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1. Inleiding 

 
De beschoeiingen van de zandeilanden van de Vinkeveense Plassen bestaan voor een groot 
deel uit een verticale wand van hardhout. We vinden deze beschoeiing vooral aan de 
binnenzijde (plas-zijde) van de zandeilanden. Dit type oever heeft nauwelijks enige 
natuurwaarde. De recreatieve waarde is, op enkele plaatsen na zeer beperkt. Uit het vervolg 
van deze nota blijkt dat de steile oever ook gevaren oplevert. Aan de buitenzijde van de 
zandeilanden is de variatie veel groter en vinden we naast veel aantrekkelijke plaatsen voor 
de recreant ook veel natuurlijke oevers.  Nu het proces gaande is om de oeverbescherming 
te vervangen is het belangrijk om te bezien op welke manieren natuurvriendelijke oevers 
ontwikkeld kunnen worden met een grotere biologische en recreatieve functie, die tevens 
minder gevaarlijk zijn voor de waterrecreant. 
 
In het eerste deel van de nota gaan we in op de verschillende typen oevers en de 
beschermende en natuurwaarden die deze typen hebben. Daarna worden voorstellen 
gedaan voor de toekomstige ontwikkeling. Er wordt dieper ingegaan op de 
natuurvriendelijkheid van de bestaande en de nieuwe oevers en op de kosten. 
In het laatste deel wordt per zandeiland bekeken hoe aan de verschillende eisen kan worden 
voldaan. Hierbij komen ter sprake de beschermende functie, de recreatieve waarden en de 
natuurwaarden.  
 
Het bestuur van De Groene Venen is al geruime tijd bezig met dit onderwerp. Naast de 
aanwezige kennis in het bestuur over dit onderwerp (Luuc Mur – waterecoloog en Gerard 
Korthals – Bodemecoloog) is voor de onderbouwing gebruik gemaakt van de kennis van Bas 
Les.  Als civiel technisch ingenieur aan de TU Delft, is hij gespecialiseerd in getijden en 
kustontwikkelingen en geeft in die hoedanigheid advies aan overheden.   
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2. De beschrijving van de huidige typen oevers 
 
2.1 De oevers met een hardhouten beschoeiing 

  Verticale hardhouten beschoeiing, hier wel in gebruik door de recreant. 
 
De hardhouten beschoeiing heeft een aantal bezwaren. Bij de ontwikkeling van de 
zandeilanden is gekozen voor de hardhouten beschoeiing omdat hierdoor het afmeren door 
de recreant eenvoudig zou zijn. Echter aan grote delen van de oevers wordt niet of 
nauwelijks aangelegd. De voornaamste oorzaak is dat het er altijd winderig is, dit geldt 
vooral voor de oevers aan de lage wal.  
 

  Hardhouten beschoeiing aan oostzijde van de plas. 
 
De meest voorkomende windrichting is zuidwest, dit maakt het aanleggen aan de 
binnenzijde van een groot beschoeiingsareaal niet aantrekkelijk. Daarnaast wordt er op 
delen van de oevers niet aangelegd omdat de begroeiing dit niet toelaat.  

   Windroos met de heersende windrichtingen   
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Een ander groot probleem is de golfslag. De huidige (verticale) harde oevers weerkaatsen de 
golf, (hebben een hoge golfreflectie) hetgeen betekent dat er voor de oevers aan lagerwal 
een gevaarlijke (gepiekte) golfslag ontstaat die al vele recreanten verrast heeft en zelfs een 
aantal dodelijke slachtoffers heeft gekost. Een steenslagoever, al dan niet met plas-dras of 
een andere zachtere oever neemt dit probleem weg doordat de onrustige golfslag verdwijnt.  
 
Door de meest voorkomende ZW- wind doet dit verschijnsel zich vooral voor in het 
noordoostelijke deel van de plas. Een oever met een lage golfreflectie kan dit verschijnsel 
voorkomen.  
 
Opgemerkt moet worden dat de hoge golven door reflectie niets te maken hebben met de 
grote diepte van de plas. Indien de diepte van een plas groter is dan 5 m heeft dit geen 
invloed meer op de golfslag. 
 
 

 
   Een vergelijking van de golfreflectie met een golf-absorberende oever en een harde oever. 
 

