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Aanleiding
Gemeente Molenlanden heeft voor haar ruimtelijke ontwikkeling een handboek als leidraad voor inrichting van de 
openbare ruimte opgesteld “(Her)Inrichting Openbare Ruimte (H)IOR. Het betreft een samenvoeging en afstemming 
van de beleidsdocumenten van de voormalige gemeenten Giesenlanden en Molenwaard. Het samenvoegen van 
de beleidsdocumenten in het HIOR is gelijktijdig aangegrepen om nieuw beleid te integreren. Vanuit dit beleid moet 
de openbare ruimte toegankelijk, veilig en toekomstbestendig zijn.
 

Nieuwe	thema’s	zoals	klimaatadaptatie,	energietransitie,	circulariteit,	biodiversiteit	en	mobiliteit	moeten	worden	
meegenomen in nieuwbouwplannen of herinrichtingen. Omdat er zoveel is waar rekening mee gehouden moet 
worden, speelt het handboek in op een nieuwe manier van interne, maar ook externe samenwerking. Waar in het 
verleden vaak ging om een exacte beschrijving hoe het er uit moet zien en welke materialen worden toegepast gaat 
het in de toekomst meer om waar het aan moet voldoen. Deze werkwijze heeft invloed op zowel de interne samen-
werking binnen de gemeentelijke organisatie, de wijze van aanbesteden richting opdrachtnemers van gemeentelijke 
projecten en de wijze van communiceren met de omgeving. Implementatie van het HIOR maakt dat in de gemeen-
te Molenlanden milieu, klimaat, landschap en ecologie structureel onderdeel dient te zijn van projecten. Dit betreft 
zowel bij nieuwbouw, als (her)ontwikkeling en reconstructie. Ook het beheer en onderhoud dient structureler aan te 
sluiten bij een meer natuurinclusieve aanpak.
 

Nadat door de gemeente kennis is genomen van de in opdracht van provincie Zuid-Holland opgestelde rapportage 
“Natuurbouwstenen” (Terlouw R.J.S. & R.G. Slagboom, 2021) die zich overwegend richt op maatregelen langs 
infrastructurele werken, heeft gemeente Molenlanden verzocht een vergelijkbare rapportage op te stellen gericht op 
de bebouwde kommen in haar werkgebied. 

NATUURBOUWSTENEN  
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Gemeente Molenlanden
De gemeente Molenlanden is een grote fusiegemeente, die het grootste deel van de Alblasserwaard bestrijkt.  
Het grootste deel van de gemeente bestaat uit typische Hollandse veenweidelandschap. In het oosten grenst de  
gemeente aan de gemeente Vijfheerenlanden. Langs de zuidgrens ligt de verstedelijkte zone van de noordelijke 
Drechtsteden. Aan de westzijde ligt de grens met de gemeente Alblasserdam dwars door het wereldberoemde 
werelderfgoed Kinderdijk. In het noorden vormt de rivier de Lek de grens met gemeente Krimpenerwaard
 

De	gemeente	heeft	een	totaal	oppervlakte	van	191,58	km²	en	telt	19	dorpen	en	1	stad	(Nieuwpoort)	(zie	figuur	XX).
De natuurbouwstenen uit dit rapport richten zich vooral op de bebouwde kom, overgangen naar het buitengebied 
en kunstwerken zoals bruggen en verlichting. Het cultuurhisorische landschap en de natuurwaarden van de 
Alblasserwaard vormen de basis voor de natuurbouwstenen die voor de gemeente Molenlanden zijn en worden 
ontwikkeld.

Natuur en ecoverbindingen in Molenlanden
In het buitengebied van de gemeente Molenlanden liggen een aantal grotere natuurgebieden 
en ecologische verbindingen die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).  
De natuurgebieden en ecologische verbindingen zijn voornamelijk in beheer bij  
Staatsbosbeheer en Waterschap Rivierenland (WSRL).  
Er zijn drie Natura 2000-gebieden (deels) binnen de grenzen van de  
gemeente, namelijk Boezems Kinderdijk, Donkse Laagten en  
Lingegebied & Diefdijk-zuid. 
 

