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2. Inleiding 
In Rotterdam speelt water een belangrijke rol in de leefomgeving. 
In de stad is veel verharding. Bij een flinke bui moet het 
regenwater een plekje vinden in de aanwezige sloten, singels en 
plassen. Water is ook beeld- en sfeerbepalend voor de bewoners 
en bezoekers van de stad. De waterkwaliteitsambitie van 
Rotterdam is helder en plantenrijk water.  

Dit beeldenboek beschrijft in woord en beeld de streefbeelden en 
kwaliteitsnormen voor het dagelijks onderhoud van het water en 
de (natuurvriendelijke) oevers. Het Hoogheemraadschap van 
Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) en de Gemeente 
Rotterdam verwachten met deze gezamenlijke aanpak efficiënter 
te kunnen (samen)werken en tegelijk de natuur- en bele-
vingswaarde van het water met haar oevers te versterken.  

Doel onderhoud 
Zonder onderhoud zullen sloten en oevers dichtgroeien met 
planten. Dit kan de doorstroming van water verhinderen waardoor 
wateroverlast of watertekort kan ontstaan. In het watersysteem 
moet, waar nodig, altijd voldoende doorstroomprofiel beschikbaar 
zijn om water af- en aan te voeren. 

Het doel van het onderhoud is naast behoud van berging en 
doorvoer vooral ook schoner water. Bij schoon water hoort een 
natuurlijke begroeiing met waterplanten en riet. Net als op het 
land zorgt de begroeiing voor zuurstof, voedsel, en schuilplaatsen 
voor dieren die in en om het water voorkomen. Door een deel van 
de planten te laten staan proberen we ook problemen als kroos en 
algen te voorkomen. De planten nemen de voedingsstoffen in het 
water op die daardoor niet beschikbaar zijn voor algen en kroos. 
 
Bewoners en passanten willen tenslotte graag het genieten van het 
water in de stad. Met het inrichten van natuurvriendelijke oevers 
en natuurvriendelijker onderhoud zetten we ons in voor 
aantrekkelijker water en een betere waterkwaliteit.  
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Om deze doelen te bereiken werken HHSK en de Gemeente 
Rotterdam samen aan het onderhoud van water en oevers. 
 
Het resultaat van het onderhoud is: dat watergangen overtollig 
water goed afvoeren of vasthouden en tegelijk een goed leefgebied 
vormen voor planten en dieren. Overal in het gebied zijn jaarrond 
begroeide sloten en oevers te vinden waar dieren in kunnen 
(over)leven. Ook geldt dat de vegetatie zich steeds kan verjongen, 
waardoor veel verschillende soorten planten een kans krijgen om 
zich langs de watergangen te ontwikkelen. Doordat in de 
lengterichting van de oevers open en meer begroeide delen elkaar 
afwisselen beleven bewoners en passanten het water terwijl de 
ecologische waarde van de oevers toeneemt.  

Relatie met het onderhoudsbestek 
Dit beeldenboek maakt integraal onderdeel uit van het 
Prestatiecontract 1-D-21276-19-Dagelijks onderhoud watergangen 
Rotterdam.  

De gehanteerde codes van de beheertypen komen overeen met de 
codes op de bij het bestek horende onderhoudskaarten.  

Doel beeldenboek 
Het beeldenboek is bedoeld voor alle personen en instanties die 
betrokken zijn bij het onderhoud van de watergangen en 
natuurvriendelijke oevers. Een belangrijk doel van het 
beeldenboek is om de communicatie over het onderhoud en de 
gewenste streefbeelden te vergemakkelijken. 
 
Het beeldenboek vormt in woord en beeld een leidraad voor het ecologisch 
beheer van watergangen en natuurvriendelijke oevers. 
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3. gebruikswijzer 
 
Leeswijzer 
Dit beeldenboek start in hoofdstuk 4 met een beschrijving van het 
algemene maaionderhoud van het water. Hoofdstuk 5 beschrijft de 
indeling in oevertypen en het ecologisch beheer van de 
natuurvriendelijke oevers. Daarna volgt het onderhoud per 
oevertype in detail en voorzien van beelden. In hoofdstuk 6 wordt 
aandacht besteed aan enkele bijzondere onderhoudsmaatregelen. 
Hoofdstuk 7 geeft een toelichting op de bij dit bestek horende 
onderhoudskaarten (GIS bestanden). Het laatste hoofdstuk bevat 
de handleiding voor gebruik van de collector-app Dagelijks 
Onderhoud. 
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4. Onderhoud water 
 
Maaionderhoud van water heeft als doel het watersysteem goed te 
laten functioneren. Het onderhoudscontract biedt ruimte om het 
onderhoud qua planning, uitvoeringsmethode, materieel, fasering 
en frequentie optimaal af te stemmen op de gewenste prestaties 
van het watersysteem. 
 
Prestaties (functioneren) watersysteem: 

1. Veiligheid  
a. Het watersysteem dient te allen tijde het 

achterland te beschermen tegen overstroming 
door voldoende doorstroomcapaciteit te hebben.  

b. Het watersysteem dient voldoende water te 
kunnen bergen. 

2. Voldoende water 
a. Via het watersysteem dient voldoende water 

aangevoerd te kunnen worden naar locaties elders 
in het gebied. 

b. Er moet voldoende doorstroomcapaciteit in een 
peilgebied zijn zodat er binnen een peilgebied 
geen onaanvaardbare peilverschillen optreden. 

3. Waterkwaliteit 
a. Het watersysteem biedt een goed leefgebied voor 

flora en fauna 
4. Gebruik en beleving 

a. Het watersysteem draagt bij aan een 
aantrekkelijke en leefbare stad 

b. Waar van toepassing is het water bevaarbaar 
c. Waar van toepassing is zwemmen mogelijk 
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Het onderhoud dient te voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen. 
Per prestatie van het watersysteem is er een te realiseren 
kwaliteitsnorm vastgesteld. Elke kwaliteitsnorm kent een of 
meerdere ambitieniveaus. 
 
Prestatie 
watersysteem 

Kwaliteitsnorm Ambitieniveaus 

1. Waterveiligheid 
2. Voldoende water 

Doorstroomprofiel 
 

Ecokleuren  
(6 kleuren) 
 

3. Waterkwaliteit Bevorderen gewenste 
oeverbegroeiing NVO 
 

Oevertypes 
(5 types) 

Bevorderen gewenste 
water- en 
oeverbegroeiing 

Ecokleuren  
(6 kleuren) 

Goed leefgebied Bladvissen 
Singelkoppen 

4. Gebruik en 
Beleving 

Schoon en 
aantrekkelijk water 

B. Basis 
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Ecokleurenkoers 
Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 
hanteert de Ecokleurenkoers (EKK) in haar beheersgebied. Dit is 
het beleid voor ecologisch maaien en schouwen van de 
oppervlaktewaterlichamen. Binnen dit beleid is ruimte voor minder 
en/of gefaseerd maaien van watergangen met voldoende ruimte. 
Bij gefaseerd maaibeheer van water en oevers worden delen van 
de begroeiing niet of pas later gemaaid. Dit levert een belangrijke 
bijdrage aan het herstellen van natuurwaarde en het verbeteren 
van de waterkwaliteit. 
 