 
2.2 Natuurvriendelijke oevers  

 Natuurlijke oever beschermd door vlonder, waar natuur en recreatie samengaan 
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Aan de buitenzijde van een aantal eilanden zijn natuurvriendelijke oevers aanwezig. De rijke 
begroeiing is beschermd door een drijvende balk, een hardhouten beschoeiing of door de 
aanwezigheid van vlonders. Opvallend is dat deze oevers, als er afmeermogelijkheden zijn 
zeer gewild zijn bij de recreant. Dit type oever sluit goed aan bij de voorstellen die in deze 
nota gedaan worden.  
 
2.3 De strandjes  

 Strandje op een rustig moment 
 
Aan de buitenzijde van de zandeilanden zijn een aantal zandstrandjes aangelegd die zeer 
intensief gebruikt worden. Ze zijn vaak omzoomd door bosschages en vormen zo een 
natuurlijk geheel. De natuurwaarden zijn gering maar ze voldoen aan een belangrijke 
behoefte van de recreant. 
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3. De ontwikkeling van nieuwe oevers met een grotere natuurvriendelijke en 
beschermende waarde 

 
Alternatief voor de hardhouten beschoeiing is de steenslagoever, die kan resulteren in 
verschillende oevervarianten. Er wordt eerst aandacht besteed aan de biologische waarde 
van de steenslag oever, daarna worden de voorgestelde oevertypen verder uitgewerkt en 
wordt de landschappelijke en natuurvriendelijke waarde ervan beschreven. 
Enkele typen zijn reeds in het plassengebied aanwezig. 
 
3.1 De steenslagoever 
Zoals hiervoor omschreven is het aantrekkelijk om voor de aan wind blootgestelde plaatsen 
te zoeken naar een ander type oever die minder gevaarlijk is voor de waterrecreant en die 
natuurvriendelijker is. Het voorstel is om een zachtere oever aan te leggen met steenslag en 
bijvoorbeeld plas/dras. Hierdoor ontstaat een glooiende oever met een lage reflectie. In vele 
plassengebieden van West Nederland wordt dit type oever toegepast en in vele varianten.  
 

   
 Steenslagoever met glooiende oever                Plas/dras-oever 
 
De biologische waarde van de steenslagoever is groot. Het water voor de steenslagoever is 
altijd in beweging. Het betekent dat het zeer zuurstofrijk is en het vormt daardoor een zeer 
bijzonder milieu. Verschillende soorten (rivier)donderpadjes, kleine, afgeplatte visjes vinden 
hier hun optimale milieu. Tussen de stenen in de vele holtes leven insectenlarven en kleine 
kreeftachtigen, die ook weer gebruik maken van het zuurstofrijke milieu. Op grotere diepte 
kunnen de driehoeksmossels de stenen volledig bezetten. Ze zijn belangrijk voor de 
waterkwaliteit en kunnen een belangrijk voedsel zijn voor de meerkoeten en de duikeenden. 

 
  Rivierdonderpad                                                                                                                                                                                                                                                                               
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Insectenlarf                                                                                                                         
Vlokreeft 
 
                                                                           Driehoeksmossel 
 

 
 Door de aanwezigheid van vele insectenlarven foerageren tureluurs graag op de 
 steenslagoever 

 
 
3.2 De landzone achter de steenslagoever 
Achter de steenslagoever ontstaat een landschappelijk en recreatief aantrekkelijke 
vegetatie. Deze forse vegetatie is aangepast aan het water dat zo nu en dan over de 
steenslagoever slaat en kan qua wind ook tegen een stootje. Deze ruige vegetatie is zeer 
kleurrijk en daardoor landschappelijk belangrijk. Het is een zone met veel insecten en 
vlinders; de rupsen van die vlinders vinden er hun voedsel.  De honing en het stuifmeel van 
de bloemen levert voedsel voor bijen en hommels. De samenstelling van de flora is 
afhankelijk van het seizoen maar kan bestaan uit vele soorten. In het voorjaar bloeit de gele 
lis, gevolgd door de moerasspirea met in de zomer de kattenstaart en de wederik met het 
daaropvolgende leverkruid.  Het onderhoud aan deze vegetatie is onderhoudsvrij en beperkt 
zich tot een enkele keer maaien.   
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Ruige vegetatie achter steenglooiing 
 

                                                
    Moerasspirea              Zone rijk aan insecten                         Kattenstaart 

 
3.3 De plas-draszone die ontstaat door een combinatie van de steenslagoever en de 
aanwezige hardhoutoever.  
Een andere mogelijkheid is om de steenslagbescherming alleen onderwater toe te passen in 
combinatie met de bestaande hardhoutoever. De golfslag wordt geremd door de steenslag, 
de plas-dras zone er achter beschermd door de al of niet aangepaste hardhoutbeschoeiing. 
De bestaande beschoeiing zou kunnen worden afgezaagd op of onder de waterlijn om een 
nog betere verbinding te kunnen maken met de begroeiing op het eiland. Doordat het hout 
blijft staan, is van afkalving geen sprake.  