Een aantal ecologische verbindingen zijn nog  
in ontwikkeling en worden de komende 
jaren ingericht.  

 

 

figuur 1 natuurgebieden (groen) en ecologische verbindingen (rood) gemeente Molenlanden
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figuur 2 De kernen van de gemeente Molenlanden
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Ecologie binnen de bebouwde kom
Veel dieren zijn afhankelijk van een goed ontwikkelde  
groene en blauwe infrastructuur om zich te kunnen  
vestigen in en migreren door het urbane gebied.  
Deze structuren kunnen bestaan uit bermen, lanen,  
watergangen, plantsoenen, parken en tuinen.  
Behalve dieren hebben ook planten baat bij verbindingen, 
zodat zaden kunnen verspreiden.  
 

Een aantal diersoorten zoals de gierzwaluw en bepaalde 
vleermuizen zijn afhankelijk van gebouwen om o.a in 
de nestelen en te overwinteren. In gebieden met veel 
intensieve landbouw vormt de bebouwde kom vaak een 
biodiverse hotspot door de grote variatie in beplanting 
en structuren. 
 

Evenals bij het verbinden van natuurgebieden is het 
realiseren van doorgaande verbindingen binnen het  
urbane gebied van groot belang. Hierdoor kan uitwissel-
ing van planten en dieren (blijven) plaatsvinden. Ook 
worden barrières opgeheven, worden populaties  
robuuster, blijft genetische uitwisseling mogelijk en  
kunnen nieuwe of verlaten gebieden worden gekolo-
niseerd. Uiteraard is het niet zo dat de verbindingen 
overal even robuust moeten zijn. 
 

Op locaties met weinig ruimte kan met (zeer) smalle 
stroken toch het doel worden bereikt. Waar meer ruimte  
beschikbaar is kunnen, met behulp van het inpassen 
van natuurbouwstenen, zogenaamde stapsteen worden 
ontwikkeld	(zie	figuur	3).	



HANDBOEK INRICHTING OPENBARE RUIMTE I NATUURBOUWSTENEN 7

NATUURBOUWSTENEN

Locatie, doelsoorten en omgevingsomstandigheden, zoals grondsoort en (grond)waterpeil, bepalen de keuze voor 
een	specifieke	natuurbouwstenen.	Bij	een	goed	doordacht	plan	dient	de	hoofdstructuur	te	worden	gevormd	door	
vanuit de gemeente beïnvloedbare structuren. Immers op de private delen kan de gemeente uitsluitend indirecte 
invloed uitoefenen door te stimuleren en adviseren.  
 

Door bij nieuwbouw, herontwikkeling, reconstructie en groot onderhoud te kijken welke natuurwaarden er al zijn, om 
daarna vanuit bestaande kwaliteiten de omgevingsdoelen hier omheen te positioneren en in te passen leidt in veel 
gevallen tot behoud en ontwikkeling van bestaande natuurwaarden en is kostenbesparend.
 

Relatief eenvoudige aanpassingen in het groen (beplanting), blauw (oppervlaktewater) en grijs (bebouwing/kunst-
werken) kunnen daarnaast de natuurinclusiviteit (en hiermee de biodiversiteit) sterk vergroten.  
 

Betrek partners in de ruimtelijke ontwikkeling. Denk aan afstemming in beheer bij het Waterschap, beheerders van 
Provinciale weg- en spoorbermen en benut lokale- en regionale gebiedskennis van het groene kennisnetwerk.
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Kijk integraal
 

Een fraaie bomenstructuur draagt niet alleen bij aan 
ecologie en milieu, maar dient ook zodanig te worden 
gepositioneerd dat deze de tijd krijgen om volgroeid 
te raken. Vanuit ruimtelijke mogelijkheden is de maat 
en schaal hierbij van belang, vanuit beheer de mate 
waarin de soort overlast kan veroorzaken. Denk bijvoor-
beeld aan meeldauw, wortelopschot bij lindebomen en 
eikenprocessierups in woonwijken, ziekte- en gevoelige 
soorten als kastanje bloedingsziekte en essentaksterfte 
en schaduwwerking op ongewenste plaatsen.
 