Beschrijving ambities nat profiel 
Binnen de ecokleurenkoers worden verschillende ambitieniveaus 
onderscheiden. De indeling in ambitieniveaus is gebaseerd op de 
functie van de hoofdwatergangen en de ruimte die aanwezig is 
voor ecologische ontwikkeling. De indeling van de overige 
watergangen is gebaseerd op de breedte van de watergang en de 
kans op snel dichtgroeien. De ambitieniveaus worden in dit 
beeldenboek toegelicht aan de hand van de definities uit het 
hieronder afgebeelde voorbeeldprofiel. 

 
Figuur 1. voorbeeldprofiel 
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4.1 Blauw (hoofdwatergang) 
 
Blauwe hoofdwatergangen hebben een belangrijke aan- of 
afvoerfunctie voor water. Ze hebben binnen het profiel weinig 
ruimte voor waterplanten.  
 
Streefbeeld 15 juni en 15 augustus 
In het groeiseizoen (april - september) is het doorstroomprofiel 
deels begroeid met water- en oeverplanten. De water aan- en 
afvoer wordt nergens belemmerd. 
 
Kwaliteitsnorm: 

- Meer dan tweederde van het doorstroomprofiel is vrij 
- Er is beperkte ruimte voor waterplanten en drijvende 

planten. Waterplanten begroeien minder dan 15 % van het 
doorstroomprofiel. Drijvende planten bedekken het 
wateroppervlak niet meer dan 25%. 

- In het natte talud mag een smalle rand met oeverplanten 
groeien. De oeverplanten in beide taluds samen nemen 
maximaal 20% van de waterbreedte in.  
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Streefbeeld 15 oktober 
In de periode oktober - maart is het doorstroomprofiel nauwelijks 
begroeid met water- en oeverplanten. De water aan- en afvoer 
wordt nergens belemmerd.  
 
Kwaliteitsnorm: 
- Meer dan 95% van het doorstroomprofiel is vrij van 

waterplanten en drijvende planten. 
- Meer dan 90% van het natte talud is vrij van oeverbegroeiing. 
- De oever of het talud kalft niet af als direct gevolg van het 

verwijderen van planten uit het water of van de oever.  
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4.2 Geel (hoofdwatergang) 
 
Gele hoofdwatergangen hebben net als de blauwe een belangrijke 
aan- of afvoerfunctie voor water. Het profiel biedt in deze wateren 
meer ruimte voor oever- en waterplanten. 
 
Streefbeeld 15 juli 
In het groeiseizoen (april - september) is het doorstroomprofiel 
deels begroeid met water- en oeverplanten. De water aan- en 
afvoer wordt licht belemmerd, maar nergens over de hele breedte 
van het profiel.  
 
Kwaliteitsnorm: 
- Tweederde van het doorstroomprofiel is vrij van begroeiing 

met waterplanten; 
- Drijvende planten mogen het  wateroppervlak op meerdere 

plakken bedekken tot 40% van het wateroppervlak; 
- In het natte talud mag een rand met oeverplanten groeien. De 

oeverplanten in beide taluds samen nemen maximaal 25% van 
de waterbreedte in. 
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Streefbeeld  15 oktober 
In de periode oktober - maart is het doorstroomprofiel deels 
begroeid met water- en oeverplanten. De water aan- en afvoer 
wordt niet belemmerd. Het natte talud is begroeid met afwisselend 
lage, middelhoge tot hoge begroeiing. Elk jaar is een ander deel 
van de oever gemaaid.  
 
Kwaliteitsnorm: 
- Driekwart van het doorstroomprofiel is 

vrij van begroeiing; 
- Een zijde van het natte talud is gemaaid 

of beide taluds zijn afwisselend in 
blokken gemaaid.  

- In totaal is 50% van het natte talud 
gemaaid. Bij elke maaibeurt wordt een 
ander deel van het natte talud gemaaid; 

- De oeverplanten in beide taluds samen 
nemen maximaal 15% van de 
waterbreedte in; 

- De oever of het talud kalft niet af als 
direct gevolg van het verwijderen van planten uit het water of 
van de oever.   
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4.3 Groen (hoofdwatergang) 
 
Groene hoofdwatergangen hebben een beperkte aan- of 
afvoerfunctie, maar wel een belangrijke bergingsfunctie. Het 
profiel biedt relatief veel ruimte voor oever- en waterplanten. 
 
Streefbeeld 15 juli 
In het groeiseizoen (april - september) is het doorstroomprofiel 
begroeid met water- en oeverplanten. De water aan- en afvoer 
wordt belemmerd, maar nergens over de hele breedte van het 
profiel.  
 
Kwaliteitsnorm: 
- De helft van het doorstroomprofiel is vrij; 
- Drijvende planten mogen het  wateroppervlak op meerdere 

plekken bedekken tot 75% van het wateroppervlak; 
- In het natte talud mag een brede rand met oeverplanten 

groeien. De oeverplanten in beide taluds samen nemen 
maximaal 25% van de waterbreedte in. 
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Streefbeeld 15 oktober 
In de periode oktober - maart is het doorstroomprofiel deels 
begroeid met water- en oeverplanten. De water aan- en afvoer 
wordt licht belemmerd. Het natte talud is begroeid met lage,  
middelhoge tot hoge begroeiing. Elk jaar is een ander deel van de 
oever gemaaid.  
 
Kwaliteitsnorm: 
- Driekwart van het doorstroomprofiel is vrij. 
- Een zijde van het natte talud is gemaaid of beide taluds zijn 

afwisselend in blokken gemaaid.  
- Minimaal een derde van het natte talud is gemaaid. Bij elke 

maaibeurt wordt een ander deel van het natte talud gemaaid; 
- De oeverplanten in beide taluds samen nemen maximaal 25% 

van de waterbreedte in; 
- De oever of het talud kalft niet af als direct gevolg van het 

verwijderen van planten uit het water of van de oever. 
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4.4 Lichtblauw (< 6 meter, overig water) 
 
Lichtblauwe overige sloten en singels groeien door beperkte 
dimensies snel dicht met water- en oeverplanten. Zeker in 
stedelijk gebied waar bij een flinke bui het water vaak snel 
afstroomt naar de sloten en singels is onderhoud van deze sloten 
van belang. 
 
Streefbeeld 15 juli 
In het groeiseizoen (april - september) is het doorstroomprofiel 
goed begroeid met water- en oeverplanten. De water aan- en 
afvoer wordt deels belemmerd. 
 
Kwaliteitsnorm: 
- Meer dan 40% van het 

doorstroomprofiel is vrij. 
- Drijvende planten mogen het 

wateroppervlak op meerdere plakken 
bedekken tot 25% van het 
wateroppervlak. 

- In het natte talud groeit een rand 
met oeverplanten. De oeverplanten 
in beide natte taluds samen 
maximaal 25% van de waterbreedte 
in. 

 
Streefbeeld 15 oktober 
In de periode oktober - maart is het doorstroomprofiel nauwelijks 
begroeid met water- en oeverplanten. De water aan- en afvoer 
wordt nergens belemmerd.  
 