 
 Schema van een oever met steenslag en houten beschoeiing.  
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Achter de hardhouten oeverbescherming ontstaat een zone met rustig water en een zeer rijk 
en waardevol biologisch leven. De zone is rijk aan waterplanten met vele andere 
moerasplanten zoals riet, zegges, egelskop en mattenbies. De rijke vegetatie maakt het een 
belangrijk leefmilieu voor vele soorten insectenlarven, kreeftjes en kleinere organismen als 
watervlooien.  
Dit leven is een belangrijke voedselbron voor jonge vis. Dit maakt deze zone uiterst geschikt 
als paaigebied voor de vis. 
 

 
 Egelskop                                                Broedplaats voor jonge vis                          Riet en zeggen 
 
Ook waterkoeten en eenden kunnen hier broeden. Eenden kunnen hier tevens bescherming 
vinden gedurende de ruitijd. Het riet is ook het leefmilieu voor vele zangvogels, zoals de 
kleine karekiet en de rietzanger. Ontwikkelt zich stevig waterriet in deze zone dan kan het 
zelfs een leefmilieu worden voor de grote karekiet, een voor Nederland zeer zeldzame soort. 
Recreatief is deze zone belangrijk voor de rust zoekende recreant die hier een uitgebreid 
biologisch leven kan ontmoeten. 

                          
Meerkoet met jongen                                                                Ruiende wilde eend 

 

3.4 De plas-dras zone met een eenvoudige bescherming  

Op rustige plaatsen in de luwte van de zandeilanden kan zich met een beperkte bescherming 
een waardevol plas-dras biotoop ontwikkelen. De zone is uiterst aantrekkelijk voor de 
rustige recreant. Voorkomen moet echter worden dat de recreant het gebied invaart. De 
bescherming kan bestaan uit een drijvende balk, een simpele beschoeiing met veel 
openingen of een vlonder die voor de recreatie gebruikt wordt. Langs de beschoeiing zouden 
palen geplaatst kunnen worden om aan te leggen. Dit type oever is reeds op een aantal 
plaatsen aanwezig. 
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Bescherming door simpele drijfbalk 

Deze zone heeft een rijke flora en fauna. In het water groeien riet, mattenbies, lisdodde, gele 
lis en kalmoes. Op de vochtige oever vinden we kattenstaart, watereppe, harig wilgenroosje 
en munt. Dit milieu vinden we nu al op vele plaatsen aan de achterzijde van de eilanden. 
Vaak staat op de oever een dichte bomenrij van wilgen en elzen. Deze houden het licht in 
het water tegen waardoor de echte watervegetatie, zoals gele plomp en waterlelie in de 
zone langs de oever ontbreken. Het gebied heeft ook een rijke fauna met tientallen soorten 
waterinsecten, kleine kreeftjes, verschillende vissoorten, salamanders en kikkers. Blauwe 
reigers fourageren hier graag.   

    Kikkervisjes                                           Voorns                     Kikker       
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3.5 De zone met waterriet  

Door beschoeiing beschermd waterriet 
 
In ondiep water kan zich waterriet ontwikkelen. Het riet groeit van de kant de plas in en 
vormt daar een zeer belangrijk biotoop.  Door het aanbrengen van een simpele beschoeiing 
kan deze zone beschermd worden tegen recreanten die met de boot het riet willen invaren. 
Indien het voldoende dicht is en stevig genoeg zullen vele zangvogels er zich vestigen. Dit is 
vooral erg belangrijk voor de grote karekiet, een soort die uiterst zeldzaam is in Nederland. 
Andere soorten zijn de kleine karekiet, de rietzanger en de rietgors. Het water tussen het 
waterriet is een belangrijke paai- en schuilplaats voor vis, vooral voor jonge snoek. Op de 
rietstengels leven veel waterinsecten.  
 