Het duidelijke begrenzen van een kabel- en leidingen 
tracés waarbinnen geen bomen en hun wortelontwikke-
ling worden toegepast draagt ook bij aan een duurzame 
aanplant. Gericht aanplanten van soorten die bijdragen 
aan de beschikbaarheid van nectar en of vruchten, in 
combinatie met zorgdragen voor een spreiding in bloei-
boog levert ecologisch grote winsten op.
 

Soms is de ruimte beperkt, soms is er juist meer ruim-
te. Anticipeer en denk niet te traditioneel symmetrisch 
(figuur	4)	Verspringingen	geven	woongebieden	karak-
ter en sfeer. Gecombineerd met verspringingen in de 
infrastructuur kan het de snelheid verminderen en de 
veiligheid bevorderen. Een verkeersdrempel biedt ruimte 
aan een paddenbuis, etc. Realiseer randlengte en luwte 
door waar mogelijk grillige lijnen en geleidelijke overgan-
gen te realiseren. Dit vraagt ruimte die soms kan worden 
gevonden door in plaats van symmetrisch eenzijdig of 
alternerend te ontwerpen.
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De Natuurbouwstenen
De gemeente Molenlanden geeft met het rapport Natuurbouwstenen (onderdeel van het handboek Herinrichting 
Openbare Ruimte HIOR) handvaten om natuurinclusiviteit een plaats te geven in toekomstige projecten.
 

Bij	de	uitwerking	van	projecten	heeft	de	gemeente	als	doel	om	30%	“groen”	toe	te	passen.	Door	de	definitie	“groen”	
duidelijker	te	formuleren	kunnen	ontwerpers	en	ontwikkelaars	‘natuur’	inpassen,	waarbij	op	voorhand	rekening	is	
gehouden met omgevingsfactoren zoals doelsoorten, (grond)water en grondsoorten, waardoor de kans groter is dat 
natuurbouwstenen aanslaan en hiermee de biodiversiteit wordt vergroot.  
 

Deze zijn ingedeeld in drie verschillende categorieën, namelijk:

GRIJS
GROEN
BLAUW

Sommige bouwstenen kunnen niet los van elkaar worden gezien en complementeren elkaar.  
Dit wordt aangegeven in de beschrijving van betreffende bouwsteen. 
 

Via de inhoudsopgave kan direct genavigeerd worden naar de betreffende bouwsteen. Via de tekst  
NATUURBOUWSTENEN (rechterbovenhoek) wordt weer terug gelinkt naar het overzicht van de bouwstenen.
 
 

Met behulp van deze indeling kan snel en eenvoudig worden bepaald of betreffende bouwsteen is in te passen in 
een uit te voeren project.  
 

De	losse	bouwstenen	zijn	factsheets	waarin	vaak	een	schets/profiel	van	betreffende	natuurbouwsteen	te	zien	is,	
met (minimale) afmetingen die nodig zijn om in te kunnen passen. Ook wordt een beschrijving gegeven van de nat-
uurbouwsteen	en	in	gegaan	voor	welke	soorten	profijt	kunnen	hebben	van	de	aanleg	van	betreffende	bouwsteen.	 

 

 
 

betreft natuurbouwstenen in bebouwing, daken, infrastructuur en kunstwerken.

hebben betrekking op terrestrische maatregelen in plantsoenen, bermen en parken.

bouwstenen die oever- en watergerelateerd zijn.
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GROEN
wadi 
 

zwaluwbrug

Huismussen nestgelegenheid
Huiszwaluw 
Zwaluwbrug 
Gierzwaluwkasten
Vleermuisvoorzieningen
Gevelbeplanting 
Groendak
Amfibieentrap straatkolk
 
