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Over natuurvriendelijke oevers15 delaatstejaren veeltedoen.
Veelwaterbeheerders hebbeuproefprojecten uitgevoerd, ervaringen zijn uitgewisseld enaanbevelingen voorverdere uitbouw
van hetaantal kilometersnatuurvriendelijke oeversgedaan.
Tegebruiken materialen eenonderhoudsmethodieken met aanhangende kostenkomen bovendiensteedsduidelijker in beeld.
Tijdens hetsymposium Natuurvriendelijk oeverbeheerdatop
7 maartjl.in Velpplaatsvond zijn behartigenswaardige zaken
gezegd overde inrichting enhetbeheervan natuurvriendelijke
oevers,'tVanck locatieVelp,CUR enSTOWAorganiseerdenhet
symposium.

Durfwat,maarblijfreëel,was eengevleugelde uitspraak tijdenshet
symposium. Een streefbeeld van een oever zal niet alleen gerealiseerd
kunnen worden door technisch opeenjuiste wijze een oever vormte
geven.Ook de waterkwaliteit behoeft aandacht zoalsdatook geldt
voor snelheidsgradiënten voor hetdwarsprofiel enomliggende landschappelijke elementen. Kortom, een totaalvisie moet aanwezig zijn
over welke randvoorwaarden aanpassing behoeven.
Toch betekent deze stelling ook weer niet datmet de aanleg van
natuurvriendelijke oevers moet worden gewacht totdat allesineen
keergerealiseerd kan worden. Met andere woorden aan hetsucces van
natuurvriendelijke oevers kan gewerkt worden, zonder datdaarmee
alles ineen keer wordt opgelost. Hetpubliek van het symposium
werd voorgehouden datdeaanleg van natuurvriendelijke oevers niet
statisch maarjuist een dynamische aangelegenheid is. Endynamiek
vraagt ruimte! Fysieke ruimte, maar óók ruimte inde tijd, soms veel
tijd.
M o n i t o r e n moet —Natuurvriendelijke oevers hebben totdoel
effecten tebewerkstelligen voor wat betreft flora enfauna. Een eenvoudige voorwaarde voor succes iseen voorafgeformuleerde doelstellingen voor flora enfauna. Onmisbaar, zo was hetoordeel tijdens het
symposium, is een gesystematiseerde methode die resultaten boven
tafel brengt:- monitoring- ishetsleutelbegrip. Het gaat omhet
registreren van onder meer de vogelstand, visstand, vegetatieen
macro-fauna, maar ook waterstanden, -snelheden, water- en waterbodemkwaliteit endeontwikkeling van het dwarsprofiel.
Succesfactoren —Maar erzijn nog andere succesfactoren diede
realisatie van natuurvriendelijke oevers bepalen, zo werd geopperd
tijdens hetsymposium. Naast concrete doelstellingen moeten kennis
en kunde worden gemobiliseerd door ineigen huis aan bewustwording, betrokkenheid eneventuele scholing tewerken. Enondersteun ook initiatieven, benut kansen endenk en handel pro-actief om
de doelstellingen dichterbij tebrengen. Tot slot werd er opgeroepen
iets tewagen enniet alleen opzeker tekoersen: nietalleskan inéén keer
gerealiseerdwordenenweetdat bijsturen eenreëleoptie is.
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Biologisch afbreekbare materialen —Geotextielen lijken terug
van weggeweest. Zij passen uitstekend bij deontwikkeling c.q. bouw
van natuurvriendelijke oevers.Dat geldt voor wat betreft hetimage
van biologisch afbreekbare geotextielen, maar ditgeldt ook voorhet
realiseren van denatuurlijke oevers. Eengroot scala aan materialenis
voor handen. Een belangrijk voordeel ishetpositief effect ophet
milieu endeontwikkelingsmogelijkheden voor plant endier.Inveel
gevallen zal naverloop van tijd defunctie van biologisch afbreekbare
geotextielen worden overgenomen door een wortelstelsel van aangebrachte begroeiing. Ineen CURpublicatie zijn debestaande kennis
en bekende toepassingsmogelijkheden voor afbreekbare geotextielen
beschreven.
O n d e r h o u d o pmaat —Waar iedereen ervan overtuigd isdatde
aanleg van een natuurvriendelijke oever technisch mogelijk is,zijner
nog andere belemmeringen die loeren. Het onzekere kostenplaatje en
de onbekendheid met onderhoudsmethodieken isdaar een voorbeeld
van. Onbekend maakt onbemind. Bovendien speelt een belemmerende roldebelangenafweging tussen landbouw, natuur en recreatief
medegebruik. Toch lijkt gedifferentieerd onderhoud steeds meer
mogelijk entegelijkertijd een slechting voor factoren diedeaanleg
van natuurvriendelijke oevers indeweg staan. STOWA heeft hiernaar
onderzoek laten uitvoeren.
Gedifferentieerd onderhoud heeft bovendien voordelen. Gedifferentieerd onderhoud kan ertoe bijdragen datdeecologische potentie van
een waterloop beter wordt benut. Ditheeft overigens degrootste kans
van slagen in situaties waar waterlopen zijn overgedimensioneerden
waar deaanvoer van nutriënten beperkt is,zo werd gesteld. Inovergedimensioneerde waterlopen ishetmogelijk een deelvan de vegetatie minder vaak oflater inhetseizoen temaaien. Het gevolg is dat
meer soorten totbloei komen zonder dateen wezenlijke aantasting
van hetdoorstroomprofiel plaatsheeft. Per saldo blijkt uit onderzoek
dat gedifferentieerd onderhoud opgrote schaal mogelijkis.
BOS—Vanzelfsprekend zijn bij debepaling van dewijze waarop
onderhoud wordt uitgevoerd, weloverwogen keuzen van belang. Om
in hetwoud vankeuzemogelijkheden structuur aan tebrengenen
ongewenste onderhoudstradines tedoorbreken iseen goede afstemming tussen debestuurder enwat volgens debeheerder kan, cruciaal.
Hiervoor lijkt een beslissingsondersteunend systeem (BOS) gewenst,
dat aan hetSTOWAonderzoek over gedifferentieerd onderhoudis
toegevoegd
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