Kwaliteitsnorm: 
- Het doorstroomprofiel is voor meer dan 95% vrij. 
- Het natte talud is voor meer dan 95% vrij van oeverplanten. 
- De oever of het talud kalft niet af als direct gevolg van het 

verwijderen van planten uit het water of van de oever.  
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4.5 Lichtgroen (lijnvormig > 6 meter, 
overig water) 
 
De lichtgroene overige sloten en singels groeien door de grote 
dimensies niet snel dicht met water- en oeverplanten. Hier is meer 
ruimte om een natuurlijke begroeiing te laten ontwikkelen. 
 
Streefbeeld 15 juli 
In het groeiseizoen (april - september) is het doorstroomprofiel 
begroeid met water- en oeverplanten. De water aan- en afvoer 
wordt deels belemmerd. 
 
Kwaliteitsnorm: 
- De helft van het doorstroomprofiel is vrij. 
- Drijvende planten mogen het wateroppervlak op meerdere 

plakken bedekken tot 30% van het wateroppervlak. 
- In het natte talud groeit een brede rand oeverplanten. De 

oeverplanten in beide taluds samen nemen maximaal 25% van 
de waterbreedte in. 
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Streefbeeld 15 oktober  
In de periode oktober - maart is het doorstroomprofiel deels 
begroeid met water- en oeverplanten. De water aan- en afvoer 
wordt enigszins belemmerd. Het natte talud is begroeid met lage 
middelhoge tot hoge begroeiing. Elk jaar is een ander deel van de 
oever gemaaid.  
 
Kwaliteitsnorm: 
- Minimaal een vrij doorstroomprofiel van 3 meter waterbreedte 

over de hele lengte. De stroombaan ligt in het midden van het 
profiel of aan één zijde van het profiel (natte talud en deel 
waterbodem). Jaarlijks wisselt de ligging van de stroombaan; 

- Een zijde van het natte talud is gemaaid of beide taluds zijn 
afwisselend in blokken gemaaid; 

- Minimaal een derde van het natte talud is gemaaid. Bij elke 
maaibeurt wordt een ander deel van het natte talud gemaaid; 

- De oeverplanten in beide taluds samen nemen maximaal 25% 
van de waterbreedte in; 

- De oever of het talud kalft niet af als direct gevolg van het 
verwijderen van planten uit het water of van de oever.  
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4.6 Lichtgroen (overig water, vijvers en plassen) 
Naast singels liggen in Rotterdam ook verschillende vijvers en  
waterpartijen. Zowel in de stad als in de parken. Deze 
waterpartijen staan in verbinding met het watersysteem. Vaak via 
een kunstwerk of een enkele watergang. Vorm, waterdiepte en 
oevers variëren per plas, net als de aanwezigheid van een of 
meerdere eilanden. De belangrijkste functies die door onderhoud 
in stand gehouden moeten worden zijn beleving, goed leefgebied 
voor planten en dieren en behoud van uitwisseling met het 
watersysteem. Op de kaart zijn deze waterpartijen te herkennen 
als lichtgroen gearceerde vlakken. 

 
 
Streefbeeld gedurende het jaar 
Gedurende het jaar zijn vijvers en waterpartijen begroeid met een 
variatie aan water- en oeverplanten. De mate van begroeiing is 
optimaal voor een goede ecologische waterkwaliteit. Uitwisseling 
met het watersysteem blijft behouden. Het natte talud is begroeid 
met lage, middelhoge tot hoge begroeiing. Het gefaseerde 
maaibeeld wisselt jaarlijks. 
 
Kwaliteitsnorm: 
- Uitwisseling met het watersysteem blijft behouden. 
- In het natte talud mag een brede gevarieerde rand met lage, 

middelhoge tot hoge oeverplanten groeien.  
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4.7 Oranje (Maatwerk) 
Voor het maaien van de Bergse plassen, Kralingse plas, de 
Waterwijk Nesselande en de Ringvaartplas zijn 
maaiprotocollen opgesteld. Deze protocollen zijn in op het 
moment van aanbesteden als definitief concept gereed. De 
gemeente Rotterdam stelt de maaizones van de Kralingse 
plas definitief vast na verdere inventarisatie en 
communicatie met belanghebbenden.  

Voor het inschatten van het uit te voeren onderhoud is 
korte beschrijving van de werkzaamheden opgenomen. De 
definitieve protocollen met onderhoudsdetails, doelen, 
maaikaarten en achtergrondinformatie zijn na gunnen 
beschikbaar voor de Opdrachtnemer.  

Maaiprotocollen worden elk jaar geactualiseerd en 
aangepast indien de behaalde resultaten afwijken van de 
gewenste resultaten. 
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4.7.1 Bergse Plassen 
 
De Bergse plassen bestaan uit twee afzonderlijke plassen: de 
voorplas en de achterplas met bewoonde eilandjes.  
Op de Bergse voorplas wordt gezeild. De eilandjes op de Bergse 
achterplas moeten bereikbaar blijven voor bootjes. 
 

 
 
Streefbeeld  
Doel van het onderhoud is plantenrijk water met voldoende 
mogelijkheden voor recreatie. De eilanden zijn bereikbaar met 
bootjes.  
 
Maaikaart 
Op de maaikaart van de Bergse plassen staan groene zones waar 
de begroeiing moet blijven staan (niet maaien). Dit is 25% van 
het oppervlak van de plassen. De overige 75% is onderverdeeld in 
zones:  

• Zone 1 (groen) : Niet maaien. 
• Zone 2 (oranje): Optimaal maaien om vaarwater open te 

houden.  

Voorplas Achterplas 
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• Zone 3: (inzichtelijk op langere termijn): Niet maaien. 
Vanuit de huidige ervaring en gebruiksfuncties wordt hier 
vooralsnog ook optimaal gemaaid. In de toekomst wordt 
hier het maaien afgebouwd wanneer de waterplanten niet 
als hinderlijk worden ervaren vanwege lage dichtheid of 
geringe hoogte boven de bodem. 

 
De maaikaart wordt jaarlijks door de gemeente op basis van de 
ervaringen van het voorgaande jaar aangepast.  
 
Maaiprotocol 
In het protocol zijn maximaal drie onderhoudsperiodes 
opgenomen. In elke onderhoudsperiode wordt maximaal 1 keer 
gemaaid. 
 
Periode 1: juni – eerste helft juli 
- Zone 2: één keer maaien. 
- Zone 3: alleen maaien wanneer de begroeiing hinderlijk dicht 

is, ijle begroeiing overslaan.  
 
Periode 2: tweede helft juli – augustus 
- Zone 2: alleen één keer maaien wanneer en waar de 

begroeiing hinderlijk dicht is, ijle begroeiing overslaan.  
- Zone 3: niet maaien. 
 
Periode 3: september 
- Zone 2: beperkt maaien. 

Alleen maaien waar nog dichte begroeiing aanwezig is om 
aanspoeling van dood materiaal op de oever te voorkomen. 
Opruimen van aangespoeld materiaal. 