Wildebijenbed
Insectenhotel
Insectensteen
Kalkmortelmuur

vogel- en insectenbosje
 

zoomvegetatie
 

basisprincipe bijenlandschap 
 

insectentrap
zandbijenbed 

Faunahoop 
Klei verzamelplaats 
Insectentrap 
Vleermuis hop-over 
Muurplant habitat 
Nectarplanten  
Overjarige ruigte vegetaties 
Zoomvegetatie 
Straat en Laanbomen (i.r.t. vleermuizen en 
vogels) 
Knotbomen 
Kruidenbaan (ingezaaide kruiden/bloemen) 
Basisprincipe bijenlandschap 
Graafbij walletje / plateau 
Argusvlinderhek 
Keverbank 
Zandbijbed 
Faunapassages 
Houtwal/ril 
Heg 

basisprincipe poel 
 

duikerbuizen 
 

flauw taludoever (NVO)

Natuurvriendelijke oevers 
Basisprincipe Poel 
Rugstreeppaddenpoel 
Aangetakte poel 
Parallelsloot 
Rietoever 
Vooroever 
Drasoever 
Fauna uittrede 
Viskuil 
Duikerbuizen 
Drijfbladplanten 
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Natuurbouwstenen in/op gebouwen, infrastructuur en kunstwerken
GRIJS
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Wat is een wadi 
Een wadi is primair bedoeld om het stedelijk watersysteem te verbeteren door overtollig hemelwater 
te bufferen om dit daarna via infiltratie af te geven aan het grondwater. Een wadi voorkomt hiermee 
verdroging van de bodem en, tijdens heftige neerslag, overstort van het riool. Dit is weer gunstig 
voor de kwaliteit van het oppervlaktewater.   
 

Met de aanleg van een wadi kan ook de biodiversiteit worden verhoogd. De gradiënten van droog 
naar nat, het gebruik van inheemse beplanting en gefaseerd beheer zorgen ervoor dat veel soorten 
insecten een wadi weten te vinden. Een wadi kan gecombineerd worden met de aanleg van natu-
urbouwsteen zandbijbed en vogel- en insectenbosje. Waardoor een mooie natuurstapsteen wordt 
gecreëerd in de bebouwde kom. Wadi kunnen ook goed gecombineerd worden met een natuurlijke 
speeltuin. 
 

Wadi

Natuur 
Van een wadi in combinatie met een inheemse beplanting  
profiteren vooral insecten zoals bijen en hommels. Indien  
mogelijk kunnen diepere plekken in de wadi worden aangebracht 
waar water tot in de zomer kan blijven staan. In dat geval kun-
nen ook amfibieën hier hun eitjes afzetten. 
Soorten die van een wadi profiteren zijn o.a.: 
- bruine kikker en kleine watersalamander 
- insecten zoals libellen en wilde bijen 
- merels en mussen (in combi met bosschage) 
- kleine zoogdieren zoals egels

slokop (overloop) 
met amfibieëntrap 

grondwaterinfiltratie

drainagezand

geotextiel

drainagebuis

humeuze zandlaag

biodiverse (inheemse) beplanting
- kattenstaart 
- gele lis 
- valeriaan

GRIJS
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Zwaluwbrug (boerenzwaluw)

Beschrijving
Boerenzwaluwen zijn vogels van het platteland en de randen van steden en dorpen. Ze zijn veelal te 
vinden rondom boerenbedrijven en paardenstallen. In de jaren ‘90 halveerde het aantal broedende 
boerenzwaluwen, dit kwam vooral door modernisering van boerenstallen. Schuren en stallen werden 
geïsoleerd en staldeuren werden vaker afgesloten, waardoor de zwaluw simpelweg niet naar binnen 
kon om een nest te maken. Daarnaast ontbreekt het op moderne boerderijen vaak aan rommel-
hoekjes met plasjes en modder, waarmee de boeren-, maar ook huiszwaluw haar nest maakt. Een 
alternatieve plek in het open polderlandschap waar boerenzwaluws graag hun nest maken zijn de 
vele bruggen van onze (provinciale) wegen en wandel en fietspaden.
 

Door bij de aanleg van nieuwe bruggen, of bij groot onderhoud, rekening te houden met zwaluwen 
kan een alternatieve broedplaats worden geboden. Kleine randjes of het aanbrengen van nestkom-
men is eenvoudig te realiseren en tegen lage kosten uit te voeren. Naast nestplaatsen is ook de 
beschikbaarheid van geschikte specie voor het bouwen van nesten een knelpunt. Dit speelt zowel 
bij boeren- als bij huiszwaluwen. Door lokaal kleine delen te ontgraven en deze natte te houden en, 
indien niet aanwezig, klei aan te beiden kunnen zwaluwen worden gefaciliteerd.