 
    Jonge snoek zoekt graag bescherming in de vegetatie. 
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4. De waterkwaliteit en de natuurvriendelijke oever 
 
De Vinkeveense Plassen hebben een uitstekende waterkwaliteit met een doorzicht in de 
Noordplas van 7-8 m. Dit is uniek voor een veenplas. Toch scoren de plassen zeer matig bij 
de vergelijking volgens de Europese richtlijnen van de Kader Richtlijn Water (KRW). Dit wordt 
primair veroorzaakt door de afwezigheid van voldoende biologisch vriendelijke oevers. Voor 
de voortplanting is de vis grotendeels afhankelijk van de Demmerikse Polder of het gebied 
aan de westzijde van het dorp, Het Meertje. De aanwezigheid van kleinere organismen 
(evertebraten) is gering. Dit kan in 2027 problemen opleveren als de plassen in het kader van 
de Europese evaluatie onvoldoende scoren voor de KRW. De aanleg van natuurvriendelijke 
oevers, als hierboven beschreven, zou een positieve bijdrage kunnen leveren bij de 
vergelijking in het kader van de KRW. De ontwikkeling van de verschillende ecosystemen zal 
echter jaren kosten en nu de discussie over de nieuwe oevers loopt is het belangrijk nu te 
kiezen voor de invoeging van verschillende typen natuurvriendelijke oevers. 
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5. De toepassing van de verschillende typen oever op de verschillende eilanden. 

In dit hoofdstuk is grafisch (in grote lijnen) uitgewerkt hoe de beschoeiing er met de 
aanleg van (of het behouden van) geschetste natuurvriendelijke oevers uit zou kunnen 
zien.  

De koppen van alle eilanden waar doorvaart plaatsvindt zijn goed herkenbaar en 
daarmee veiliger voor de scheepvaart. Dit wordt gerealiseerd door de verschillen in 
vegetatie van de oevers.  

Vanaf de koppen van de eilanden wordt steeds een verbinding gemaakt (met 
zwemtrappetjes) naar het volgende eiland.  

Roze:   alle onderdelen van huidige vernieuwing ronde (tranche 1) 
Groen:   plas-dras (evt.ook beschermde rietzones mogelijk) 
Geel:   stenen oever tot aan waterlijn (evt.ook beschermde rietzones) 
Lichtbruin:  rietzones creëren (balken ter bescherming ganzenvraat) 
Wit:   geen ingreep nodig, zo laten  
Rood:   vernieuwing ligplaatsen 
Lichtblauw:  huidige recreatie strandjes 
Donkergroen: ruigte 
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6. Inventarisatie huidige beschoeiing en kosten  

 
6.1 Inventarisatie huidige beschoeiing zandeilanden 
 
De totale lengte van de oevers langs de zandeilanden is 12.4 km waarvan 10 km verticaal 
beschoeid is. In de huidige situatie is bijna 2 km onbeschoeid. De onbeschoeide oevers liggen 
aan de achterkant van de zandeilanden en worden als zodanig niet aangevallen door 
windgolven vanuit de Vinkeveense plas.  
 
Tabel 1.1: Inventarisatie oever types zandeilanden in [m] 
 

Eiland 
# Beschoeid 

Percentage 
Vernieuwd 

2018 
Recreatie 

Strand Onbeschoeid Totale lengte 
1 740 m  110 m 140 m 990 m 
2 1,150 m  120 m 400 m 1,670 m 
3 955 m 30% 30 m 315 m 1,300 m 
4 815 m* 88%   345 m 1,160 m 
5 390 m 55% 100 m 210 m 700 m 
6 420 m       420 m 
7 560 m      560 m 
8 1,945 m 80% 155 m 90 m**  2,190 m 
9 1,890 m      1,890 m 

10 370 m      370 m 
11 265 m    140 m 405 m 
12 500 m          230 m*** 730 m 

Totaal 10,000 m 28% 515 m 1,870 m 12,385 m 
  
 