 
Kwaliteitsnorm: 
- Maaien alleen na overleg met de Opdrachtgever en conform 

het meest actuele maaiprotocol. 
- Waterplanten worden minimaal 50 cm boven de bodem 

afgeknipt. In de praktijk: 70 cm diep.  
- Niet maaien waar de waar de waterdiepte minder dan 120 cm 

is (in principe allemaal in de groene zones); 



 

22 

- Beperk opwerveling door de schroef van de maaiboot; 
- Maaisel dezelfde dag verzamelen, wanneer mogelijk in 

dezelfde werkgang, en op de kant zetten; 
- Maaisel afvoeren; 
- Aan de kant aangespoelde waterplanten worden opgeruimd. 
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4.7.2 Kralingse Plas 
De Kralingse plas ligt tussen het Kralingse 
Bos en de Rotterdamse wijk Kralingen. Aan 
de Noordwest oever van de plas ligt een 
zwemstrand. Aan het noordoosten en 
zuidoosten van de plas liggen natuurlijk 
ingerichte vooroevers. Er is een jachthaven. 
Recreanten zeilen en varen op de plas.  
 
Streefbeeld  
Doel van het onderhoud is plantenrijk water met voldoende 
mogelijkheden voor recreatie.  
 
Maaikaart 
Op de maaikaart van de Kralingse Plas is uitgewerkt waar de 25% 
van de begroeiing moet blijven staan (groene zone). De overige 
75% van het oppervlak is onderverdeeld in zones met meer en 
minder prioriteit.: 
- Zone 1 (groen) : Niet maaien. 
- Zone 2 (oranje): Optimaal maaien. Deze zone omvat het 

gehele zeilwedstrijdtraject. 
- Zone 3 (rood): Maximaal maaien. Betreft de zwemwaterzone.  
 
De maaikaart wordt jaarlijks door de gemeente op basis van de 
ervaringen van het voorgaande jaar aangepast. De maaikaart met 
de zones wordt na gunnen verstrekt door de gemeente Rotterdam. 
 
Maaiprotocol 
In het protocol zijn maximaal drie onderhoudsperiodes opgenomen 
voor het deel van de plas waar gevaren wordt. Ik elke 
onderhoudsperiode wordt maximaal 1 keer gemaaid. 
 
Periode 1: juni – eerste helft juli 
- Zone 2: één keer maaien, maaidiepte: maximaal 100 cm diep. 
- Zone 3: maaien, eens per 4 weken  
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Periode 2: tweede helft juli – augustus  
- Zone 2: één keer maaien en niet dieper dan 60 cm diepte of 

zo diep als de diepste wedstrijdboot steekt, maar tot die 
diepte wel zo volledig mogelijk. 

- Zone 3: maaien, eens per 4 weken.  
 
Periode 3: september 
- Zone 2: beperkt maaien.  

Alleen maaien waar nog dichte begroeiingen aanwezig is om 
aanspoeling van dood materiaal op de oever te voorkomen. 
Opruimen van aangespoeld materiaal. 

 
Kwaliteitsnorm varen: 
- Maaien alleen na overleg met de Opdrachtgever en conform 

het meest actuele maaiprotocol; 
- Waterplanten in zone 2 worden minimaal 50 cm boven de 

bodem afgeknipt; 
- Waterplanten in zone 3 worden tot op de bodem gemaaid; 
- Beperk opwerveling door de schroef van de maaiboot; 
- Maaisel dezelfde dag verzamelen, wanneer mogelijk in 

dezelfde werkgang, en op de kant zetten; 
- Maaisel afvoeren; 
- Aan de kant aangespoelde waterplanten worden opgeruimd. 
 
Kwaliteitsnorm zwemzone: 
- De zwemzone wordt volledig en tot de bodem gemaaid; 
- Gemaaide waterplanten moeten direct na het maaien 

verzameld en afgevoerd worden; 
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4.7.3. Waterwijk Nesselande 
De Waterwijk Nesselande is een relatief nieuwe wijk in het 
Noorden van Rotterdam, verbonden met de Zevenhuizerplas. Er is 
een flexibel peil. Een deel van de oevers is beschoeid en een deel 
in natuurvriendelijk ingericht. Het water is helder en plantenrijk. 
Bewoners willen graag met hun bootjes naar de Zevenhuizerplas 
kunnen varen. Het Rietveldpark is geïsoleerd en heeft een vast 
peil. Het water is helder en plantenrijk.  
 
Onderhoud van de NVO’s die grenzen aan het oranje water is 
conform het oevertype in dit beeldenboek. De zwemzone (rood) is 
geen onderdeel van de opdracht. 

 
 
Streefbeeld  
Doel van het onderhoud is het behoud van helder en plantenrijk 
water waarbij de bewoners van de Waterwijk via verschillende 
vaarroutes naar de Zevenhuizerplas kunnen varen. 
 
Maaikaart 
 
1. Waterwijk 
Op de maaikaart van de Waterwijk staan groene zones waar de 
begroeiing moet blijven staan (niet maaien). Dit is 25% van het 
oppervlak van de watergangen. De overige 75% is onderverdeeld 
in zones:  
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- Zone 1 (groen): Niet maaien. 
Dit omvat zowel de delen van de bredere wateren waar niet 
per sé hoeft te worden gevaren als alle smalle en ondiepe, niet 
bevaarbare wateren (niet allemaal aangegeven op de kaart). 

- Zone 2 (oranje): Optimaal maaien. 
Betreft het bevaarbaar houden van de bredere wateren. Niet 
de volledige breedte maaien maar een strook begroeiing van 
maximaal 25% waterbreedte laten staan. 

 
2. Ontwikkelgebied 
De wateren, waarlangs nog niet gebouwd is, worden voorlopig niet 
gemaaid (zone 1). Op de maaikaart is vooruitlopend op de 
ontwikkeling het gebied alvast als zone 2 aangegeven. De 
begrenzing van het ontwikkelgebied schuift in de loopt van de 
jaren op. De begrenzing op de maaikaart geldt voor 2020.  
 
De maaikaart wordt jaarlijks door de gemeente op basis van de 
ervaringen van het voorgaande jaar aangepast. 
 
3. Het Rietveldpark 
Het Rietveldpark hoeft niet gemaaid te worden. 
 
Maaiprotocol  
In het protocol zijn maximaal drie onderhoudsperiodes 
opgenomen. Ik elke onderhoudsperiode wordt maximaal 1 keer 
gemaaid. 
 
Periode 1: juni – eerste helft juli 
- Zone 2 (oranje): één keer maaien. 
 
Periode 2: tweede helft juli – augustus 
- Zone 2 (oranje): alleen maaien wanneer de begroeiing 

hinderlijk dicht is, ijle begroeiing overslaan. 
 
Periode 3: september 
- Zone 2 (oranje): beperkt maaien. Alleen maaien waar nog 

dichte begroeiing aanwezig is om aanspoeling van dood 
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materiaal op de oever te voorkomen. Opruimen van 
aangespoeld materiaal. 