Soorten
Deze maatregel voor onder (kleine) bruggen is vooral soortspecifiek  
voor de boerenzwaluw. Bij het aanbieden van bouwmateriaal (klei/
leem) voor de nesten kan tevens de huiszwaluw meeprofiteren. 

GRIJS
zwaluwkommen zijn verkrijgbaar bij o.a.:

http://www.vivarapro.nl/boerenzwaluw
https://faunusnature.com/product/nestkom-alonso/
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Groene natuurbouwstenen in het openbaar domein
GROEN
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Basisprincipe vogel- en insectenbosje

Inrichting bosje
Vanuit het basisprincipe ‘vogel- en insectenbosje’ kan voor een 
specifieke locatie een uitsnede worden gemaakt. Dit kan  
bijvoorbeeld een combinatie zijn met open ruimte en zowel  
verticale als horizontale vegetatiestructuren. 
 

Op deze manier kunnen op eenvoudige wijze beplantings- 
principes worden opgenomen in een werkomschrijving .  
Bij de manier van uitsnijden kan rekening worden gehouden met 
zoninvalshoek, het creëren van luwte (windrichting), het visueel 
afschermen van storende elementen en het  creëren van  
schuilmogelijkheid voor fauna bij een faunapassage. In de tabel 
rechts is een overzicht te vinden van streekeigen beplanting die 
lokale fauna faciliteerd. 

GROEN
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Overgangen tussen vegetatietypen (zoom)

Zoomvegetatie
Overgangen, structuren en gradiënten vormen waardevolle habitats voor dieren. Dit kan bijvoorbeeld 
door het gefaseerd maaien van een grillige rand langs houtopstanden, waardoor een overjarige 
ruigtevegetatie tussen het struweel en het grasland ontwikkelt. Indien de overgang van gras- en 
ruigtevegetatie te abrupt overgaat in hogere bomen, kan een rand struiken worden aangepland zo-
dat een geleidelijke overgang van hoog naar laag wordt gecreëerd. 
 

De breedte van de overgang kan variëren op basis van de beschikbare ruimte. In het merendeel van 
de situaties zal een grillige rand met een breedte van 2 tot 5 meter kunnen worden ontwikkeld. Een 
ligging op het zuiden of westen heeft de voorkeur. Het beheer bestaat uit het één tot twee jaar laten 
overstaan van de ruigtekruiden vegetatie op basis van het vegetatie type.  
 

Door jaarlijks circa een derde deel te maaien en af te ruimen en dit te wisselen tussen jaren ontstaan 
vanzelf gradiënten en structuren.  

Veel kleine zoogdieren zoals 
muizen, egels en kleine 
marterachtigen, maar ook 
insecten zoals weidehommel 
en argusvlinder profiteren van 
deze maatregel.  
 

Bij de wat bredere stroken 
kunnen vogelsoorten als 
grasmus zich vestigen.De 
maatregel kan goed worden 
gecombineerd met de natuur-
bouwstenen voor insecten.

Beheer als kruiden & faunarijk grasland

Randzone met overjarige ruigtekruiden.  
Niet meemaaien tijdens 1e maaironde en  
max.30	%	meemaaien	tijdens	2e	ronde

Laag cyclisch hakhout. 1x per 6-8 jaar  
gefaseerd afzetten op kniehoogte

Hoog	cyclisch	hakhout	1x	per	3	jaar	 
gefaseerd afzetten op kniehoogte

Kroonlaag vormende overstaanders  
van bomen en grote struiken

GROEN
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Beschrijving bijenlandschap 
Het creëren basisprincipe bijenlandschap bestaat uit meer dan het plaatsen van een bijenhotel of het inzaaien van een strook grasland 
met een bloemenmengsel. Het basisprincipe bijenlandschap is een combinatie van een omgeving  met voldoende voedsel (stuifmeel 
en nectarrijke planten), nest- en schuilgelegenheid. (bed&breakfast).  
 

