van het streefbeeld.  

 

Het beheer dient aangepast te worden aan het doel wat 

met het natuurlijke talud bereikt moet worden. Gaat 



 

het enkel om oeververdediging, of ook om biodiversiteit 

en waterkwaliteit. Bij specifieke wensen voor begroei-

ingen (zoals drijfbladplanten, rietvegetatie, biezen of 

bos, paaigebied voor vis) moeten daar bijbehorende 

ecologische beheersmaatregelen voor worden getrof-

fen. Bij een oeververdedigende functie wordt aanbevo-

len na storm en hoogwater een controle uit te voeren. 

Weggeslagen oevers kunnen bijvoorbeeld opgevuld 

worden met kant en klare blokken met graszoden of 

seedbags (zakken gevuld met grond en zaad. De zak 

voorkomt het wegspoelen van de grond en het zaad. Na 

het uitlopen van de zaden, vergaat de zak en neemt de 

vegetatie de oeververdedigende functie oever). 

 

Fysische randvoorwaarden 1, 2, 3, 4 

 

Golfslag  

Het principe richt zicht op locaties waar de belasting als 

gevolg van golfslag en stroming aanvaardbaar zijn voor 

oevervegetaties (riet, biezen). Bij verlies van vegetatie 

zal er mogelijk erosie optreden en het talud in verval 

raken. Bij sedimentatie zal het talud aangroeien; dit is 

afhankelijk van de lokale situatie. Voor het behoud van 

vegetatie gaan we uit van de maximale golfbelasting 

voor ontwikkeld riet (2 jaar oud): 0,25 m dagelijks, 0,4 m 

incidenteel bij een maximum van 5000 golven per jaar 

en niet in een aangesloten periode. Met name net na 

aanleg en bij het toepassen van zaden, stekken of riet-

specie is de oever en de jonge vegetatie zeer gevoelig 

voor golfslag. De eisen zijn dan strenger.  

 

Het kan in dynamische systemen (windgolven, scheep-

vaart) dus nodig zijn een (tijdelijke) golfdempende con-

structie aan te leggen voor het natuurlijke talud. Dat 

heeft consequenties voor de kosten. 

 

Beschaduwing 

Beschaduwing heeft effect op de aanwezige vegetatie 

en dus ook indirect op het voortbestaan van het talud 

(zie golfslag). Beschaduwing door bomen dient voor-

komen te worden. Verder kan ophoping van blad en 

takken tot waterkwaliteitsproblemen leiden. Daarbij is 

het een ongeschikt substraat voor de vestiging en kie-

ming van ondergedoken waterplanten.  

 

Talud en waterdiepte 

In de regel geldt, hoe flauwer en breder, hoe beter voor 

de natuur (bredere vegetatiezones) en de golfdemping, 

maar des te meer ruimte er ook nodig is. In de praktijk 

kan bij een helling van 1:2 m al een smalle natuurvrien-

delijke oever ontwikkelen, maar flauwer is beter. Ge-

streefd dient te worden naar een talud van 1:10-1:20. 

Een onbegroeid talud van alleen sediment zal ongeveer 

1:10 zijn. Ook horizontale taluds zijn geschikt, bij voor-

keur tussen 0,3 en 1,0 m diep. Varieer langs de oever in 

taludhelling en diepte. Hierdoor neemt de vestigings-

kans van soorten toe. 

 

Uit oogpunt van biodiversiteit is een minimale breedte 

van 5-10 m aan te bevelen (land + water), maar om ef-

fect op de waterkwaliteit te hebben, dient het begroei-

bare areaal minimaal 5-10% van het wateroppervlak te 

beslaan. Hierop kan gestuurd worden met peilfluctua-

tie, oevertalud en diepte2.  

 

Peildynamiek  

De peildynamiek heeft effect op de vegetatieontwikke-

ling en sedimentatie- en erosieprocessen, en dus een 

direct effect op het verloop van het talud (zie golfslag). 