 
Kwaliteitsnorm 
- Maaien conform het meest actuele maaiprotocol; 
- Bij het maaien moet minimaal 25% van de waterplanten langs 

de randen van het water blijven staan; 
- Waterplanten worden minimaal 50 cm boven de bodem 

afgeknipt; 
- Jaarlijks wordt het water om te kunnen varen maximaal 2 keer 

gemaaid; 
- Jaarlijks wordt de rest van het water van de Waterwijk 

maximaal 1 keer gemaaid; 
- Gemaaide waterplanten moeten na het maaien dezelfde dag 

verzameld en op de kant gezet worden; 
- Beperk opwerveling door de schroef van de maaiboot; 
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4.7.4. Ringvaartplas  
De Ringvaartplas heeft een oppervlak 
van 12 ha en is gemiddeld 1,5 tot 2 
meter diep. Aan de westkant is een 
natuurvriendelijke oever aangelegd 
(blauw op het kaartje) en langs de 
overige oevers staan soms stukjes 
rietkraag in het water voor de 
beschoeiing (groen op het kaartje). In 
het westen van de Ringvaartplas is in 
2018 een klein drijvend eilandje aangelegd.  

Er groeien relatief weinig waterplanten in de plas. In de 
Ringvaartplas dient in het geheel niet gemaaid te worden. De 
waterplanten die er nog groeien geven geen overlast en dragen bij 
aan het afremmen van de ontwikkeling van blauwalgen. 
Onderhoud van de natuurvriendelijke oever is  conform het 
oevertype in dit beeldenboek. 
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4.8 Onderhoud op regie (Maatwerk) 

4.8.1. Rotte en Ringvaart 
Het deel van de Rotte en de Ringvaart dat binnen de 
gemeentegrens van Rotterdam ligt is onderdeel van perceel 8. Het 
onderstaande kaartje toont met nummers de ligging en namen 
van de trajecten. 

 

In de Rotteboezem (4) en Rotte Zuid (1) zijn waterplanten niet 
gewenst. Omdat er gewoonlijk weinig waterplanten groeien is 
onderhoud meestal niet nodig. De aanwezige oeverbegroeiing 
wordt zeer extensief onderhouden. In het Noorderkanaal (3), de 
Binnenrotte (2) en Ringvaart West (9) groeien wel water- oever en 
drijfbladplanten. Het water is hier vaak helder en plantenrijk. Op 
deze trajecten is veel ruimte voor begroeiing. Af en toe is het 
maaien van een baan waterplanten gewenst voor het bereiken van 
de roeivereniging. 

Het maaien van water- en drijfbladplanten en oeverplanten is op 
afroep en onder regie van HHSK.   
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4.8.2. Essenburgpark 
Deze waterberging in het essenburgpark is een bewonersinitiatief. 
Het beheer voeren de bewoners samen met HHSK en de gemeente 
Rotterdam uit.  

 
 

De bewoners (stichting) onderhouden de begroeiing van het 
Essenburgpark in principe zelf. Indien noodzakelijk of wenselijk zal 
de gemeente bijspringen of het onderhoud (deels) overnemen. In 
dat geval kan de gemeente een beroep doen op de 
Opdrachtnemer. Werkzaamheden zijn uitsluitend op afroep van 
Rotterdam stadsbeheer.  

www.essenburgpark.nl  

  

http://www.essenburgpark.nl/
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4.9 Bladvissen en singelkoppen 
Het beeld van strakke singels met aangrenzend gazon en een 
mooie rij bomen is te vinden in een flink aantal wijken in 
Rotterdam. In de herfst en de winter kunnen door bladval en wind 
veel bladeren en takken van deze bomen in het water 
terechtkomen. Dit gebeurt vooral in de koppen van de singels 
(kopeinden), windhoeken en versmallingen van sloten waarlangs 
veel bomen staan. Dit blad zorgt voor een toename van 
voedingsstoffen in het water. Ook kan het blad leiden tot verstopte 
duikers. Om die reden moet blad uit het water verwijderd worden 
zodra het meeste blad van bomen is gevallen.  
 
Op de onderhoudskaart is bij elke watergang aangegeven of blad 
uit het water verwijderd moet worden. Op welke plekken 
bladvissen daadwerkelijk nodig is verschilt per locatie. Vaak is een 
veldbezoek noodzakelijk om te bepalen op welke plekken veel blad 
ligt.  
- Wanneer het blad valt verschilt per boomsoort en per seizoen. 
- Waar het blad precies terecht komt verschilt per locatie, de 

afstand van de boom tot het water, het aantal bomen en de 
overheersende windrichting. 

 
Bladvissen richt zich op twee veel voorkomende situaties: 

1. Gevallen boombladeren bedekken de hele waterbodem 
van de sloot of singel. Hier groeien vaak nauwelijks 
waterplanten. In dat geval is de volledige waterbodem en 
het natte talud het te bewerken oppervlak. 

2. Gevallen boombladeren verzamelen zich in singelkoppen, 
windhoeken of versmallingen. In dat geval is het te 
bewerken oppervlak van een singelkop, versmalling of 
windhoek, 10 meter gerekend vanuit de waterlijn. 
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Streefbeeld november - februari 
In de periode november tot en met februari is de watergang 
grotendeels vrij van in het water gewaaide en gevallen 
boombladeren en takken.   
 
Kwaliteitsnorm: 
- Er worden maximaal 2 onderhoudsrondes per jaar uitgevoerd, 

waarbij minimaal 1 maand tijd zit tussen de 1e en de 2e ronde 
- De eerste ronde start zodra het meeste blad van de bomen is 

gevallen; 
- In de eerste week na de onderhoudsronde is >90% van de 

bodem van het te bewerken oppervlak vrij van boomblad en 
eventuele takken; 

- In gele, groene en lichtgroene watergangen staan op de niet 
gemaaide stukken soms nog planten. Deze planten mogen 
tijdens het bladvissen niet verwijderd worden. (4.2, 4.3, 4.5). 
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4.10 Kroosprotocol ambitie Basis 
Op het water in sloten en singels ontwikkelen zich soms drijflagen 
met algen (flab), kroos en kroosvaren. Deze lagen ontstaan 
wanneer er meer voedingsstoffen zijn dan de waterplanten op 
kunnen nemen. De drijflagen kunnen de inval van licht in het 
water beperken en een negatief effect hebben op het gehalte 
zuurstof in het water. Drijflagen zorgen ook voor een negatieve 
beleving van het water.

Deze beslisboom dient als ondersteuning bij de keuze tot 
verwijdering van kroos, kroosvaren, flab of een combinatie 
daarvan in watergangen met de ambitie Basis. Indien het volgen 
van de beslisboom leidt tot de actie: ‘kroos verwijderen’ dient pas 
tot actie over te worden gegaan na overleg met en instemming 
door de opdrachtgever.  

Verwijderen van kroos en kroosvaren is een tijdelijke maatregel. 
Kroos kan zo hard groeien dat het water al snel niet meer aan de 
kwaliteitsnorm voldoet. Om deze reden is het verwijderen van 
drijflagen altijd in overleg met de opdrachtgever. Zo bepalen we 
samen het beeld en houden we de kosten en de inspanning binnen 
de perken. 
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5. Onderhoudstypes 
natuurvriendelijke oevers 

 
Een natuurlijke oever (NVO) bestaat uit een geleidelijke overgang 
van water naar land. Afhankelijk van de lokale omstandigheden, 
de zogenaamde standplaatsfactoren, kunnen zich veel 
verschillende soorten planten ontwikkelen. 
 