Door een combinatie van natuurbouwstenen vogel- en insectenrijk bosje, overgangen tussen vegetatietype kan aan de eerste 
voorwaarde worden voldaan: genoeg voedsel. Door daar natuurbouwsteen zandbijbed en bijvoorbeeld insectentrap aan toe te voe-
gen onstaat een bijenlandschap. Met het basisprincipe bijenlandschap kan je op relatief kleine schaal een bijenstapsteen inrichten. 
Een plek waar bestuivende insecten voldoende nestgelegenheid en voedsel kunnen vinden om hun levencyclus te voltooien en tevens 
een stapsteen vormt om andere te bereiken of koloniseren. 

Basisprincipe Bijenlandschap

Insecten en meer 
Behalve voor bestuivers zoals 
zweefvliegen, bijen en vlinders 
biedt deze combinatie van 
bouwstenen voedsel, schuil- en 
nestelgelegenheid voor vele 
andere soorten zoals struweel-
vogels, zwaluwen, zoogdieren, 
amfibieën en ongewervelden.

GROEN
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Beschrijving  
Een insectentrap bestaat uit een opgebouwde lage heuvel van bij voorkeur afgegraven plaggen met vegetatie, waarin stammen met 
een minimale diameter van 30 cm zijn ingegraven. De ‘trap’ (voorkant) van deze bouwsteen is gelegen op de zuid tot zuidwesten, zo-
dat deze kant het grootste deel van de dag in de zon ligt. 
 

De stammen steken zo’n 0,5 m onder de ‘plaggen’ vandaan. In de bloot liggende stamdelen worden gaten geboord met een diame-
ter van 3 tot 12 mm. Aan de voorzijde van de insectentrap wordt een zandbed van leemhouden zand (zavel) aangebracht, zodat er 
een schrale en dus open vegetatie aanwezig is. Tevens wordt voorkomen dat, door snel groeiende vegetatie, beschaduwing ontstaat. 
Grondbewonende bijen kunnen in het zand hun nest in maken (zie natuurbouwsteen zandbijbed) Aan de van de zon gekeerde zijde 
kan een struweel van bloemrijke soorten worden aangeplant (zie natuurbouwsteen vogel- en insectenrijk bosje).  
 

Het is belangrijk dat in de directe omgeving voldoende nectar is te vinden voor de bewoners van de insectentrap. Tevens is in de 
winter overstaande ruigtevegetatie gewenst.Het beheer en onderhoud bestaat uit het verwijderen van hoge vegetatie aan de zonbes-
chenen zijde. Dit om beschaduwing te voorkomen. Dit dient in begin maart te worden uitgevoerd om geen verstoring te realiseren, 
maar ook het gehele seizoen een optimale zoninstraling te verkrijgen.  

Insectentrap 

Soorten  
In eerste instantie is de bijen-
trap bedoeld voor gravende 
en borende insecten, maar het 
droge en warme milieu van 
de plaggenbult met stamhout 
biedt ook schuil- en overwin-
teringsplek andere insecten-
soorten en amfibieën. Vlinders 
kunnen er opwarmen en vogels 
vinden er voedsel. Daarnaast 
vormt het leefgebied muizen 
en kleine marterachtigen zoals 
hermelijn en bunzing.

6
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Beschrijving 
Van de ongeveer 350 bijensoorten nestelen er zo’n 250 onder de grond. Dat geldt ook voor een groot deel van de Molenlandse bijen. Door de aanleg van een zandbijbed 
wordt nestgelegenheid gecreëerd voor een grote diversiteit aan wilde bijen, waaronder ook hommels. Andere soorten zoals de argusvlinder kan het schrale zandbed 
gebruiken om op te warmen. 
 