6.2 Vernieuwing beschoeiingen  

In de eerste werkfase van de vernieuwing worden vooral voor de veiligheid en 
toegankelijkheid van de meest belangrijke recreatie eilanden de verticale beschoeiingen 
vernieuwd. Het gaat daarbij om zandeilanden met veel aanlegplaatsen. De huidige 
vervanging van de beschoeiing betreft 2.8 km (exclusief de vernieuwing van de legakkers) 
wat 28% is van de totale beschoeide lengte langs de zandeilanden, zie tabel 1.1. 
*Waarvan 100 m kade van de Watersportvereniging Vinkeveen-Abcoude  (WVA) 
**Deze 90 m bestaat uit een beschermde rietzone 
***Achter Eiland 12 bestaat deze 230 m uit een fraaie natuurvriendelijke plasdras oever 
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6.3 Voorstel natuurvriendelijke oevers 

Een overzicht van het voorstel ter vervanging van de huidige beschoeiingen door 
natuurvriendelijke oevers wordt gegeven in tabel 2.1. De nieuwe natuurvriendelijke 
oeverbescherming aan de buitenkant (plaskant) van de zandeilanden zullen goedkoper in de 
aanleg zijn en zullen de plas minder onrustig maken omdat wind golven en haalgolven van 
motorboten minder zullen weerkaatsen. De natuurvriendelijke oevers zijn gelegen langs 
oevers waar op dit moment niet of nauwelijks toegang is van de oever naar de eilanden door 
de dichte begroeiing en liggen vooral langs de oevers waar golven uit heersende 
windrichtingen zorgen voor onrustige golfslag door terugkaatsing. Op deze wijze kan ruim 
35% van de oevers natuurvriendelijker worden gemaakt.  

Tabel 2.1: Voorstel oever types zandeilanden in [m] 

Eiland # Beschoeid 

Percentage 
Vernieuwd 

2018 
Recreati
e Strand 

Onbe- 
schoeid 

Natuur-
vriendelijke 

oever Totale lengte 
1 170 m  110 m 125 m 585 m 990 m 
2 280 m  120 m 455 m 815 m 1,670 m 
3 330 m 88% 30 m 315 m 625 m 1,300 m 
4 715 m 100%   345 m 100 m 1,160 m 
5 530 m 41% 100 m   70 m 700 m 
6 155 m      265 m 420 m 
7 240 m      320 m 560 m 
8 1,565 m 100% 155 m 145 m 325 m 2,190 m 
9 490 m    820 m 580 m 1,890 m 

10 80 m    110 m 180 m 370 m 
11 60 m    180 m 165 m 405 m 
12 45 m    320 m 365 m 730 m 

Totaal 4,660 m 60% 515 m 2,815 m 4,395 m 12,385 m 
 

6.4 Kostenbesparing  

Een bijkomend voordeel van natuurvriendelijke oevers ten opzichte van een verticale 
beschoeiing is dat de kosten per strekkende meter oeververdediging lager zullen uitvallen. 
De huidige houten beschoeiing kan namelijk onderdeel worden van de natuurvriendelijke 
oever omdat de houten planken onderwater nog in prima staat zijn. Deze planken zijn nog in 
lengte van jaren in staat het zandpakket van de eilanden te beschermen tegen afkalving en 
zullen onderdeel worden van de nieuwe natuurvriendelijke oeververdediging. De 
natuurvriendelijke oever wordt dan opgebouwd door voor de houten planken een bestorting 
te doen tot net onder de waterlijn voor het creëren van een plas dras oever of door een 
bestorting tot boven de waterlijn waarbij stenen de oeverlijn beschermen en de golven 
absorberen. Deze oplossingen zijn eenvoudig en snel uit te voeren en het moet mogelijk zijn 
om deze voor 25% tot zelfs 35% goedkoper te kunnen uitvoeren in vergelijking met de 
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huidige kosten van de vernieuwingsronde1. De kosten bestaan voornamelijk uit materiaal 
kosten van zand, grind en stenen. Tevens dient een filterconstructie te worden toegepast 
tussen (opvul) zand en stenen om uitspoeling van zand tussen de stenen te voorkomen. Dit 
kan worden uitgevoerd door een geo-textiel (minder wenselijk voor een natuurvriendelijke 
oever), traditionele wiepen mat of door een opbouw filterconstructie (dichtere steenslag 
tussen zand en steen).  