Het onderhoud van deze oevers moet de bergende functie en de 
natuur- en waterkwaliteitsfunctie in stand houden. Hoeveel en hoe 
vaak de oevers gemaaid worden hangt af van het gewenste beeld 
(streefbeeld). Gefaseerd maaien is voor alle streefbeelden 
gewenst. Bij gefaseerd maaibeheer van oevers worden delen van 
de begroeiing niet of pas later gemaaid. 
 
- Bij optimaal onderhoud groeien en veel verschillende soorten 

planten in een oever.  
- Bij te veel of te vaak maaien krijgen sommige planten geen 

kans zich te ontwikkelen.  
- Bij te weinig maaien kan er een begroeiing met maar een paar 

soorten snelgroeiende planten ontstaan.  
 
Het resultaat van het onderhoud van natuurvriendelijke oevers is 
dat overal in het gebied jaarrond begroeide oevers te vinden zijn 
waar dieren van kunnen leven en in kunnen (over)leven. 
Oeverplanten krijgen de kans zich steeds te verjongen, waardoor 
veel verschillende soorten planten een kans krijgen om zich langs 
de watergangen te ontwikkelen. 
 
In Rotterdam zijn er zes verschillende natte oevertypen. Voor deze 
verschillende oevertypen is in dit beeldenboek beschreven welke 
plantensoorten bij het streefbeeld horen.  
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Een deel van de natuurvriendelijke oevers in Rotterdam is 
aangelegd met zogenaamde kokosrollen of matten. Dit materiaal 
verstevigd de oever en vormt tegelijk een goede ondergrond voor 
water- en oeverplanten. In een aantal gevallen zijn de kokosrollen 
ingeplant. Bij het maaien van de oevers mogen deze matten niet 
beschadigd worden.   

Type Nat Laag 
•  0 – 0,5 m hoog 
•  Waterkers, waterdrieblad, woerasvergeetmenietje 

Type Moerasoever 
• 0 - 0,5 m hoog 
•Waterkers, waterdrieblad, gele plomp, grof hoornblad 

Type Nat midden 
•  0,5 – 1,3 m hoog 
•  Biezen, zeggen, pijlkruid, gele lis 

Type Nat Hoog 
•  1,3 m hoog 
•  Riet, lisdodde, gele plomp, fonteinkruid, grof hoornblad 

Type Waterriet 
•  > 1,3 m 
•  Riet, lisdodde, gele plomp, fonteinkruid, grof hoornblad 

Type Zeggenoever 
• 0,5 - 1,3 m hoog 
• Zeggen, mattenbies, zeebies 
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Beschrijving oevertypen 
Voor elk oevertype is een voorbeeldprofiel gemaakt, met daarin 
een beeld van de te verwachten vegetatie. De profielen zijn 
gebaseerd op het hieronder afgebeelde voorbeeldprofiel. Ter 
verduidelijking zijn daarbij enkele relevante termen 
opgenomen. Daarnaast is per oevertype een referentiebeeld 
opgenomen. Ook zijn enkele foto’s van kenmerkende soorten 
afgebeeld. Niet alleen de ontwikkeling van begroeiing in het 
dwarsprofiel, maar ook de ontwikkelingen van de begroeiing in 
de lengterichting van de oever is van belang. De gewenste 
ontwikkeling is opgenomen in de kwaliteitsbeschrijvingen. 

 
 

 
Figuur 2. referentiebeeld oevertypes 

Afvoeren en verwerken maaisel 

Maaisel uit het water en de oevers wordt verzameld en op de 
kant gelegd, indien mogelijk voorbij de insteek. Maaisel dat op 
de kant is gedeponeerd blijft minimaal 48 uur en maximaal 72 
uur liggen, opdat amfibieën terug naar het water kunnen 
vluchten. Dit geldt niet als voor die locatie een botanische 
doelstelling geldt. 
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5.1 Oevertype: Nat Laag 
Dit oevertype bestaat vooral uit laagblijvende vegetatie (<0,5 m 
hoog). Soorten waterplanten die voor kunnen komen zijn 
drijfbladplanten zoals gele plomp, fonteinkruiden en ondergedoken 
waterplanten zoals en grof hoornblad en sterrenkroossoorten. 
Verder kenmerkende oeversoorten als kleine watereppe, 
moeraswederik, moeras-vergeet-me-nietje en waterdrieblad.  

Streefbeeld  
In het groeiseizoen (april - augustus) is de natte oever begroeid 
met vooral laagblijvende begroeiing van ondergedoken 
waterplanten, drijfbladplanten en oeverbegroeiing. 
 
In het najaar (september - oktober) is de helft van de natte oever 
begroeid met water- en oeverplanten. 
 
Winterrustperiode voor de oever is van november tot maart. 
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Kwaliteitsnorm gedurende het jaar: 

- Bij het uitvoeren van het onderhoud blijft de oever voor 
minimaal 40% en maximaal 60% begroeid; 

- Bij elke maaibeurt wordt een ander deel gemaaid; 
- Er is geen sprake van riet of houtopslag; 
- Bij het uitvoeren van onderhoud moeten er zoveel 

mogelijk verschillende kenmerkende soorten te worden 
behouden: tenminste 3; 

- De breedte van oevertype nat bedraagt maximaal 2 meter 
vanuit de waterlijn; 

- NVO-materiaal zoals kokosrollen en matten blijven 
onbeschadigd; 

- Maaisel wordt minimaal 48 uur op de kant gelegd, indien 
mogelijk boven de insteek. Maaisel mag niet langer dan 72 
uur op de kant blijven liggen. 
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5.2 Oevertype: Moerasoever 
Dit oevertype bestaat vooral uit laagblijvende bloemrijke ruigte  
(<0,5 m hoog). Soorten waterplanten die voor kunnen komen zijn 
drijfbladplanten zoals gele plomp, kikkerbeet en ondergedoken 
waterplanten zoals en grof hoornblad en sterrenkroos. Verder 
kenmerkende oeversoorten als waterkers, waterdrieblad, moeras-
vergeet-me-nietje, harig wilgenroosje en bitterzoet.  

Streefbeeld  
In het groeiseizoen (april - augustus) is de natte oever begroeid 
met vooral laagblijvende begroeiing van ondergedoken 
waterplanten, drijfbladplanten en oeverbegroeiing. 
 
In het najaar (september - oktober) is een kwart van de natte 
oever begroeid met water- en oeverplanten. 
 
Winterrustperiode voor de oever is van november tot maart. 
 

 
 
  



 

41 

Kwaliteitsnorm gedurende het jaar: 

- Bij het uitvoeren van het onderhoud blijft de oever voor 
minimaal 25% begroeid; 

- Bij elke maaibeurt wordt een ander deel gemaaid; 
- Bij het uitvoeren van onderhoud moeten er zoveel 

mogelijk verschillende kenmerkende soorten te worden 
behouden: tenminste 4; 

- Er is geen sprake van riet of houtopslag; 
- De breedte van oevertype nat bedraagt maximaal 2 

meter vanuit de waterlijn; 
- NVO-materiaal zoals kokosrollen en matten blijven 

onbeschadigd; 
- Maaisel wordt minimaal 48 uur op de kant gelegd, indien 

mogelijk boven de insteek. Maaisel mag niet langer dan 
72 uur op de kant blijven liggen. 
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5.3 Oevertype: Nat Midden 
 
Dit oevertype bestaat uit een middelhoge vegetatie (0,5-1,3 m 
hoog). Waterplanten die voor kunnen komen zijn drijfbladplanten 
zoals gele plomp, fonteinkruiden en ondergedoken waterplanten 
zoals en grof hoornblad en sterrenkroossoorten. Verder komen 
bloemrijke soorten voor zoals watermunt, pijlkruid, gele lis, grote 
egelskop en verschillende biezen en zeggen.  
 