Een zandbijbed kan worden gemaakt door, op een zonbeschenen plek, een oppervlakte van ten minste 2.00 bij 2.00 m af te graven tot een diepte van minstens 0.60 m. Het 
onstaane gat dient opgevuld te worden met licht zavelige grond (ongeveer 80% zand - 20% kleideeltjes). Locaties om dergelijke bouwsteen aan te leggen zijn bijvoor-
beeld grasveldjes in parken, bermen of taluds langs wegen. Rondom het zandbed kan een laag klei worden aangebracht als bescherming tegen erosie. Zeker op een 
talud heeft dit de aanbeveling. Ook is het zaak om op ten minste 5 meter afstand van de weg te blijven, zodat nestelende bijen niet meegezogen worden door het verkeer 
of dat vervuild water vanaf de weg het zandbijbed kan instromen.  
 

Een zandbijbed kan tot wel 10 jaar functioneel zijn. Dit is afhankelijk van de voedselrijkheid van de gebruikte grond, het weer en het beheer.  
De eerste jaren na de aanleg kan het zandbijbed  (grotendeels) ongemoeid worden gelaten tijdens het reguliere beheer. Er groeit dan vooral pioniervegetatie. Het beheer 
bestaat de eerste jaren dan ook uit het uittrekken van de ruigere vegetatie zoals raapzaad. (september/oktober). 
 

Na enkele jaren kan het zandbijbed worden meegenomen tijdens de 2e maaironde (september/oktober). Het beheer dient gefaseerd (30% van de vegetatie laten overstaan) 
en oppervlakkig uitgevoerd te worden. Na verloop van jaren kan het zandbijbed ‘uitgewerkt’ zijn. Op dat moment kan het materiaal uitgegraven worden en worden verspre-
id in de omgeving. Door nieuwe zavel aan te brengen wordt het zandbijbed hersteld.voerd te worden. Na verloop van jaren kan het zandbijbed ‘uitgewerkt’ zijn. Op dat 
moment kan het materiaal uitgegraven worden en worden verspreid in de omgeving. Door nieuwe zavel aan te brengen wordt het zandbijbed hersteld. 

Zandbijbed

Op steilere taluds kan ervoor 
worden gekozen om een steil-
wandje aan te leggen. Door 
over een lengte van 1.00 m  
0.4 cm met de hand af te 
steken. Dit kan vooral goed op 
kleiachtige hellingen/taluds. 

min. 2.00 m
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GROEN
tips:
 

- Niet aanleggen op plekken die kunnen overstromen. 
 

- Voorkom overrijden met machines (zet de plekken af met kleine paaltjes). 
 

- Leg zandbijbed aan op korte afstand van kruidenrijke vegetatie.
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Natte Natuurbouwstenen in het openbaar domein
BLAUW
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Basisprincipe poel

Beschrijving (basisprincipes)
Poelen zijn er in vele soorten en maten. Hieronder zijn een aantal basisprincipes opgesomd waaraan een goed  
functionerende poel dient te voldoen.
 

1. Diep deel zodat overleving voor aquatische fauna mogelijk is (> 1,00 m).
 
 

2. Gedeelte van min.0,50 m, alleen bij extreme situaties droogval.
 
 

3. Alleen gebaseerd op gemiddeld 0,30 m water (warmt snel op).
 
 

4. Amfibisch deel wat schommelt tussen inudatie en droogval.
 
 

5. Taludoever naar maaiveld, rekening houden met zoninval (liefst veel ochtendzon).
 
 

6. Zorg voor relief in talud (6a) en breng lokaal ondiepe verlaging (6b) aan om te zorgen voor stagnerend water.
 
 

7. Een klein struwel/ruigterand draagt bij aan eco.variatie. Liefst in noordoever om bladinval en beschaduwing te voorkomen.
 
 

8. Indien begrazing rond (een deel van) de poel mogelijk is, dient deze uitgerasterd worden. Contactzone met vee kan, maar    
    dan liefst bij diepste gedeelte van de poel (en het maaiveld opgehoogd).
 
 

9. Vrijgekomen materiaal bij onderhoud kan verwerkt worden in de vorm van fauna- of broeihoop voor de ringslang.
 
 

10. Probeer de overheersende windrichting (ZW) te benutten, zodat windloop van het water is gericht op het diepste gedeelte.
 