In zoetwatergetijdengebieden leidt een grote getijslag 

(enkele meters) met een flauw talud tot een brede oe-

verzone met gevarieerde water- en oevervegetatie4. In 

polders en kanalen is een natuurlijk fluctuerend peil 

wenselijk met hogere peilen in de winter en lagere pei-

len in de zomer met een peilfluctuatie van minimaal 

30 cm2. Hierbij komen verschillende fysische, chemische 

en biologische processen op gang die gunstig zijn voor 

de ontwikkeling van oevervegetatie. Daarbij is minder 

inlaatwater nodig wat gunstig kan zijn voor de water-

kwaliteit (minder nutriëntenbelasting).  

 

Bij het toepassen van zaden, stekken of rietspecie is de 

oever en de jonge vegetatie zeer gevoelig voor de wa-

terstand. Uitdroging moet vermeden worden, maar ook 



 

verdrinking. Een plas-dras situatie is doorgaans opti-

maal. 

Zoutgehalte 

Natuurlijke taluds zijn zowel in zout als zoet water een 

optie. De begroeiing verschilt wel van elkaar. Boven-

staande randvoorwaarden gelden met name voor zoete 

tot licht brakke condities. Riet trekt zich bij het zouter 

worden van het water terug op de hogere delen van de 

oever. Als oeververdediging van slikken en platen heeft 

ze dan echter nog maar een beperkte waarde. Die func-

tie kan overgenomen worden door oesterriffen en mos-

selbanken (zie factsheet Oesterriffen & mosselbanken) 

of vooroevers van stortsteen (relatief duur). 

 

Voedselbeschikbaarheid water en bodem 

Verrijking aan voedingsstoffen is samen met peilregula-

tie een belangrijke bedreiging voor de biodiversiteit van 

natuurlijke taluds. Veel grote, oeverbeschermende 

planten zoals riet en biezen komen voor in de van natu-

re meest voedselrijke wateren van Nederland (zoetwa-

tergetijdengebied). Het zijn dan ook vooral de onderge-

doken waterplanten die last hebben van eutrofiëring. 

 

Systeemspecifiek dient belasting en draagkracht in 

beeld te worden gebracht om kansen voor ondergedo-

ken waterplanten in te schatten3. De voedselrijkdom 

van de waterbodem wordt bij voorkeur aangepast op de 

(toekomstige) waterkwaliteit. Bij voorkeur wordt ge-

biedseigen materiaal (klei, zand, veen) toegepast wat 

niet voedselrijker of voedselarmer is dan het water waar 

de natuurlijke taluds in aangelegd worden.  

 

 

 

Overige randvoorwaarden 
Wanneer vervanging van harde oevers wordt overwo-

gen dient inzicht te zijn in: 

1.  Het minimale doorstroomprofiel voor de maatge-

vende afvoer in rivieren en kanalen. 

2.  Wensen van bewoners (zicht op water). 

3.  Beschikbaarheid van zaad, stekken of wortelkluiten 

om de vegetatieontwikkeling te helpen. 

4.  Aanwezigheid van planteneters (ganzen, muskusrat-

ten, zoetwaterkreeften) die de vegetatieontwikke-

ling sterk kunnen remmen. 

 

Potentiële locaties 
Deze maatregel is mogelijk op locaties waar de 

golfbelasting voldoende laag is om een natuurlijke 

oeververdediging mogelijk te maken. Dit betreffen 

voornamelijk stedelijke en regionale wateren. Maar ook 

in luwe delen van onze grote rivieren en 

getijdenwateren. Vaak dan wel achter een langsdam of 

vooroever, zoals bij de voormalige gorzen in het 

Haringvliet en Hollands Diep (Beningerslikken, Blanken 

slikken, Willemstad Tonnekreek). 

 

Quick wins zijn locaties waar uit oogpunt van 

waterdoorvoer ruimte is voor vegetatieontwikkeling in 

het water en waar vanuit het landschapelijk beeld hoog 

begroeide oevers geen probleem zijn. Kansrijk zijn 

oevers die zich al natuurlijk ontwikkelen. Met een 

aangepast groenbeheer en goedkope ingrepen kan de 

ontwikkeling gestumuleert worden zonder kosten te 

maken voor advies en inrichting. 
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