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Aanleg natuurvriendelijke oevers
In het kader van de aanleg van een Ecozone tussen het
Keukenhofbos en de ringvaart van de Haarlemmermeer zijn
de oevers van de Vennesloot langs het PPO terrein
natuurvriendelijk ingericht. De natuurvriendelijke oevers zijn
eind maart aangelegd. Er zijn twee typen oevers aangelegd.
Het eerste type bestaat uit een afgevlakte oever met een
cocosmat (fig. 1). Het tweede type bestaat uit een afgevlakte
oever met cocosmat en een natuurvriendelijke
oeverbeschoeiing bestaande uit twee rijen palen met
daartussen gebundeld riet (fig. 2).
Het talud moet bij beide oevers nog ingezaaid worden met
een grasmengsel met inheemse kruiden. Op de waterlijn
worden nog soorten als zwanenbloem, lisdodde, dotterbloem
en pijlkruid ingeplant.
De palen met daartussen gebundelde riet geven een betere
bescherming tegen afkalven van de oever, dan het type met
alleen een cocosmat. Het is pas over een jaar goed te zien of
de meerkosten van de aanleg het waard zijn om voor dit type
te kiezen. Als over een jaar blijkt dat beide typen er nog goed
uit zien, kun je dus volstaan met alleen cocosmat.
Fig. 1: Afgevlakte oever met cocosmat. Bron: Nautilus
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Afgevlakte oever met cocosmat (fig. 1)

Palen met gebundeld riet en cocosmat (fig. 2)
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625 
200 
325 
1150 , = 23  per meter

Kosten natuurvriendelijk beheer
Totaal per jaar
139 , = 2,80*  per meter
* Inclusief onderhoudsuren en loonwerk (maaien en afvoeren)

Fig. 2: Palen met daartussen gebundeld riet en een afgevlakte oever met
cocosmat. Bron: Nautilus
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875 
600 
325 
1800 , = 30  per meter

Kosten natuurvriendelijk beheer (maaien en afvoeren)
Totaal per jaar
429 , = 7,15*  per meter
* Inclusief onderhoudsuren en loonwerk (maaien en afvoeren)