 

11.Zorg dat het ondiepe gedeelte van het water en het flauwe talud goed op de zon zijn gelegen. Liefst veel ochtendzon.
 

* Indien een poel speciaal aangelegd wordt voor amfibieen en/of libellen, dan mag deze 1x per 2 jaar droogvallen en  
  integraal ondieper worden aangelegd. 

Soorten  
Poelen zijn vooral van belang
voor amfibieën en libellen. De 
flauwe oevers, met geleidelijke 
overgangen van nat naar droog 
biedt plaats aan een grote  
diversiteit van inheemse kruiden 
en hiermee leefgebied voor tal 
van insecten en kleine zoogdieren. 
 

Probeer vis te weren uit poelen. 
Vis eet de eitjes en larven van 
vele andere soorten. Dit kan door 
poelen niet aan te takken op 
bestaand water en of door  
periodieke droogval.

11

zon op

zon onder

BLAUW



22

NATUURBOUWSTENEN

Beschrijving  
Voor tal van dieren is de diameter van de duikerbuis bepalend of zij kunnen migreren door dammen.
In het algemeen kan worden gesteld dat hoe groter de diameter des te groter de mogelijkheid dat 
ook grotere dieren zullen migreren. Naast de diameter is ook de lengte en de hoeveelheid ‘lucht’ in 
de duikerbuis van belang. Idealiter neemt de diameter toe naarmate de duikerbuis langer wordt.  
Met betrekking tot de hoeveelheid lucht geldt dat de duikerbuis voor 2/3 deel onder waterpeil en  
1/3 deel boven het waterpeil wordt aangelegd.
 

Tenslotte is ook de mate waarin de duikerbuis buiten de dam doorsteekt van belang. Veel dieren 
migreren langs de oeverzone. Wanneer een duikerbuis te ver doorsteekt buiten de dam zullen 
dieren lastig  de ingang van de duikerbuis kunnen vinden en omkeren. Het is daarom van belang de 
duikerbuis zo kort mogelijk buiten de randen van de dam te laten uitsteken.

duikerbuizen i.r.t. te faciliteren soorten

Soorten  
Goed passeerbare duikerbuizen in dammen zijn van belang voor 
alle waterorganismen. Door te zorgen voor goede passage vindt 
er uitwisseling plaats tussen verschillende populaties en kunnen 
soorten nieuwe watergangen koloniseren.

minimale doorsnede duikerbuizen per soortgroep 

BLAUW
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Flauw taludoever

Insteek variabel kan zowel 
(net) boven als onder  
(winter)peil starten

Beschrijving 
De flauw taludoever is het meest toegepaste type natuuroever. 
Bij dit type wordt het maaiveld vanaf de waterzijde verlaagd, 
zodat het in een vloeiende baan van waterlijn naar maaiveld 
verloopt. Hierdoor ontstaat een gradiënt van voedselarm, naar 
voedselrijk en van nat naar vochtig.  
 

De flauw taludoever is in veel situaties toepasbaar. Van belang is 
dat het verschil tussen waterpeil en maaiveld (drooglegging) niet 
groter is dan 0.40 meter. Bij een groter hoogte verschil wordt de 
natuuroever te steil voor een succesvolle natuurontwikkeling.  
 

Afhankelijk van de bodem (meestal veen of klei) wordt de oever 
1-2 keer gemaaid. Bij elke maaisnede blijft 30% overstaan. Het 
maaisel wordt na 1-2 dagen afgeruimd. Gefaseerd beheer wordt 
aangeraden. In de winter dient 30% van de vegetatie in de winter 
over te blijven staan.

Soorten 
De flauw taludoever heeft 
voornamelijk een botanische 
doelstelling. Planten van 
vochtig grasland als o.a. 
dotterbloem, koekoeksbloem, 
en watermunt vinden hier een 
groeiplek.Van de kruiden- 
rijkdom profiteren insecten, 
maar ook is de geleidelijke 
overgang van water naar land 
aantrekkelijk voor mollusken 
en kunnen dieren als amfi-
bieën en de ringslang mak-
kelijk uit het water komen en 
hier foerageren. 
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