Streefbeeld 
In het groeiseizoen (april - augustus) is de natte oever begroeid 
met lage tot middelhoge begroeiing. De oever kent een variatie in 
structuur en soorten met ondergedoken waterplanten, 
drijfbladplanten en oeverbegroeiing. 
 
In het najaar (september - oktober) is de helft tot twee-derde van 
de natte oever begroeid met water- en oeverplanten. 
 
Winterrustperiode voor de oever is van november tot maart. 
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Kwaliteitsnorm gedurende het jaar: 

- Bij het uitvoeren van het onderhoud blijft de oever voor 
minimaal 50% en maximaal 70% begroeid; 

- Bij elke maaibeurt wordt een ander deel gemaaid; 
- Maximaal een kwart van de oeverplanten bestaat uit riet; 
- Er is geen houtopslag; 
- Bij het uitvoeren van onderhoud moeten er zoveel 

mogelijk verschillende kenmerkende soorten te worden 
behouden: tenminste 3; 

- De breedte van oevertype nat bedraagt maximaal 2 
meter vanuit de waterlijn; 

- Er is meer dan 20% open water tussen de rietstengels 
zichtbaar (zie 6.1); 

- NVO-materiaal zoals kokosrollen en matten blijven 
onbeschadigd; 

- Maaisel wordt minimaal 48 uur op de kant gelegd, indien 
mogelijk boven de insteek. Maaisel mag niet langer dan 
72 uur op de kant blijven liggen. 
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5.4 Oevertype: Nat Hoog 
 
Dit oevertype bestaat uit een hoog wordende vegetatie (>1,3 m 
hoog). De oever is begroeid met soorten zoals riet en grote of 
kleine lisdodde. Soorten waterplanten die voor kunnen komen zijn 
drijfbladplanten zoals gele plomp en ondergedoken waterplanten 
zoals fonteinkruid, grof hoornblad en sterrenkroossoorten.  
 
Streefbeeld  
In het groeiseizoen (april - september) is de natte oever begroeid 
met middelhoge tot hoge begroeiing van voornamelijk riet en 
lisdodde. De begroeiing kent een variatie in structuur en soorten 
met  ondergedoken waterplanten, drijfbladplanten, oever- en 
rietvegetatie. 
 
In het najaar en de winter (oktober - februari) is de helft tot twee-
derde van de natte oever begroeid met water- en oeverplanten. 
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 Kwaliteitsnorm gedurende het jaar: 

- Bij het uitvoeren van het onderhoud blijft de oever voor 
minimaal 40% en maximaal 70% begroeid; 

- Bij elke maaibeurt wordt een ander deel gemaaid; 
- In de lengterichting wisselen open delen en hoog 

opgaande begroeiing elkaar af; 
- Bij het uitvoeren van onderhoud moeten er zoveel 

mogelijk verschillende kenmerkende soorten te worden 
behouden: tenminste 3; 

- De breedte van oevertype nat bedraagt maximaal 2 
meter vanuit de waterlijn; 

- Er is meer dan 20% open water tussen de rietstengels 
zichtbaar (zie 6.1); 

- Maaisel wordt minimaal 48 uur op de kant gelegd, indien 
mogelijk boven de insteek. Maaisel mag niet langer dan 
72 uur op de kant blijven liggen. 
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5.5 Oevertype: Waterriet 
 
Dit oevertype bestaat net als oevertype nat hoog voornamelijk uit 
rietvegetatie (>1,3 m hoog). Waterriet wordt gekenmerkt door 
een bredere oeverzone (circa 5 m). Onderhoud is specifiek gericht 
op de ontwikkeling van overjarig riet, waterriet en het vergroten 
van kansen voor moerasvogels. Waterplanten die voor kunnen 
komen zijn drijfbladplanten zoals gele plomp en fonteinkruid, en 
ondergedoken waterplanten zoals grof hoornblad en 
sterrenkroossoorten.  
 
Streefbeeld  
In het groeiseizoen (april - september) is de natte oever begroeid 
met een brede rietzone met een variatie van jong en overjarig 
riet.  
 
In het najaar en de winter (oktober - februari) is het grootste deel 
van de natte oever begroeid met een brede rietzone met een 
variatie van jong en overjarig riet. 
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Kwaliteitsnorm gedurende het jaar: 

- Bij het uitvoeren van het onderhoud blijft de oever voor 
minimaal 65% en maximaal 80% begroeid; 

- Bij elke maaibeurt wordt een ander deel gemaaid; 
- In de lengterichting wisselen open delen en hoog 

opgaande begroeiing elkaar af; 
- De breedte van oevertype nat bedraagt maximaal 5 

meter vanuit de waterlijn; 
- Er is meer dan 20% open water tussen de rietstengels 

zichtbaar (zie 6.1); 
- Maaisel wordt minimaal 48 uur op de kant gelegd, indien 

mogelijk boven de insteek. Maaisel mag niet langer dan 
72 uur op de kant blijven liggen. 
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5.6 Oevertype: Zeggeoever  
 
Dit oevertype bestaat uit overwegend grasachtige 
moerasvegetatie. Soorten waterplanten die voor kunnen komen 
zijn drijfbladplanten zoals gele plomp en kikkerbeet, en 
ondergedoken waterplanten zoals grof hoornblad en sterrenkroos. 
Verder is de oever begroeid met soorten  zoals moeraszegge, 
oeverzegge, scherpe zegge, mattenbies en zeebies (heen). 

Streefbeeld  
In het groeiseizoen (april - juli) is de natte oever begroeid met 
grasachtige moeras- en waterplanten. De oever kent een variatie 
in structuur en soorten met ondergedoken waterplanten, 
drijfbladplanten en oeverbegroeiing. 
 
In augustus is een kwart van de natte oever begroeid met een 
mooie rand van zeggenpollen. 
 