6.5 Inschatting totale kosten van het plan 

Voor het totale plan waarbij een groot gedeelte van de verticale beschoeiingen worden 
vervangen door natuurvriendelijke oevers zullen de kosten bestaan uit vervanging van de 
verticale beschoeiingen bij aanlegplaatsen (geschat € 700 per m’) en uit de kosten van 
natuurvriendelijke oevers (geschat op € 500 per m’). De totale kosten worden dan ruwweg   
€ 1.3 mio (4,660*40%*€ 700) +€ 2.2 mio (4,395m* € 500) = € 3.5 mio. In vergelijking met de 
totale geschatte kosten van het vervangen van de verticale beschoeiingen exclusief de al 
vervangen beschoeiingen van (7200 m *€ 700) € 5.0 mio is dat een (conservatieve) besparing 
van +/- 30%.  

  

                                                             
1 De huidige kosten van de vernieuwing van de huidige beschoeiingen uitgevoerd door Van der Lee en Reimert 
worden geschat op tussen de € 700 - € 800 per m’. 
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7. Samenvattend 
 
Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers heeft een aantal voordelen. Het voorstel zoals 
in dit document omschreven gaat uit van de bestaande situatie waarbij het goede behouden 
blijft en daar waar nodig aanpassingen worden voorgesteld.  
 
1. Wat goed is wordt behouden. 

Op een aantal plaatsen, met name aan de buitenkanten van de zandeilanden zijn de 
oevers natuurvriendelijk. Zij beschermen tegen afkalving. In dit voorstel worden deze 
plekken behouden, of enigszins aangepast daar waar nodig.  
 

2. Natuurvriendelijke oevers zijn heel goed mogelijk langs de zandeilanden van de 
Vinkeveense Plassen en door de zandgrond en bestaande beschoeiing is een 
natuurvriendelijke oever redelijk eenvoudig uit te voeren zonder risico van afkalving. 
 

3. Natuurvriendelijke beschoeiing is kostenefficiënt 
Enerzijds doordat bij de aanleg gebruik wordt gemaakt van de huidige oevers en niet 
alles hoeft te worden vernieuwd, maar vooral omdat een steenslagoever per definitie 
lagere kosten met zich meebrengt dan een houten beschoeiing. Daarnaast vraagt de 
natuurvriendelijke beschoeiing weinig onderhoud.   
 

4. Grotere veiligheid  
Door de natuurvriendelijke oevers aan de plaskant van de zandeilanden te plaatsen 
worden windgolven en hekgolven van motorboten geabsorbeerd en wordt de plas een 
stuk rustiger qua golfslag. Hierdoor vergroot de veiligheid voor de recreanten die bij 
harde wind in moeilijkheden komen. Ook is het voor zwemmers en duikers veel 
makkelijker de kant op te komen in geval van nood. Tenslotte wordt duidelijker waar de 
koppen van de eilanden liggen waardoor de doorvaart tussen de eilanden beter 
zichtbaar wordt.  
 

5. Biodiversiteit 
Wellicht het belangrijkste argument om te kiezen voor natuurvriendelijke beschoeiing is 
de natuurwaarde. Door verschillende oevers toe te passen worden de oevers 
gevarieerder in aanzicht. Dit maakt de beleving voor de recreant plezieriger maar 
daarnaast zal dit vooral ook een grotere biodiversiteit opleveren. Niet alleen een rijkere 
vegetatie, maar de Vinkeveense Plassen worden ook aantrekkelijker voor fauna en dan 
met name insecten (zeldzame) vogels, amfibieën en vissen. Met een groter aandeel van 
natuurlijke beschoeiing ontstaat er ruimte voor het onderwaterleven om zich voort te 
planten (door de beschermende vegetatie die ontstaat). Dit zal een rijkere visstand (met 
meer soorten) opleveren maar ook andere organismen zullen zich in dit gebied meer 
thuis gaan voelen.  
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6. Omwonenden  
Met het plaatsen van de natuurvriendelijke beschoeiing kan rekening worden gehouden 
met de wensen van de omwonenden.  Dit geldt met name langs de Vinkekade en de 
Baambrugse Zuwe. 
 

7. KRW-richtlijnen. 

Deze rijkere biodiversiteit tenslotte, is noodzakelijk om in 2027 te kunnen voldoen aan 
de Europese richtlijnen van de KRW (zie het vorige hoofdstuk). Bij niet voldoen aan deze 
richtlijnen kan een (hoge) boete worden opgelegd. 

8. Lagere kosten. Zoals in het vorige hoofdstuk is aangetoond levert het beschoeien met 
natuurvriendelijke oevers een zeer substantiële kostenbesparing op van maar liefst 30% 
oftewel € 1.5 mio!    
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