Winterrustperiode voor de oever is van september tot maart. 
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Kwaliteitsnorm gedurende het jaar: 

- Bij het uitvoeren van het onderhoud blijft de oever voor 
minimaal 25% begroeid; 

- Bij elke maaibeurt wordt een ander deel gemaaid; 
- Bij het uitvoeren van onderhoud moeten er zoveel 

mogelijk verschillende kenmerkende soorten te worden 
behouden: tenminste 4; 

- Er is geen sprake van riet of houtopslag; 
- De breedte van oevertype nat bedraagt maximaal 2 

meter vanuit de waterlijn; 
- NVO-materiaal zoals kokosrollen en matten blijven 

onbeschadigd; 
- Maaisel wordt minimaal 48 uur op de kant gelegd, indien 

mogelijk boven de insteek. Maaisel mag niet langer dan 
72 uur op de kant blijven liggen. 
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6. Bijzonder onderhoud 
Naast het maaien van waterplanten is er nog een aantal vormen 
van bijzonder onderhoud om rekening mee te houden: 

1. Zorgen dat de natuurvriendelijke oevers niet verlanden. 
2. Invasieve exotisch waterplanten 

6.1 Uitkrabben 
 
Natuurvriendelijke oevers, en met name rietoevers, kunnen 
binnen een periode van 10 jaar sterk verlanden. De verlanding 
komt tot stand door ophoping van bladmateriaal en ingevangen 
slib. Door verlanding neemt de waterdiepte af waardoor 
moerasplanten verdrongen worden door landplanten. Ook kunnen 
wilgen en elzen zich sneller in verlande oevers vestigen. Dit dient 
te worden voorkomen. Maatgevend is het percentage open water 
tussen de stengels in het natte talud. Er dient altijd meer dan 20% 
open water tussen de rietstengels zichtbaar te zijn. Is het 
percentage lager dan dient de strooisellaag verwijderd te worden, 
bijvoorbeeld door uitkrabben. De winterperiode (november – 
februari) is meest geschikte periode. 
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6.2 Invasieve exoten  
Exoten zijn planten, dieren, of andere organismen die van nature 
niet in een gebied voorkomen maar daar door menselijk toedoen 
zijn gekomen. Een soort is invasief wanneer deze zich vestigt en 
zich vervolgens explosief ontwikkelt.  
 
Spelregels invasieve exoten bij maaionderhoud water 
 
Definitie invasieve exoten voor dit onderhoudscontract: 

1. Soorten waterplanten van de meest actuele EU-lijst exoten 
(EU 1143/2014) met uitzondering van smalle waterpest. 

2. Aangevuld met plaagsoorten HHSK, te weten: 
a. Watercrassula 

 
Tref je een van deze soorten aan bij het uitvoeren van het 
onderhoud verwijder deze nooit zelf, maar neem altijd eerst 
contact op met de opdrachtgever: 

- Neem contact op met HHSK 
- Meld de waarneming altijd via de app Snapp de exoot of 

meld de waarneming via waarneming.nl 
- Verwijderen van exoten valt buiten de scope van de 

opdracht. Melden van deze exoten valt binnen de scope 
van de opdracht.  
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7. Toelichting en gebruik shapes 
onderhoud water en oevers 

 
Bij het bestek is een ArcGIS Map Package aangeleverd. Hierin zijn 
per perceel twee GIS lagen opgenomen voor het onderhouden van 
water en oevers (EKK) en natuurvriendelijke oevers (NVO). 

Tabel 1. Codering en geometrie shapes 

Nr Naam laag Code Geo-
metrie 

Lengte 
(m) 

Oppervlak 
(m2) 

1 20191002_Perceelx_DO_
Watergangen 

EKK Vlak Omtrek Oppervlak 

2 20191002_Perceelx_DO_
NVO 

DPN Vlak Omtrek Oppervlak 

 
In de tabellen de volgende informatie opgenomen: 
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DO voor watergangen 

Attribuut Informatie 

EKK-code Code van een watergang of deel van een 
watergang 

Opdrachtgever Wie de opdrachtgever is: HHSK, Rotterdam 
stadsbeheer of Rotterdam stadsontwikkeling 

Onderhoudskleur Ecokleur 

Omtrek (m) Omtrek van het waterdeel 

Oppervlakte (m2) Oppervlakte van het waterdeel 

Doorvoerprofiel 
zomer 

Kwaliteitsnorm voor het doorstroomprofiel 
in de zomer 

Doorvoerprofiel 
najaar 

Kwaliteitsnorm voor het doorstroomprofiel 
in het najaar 

Maaisel afvoeren Of het vrijgekomen maaisel dat op de kant 
gezet is afgevoerd moet worden (ja) of dat 
het mag blijven liggen (nee) 

Onderhoudsniveau Welke ambitie van toepassing is voor 
onderdeel schone en aantrekkelijk stad 
(4.10) 

Overig onderhoud Of op deze locatie ook bladvissen en 
singelkoppen nodig is. 
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DO voor NVO 

Attribuut Informatie 

Code Code van de NVO die begint met DPN 

Contractnummer Rotterdam 2020 – perceel x 

Aannemer Naam van de aannemer. Staat op 
“Opdrachtnemer” tot de naam bekend is.  

Opdrachtgever Wie de opdrachtgever is: HHSK, Rotterdam 
stadsbeheer of Rotterdam stadsontwikkeling 

Type beheer Of er sprake is van startbeheer, 
ontwikkelingsbeheer of instandhoudingsbeheer 

Onderhoudstype Oevertype 

Omtrek (m) Omtrek van de NVO (dus niet de lengte!) 

Oppervlakte (m2) Oppervlakte van de NVO 

Onderhoudsregime % van de oever dat begroeid blijft na het 
uitvoeren van het onderhoud 

Maaisel afvoeren Of het vrijgekomen maaisel dat op de kant gezet 
is afgevoerd moet worden (ja) of dat het mag 
blijven liggen (nee) 

Voorgestelde 
onderhoudscyclus 

Hoe vaak per jaar of om de hoeveel jaar we 
onderhoud verwachten 

Voorgesteld startjaar Eerste jaar van onderhoud, meestal de eerste 
jaar waarop het contract start 

Soort 
Natuurvriendelijke 
oever 

Welk type NVO er ligt. In veel gevallen is deze 
informatie nog niet compleet. 
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8. Handleiding collector-app dagelijks 
onderhoud. 

 

Bij dit prestatiecontract registreert de opdrachtnemer via de 
collector-app welke watergangen zijn onderhouden.  

De kaartlaag voor de opdrachtnemer is automatisch gevuld met de 
volledige bestekslaag zoals die is aangeleverd bij het verlenen van 
de opdracht. Areaalwijzigingen verschijnen pas op de kaart nadat 
deze conform de voorwaarden in het contract zijn vastgesteld. 

Instructie uitvoeren prestatiecontract voor  aannemer 

1. Kies de kaartlaag dagelijks onderhoud aannemer 
2. Selecteer de watergang die onderhouden is 
3. Kies bewerken in de linkerbalk 

a. Selecteer Datum onderhoud  
b. Selecteer Methode: 

i. Vanaf de kant / vanaf het water 
c. Selecteer Overig onderhoud watergang 

i. Drijfvuil / Bladvissen / Kroos / etc. 
4. Maak eventueel een foto of voeg een bestand toe  
5. Druk op verzenden rechtsboven 
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Fotoverantwoording 
kleine watereppe: Peter Meininger 
moeraswederik: Jan van der Straaten 
waterdrieblad: Willem van Kruijsbergen 
grote egelskop: Hans Boll 
pijlkruid: Rudmer Zwerver 
gele lis: Dirk Hilbers 
gele plomp: Peter Meininger 
fonteinkruid: Jan van der Straaten 
grof hoornblad: Peter Meininger 
pinksterbloem: Jan van der Straaten 
moerasrolklaver: Hans Dekker 
bitterzoet: Jasenka Topic 
koninginnekruid: H. Baas 
zeggeoever: Jino Huibers 
stijve waterranonkel: Willem Kolvoort 
Tekeningen: Jasper de Ruiter 
Referentiefoto’s van watergangen: HHSK 
overige foto’s: Witteveen+Bos 
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