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Geacht College,

De afgelopen tijd heeft ons waterschap veel nieuwe beschoeiingen geplaatst. Vaak ruim boven het 
water uitstekend. Ook in nieuwbouw wijken zie je ze in toenemende mate opdoemen. Boven het 
water uitstekende beschoeiingen zijn slecht voor de biodiversiteit en de kwaliteit van het 
watersysteem. Ze veroorzaken veel dierenleed en ze zijn gevaarlijk voor kleine kinderen. Ook zien we
nog veel tropisch hardhout en kunststof toegepast worden met alle nadelige gevolgen van dien.

Kwaliteit watersysteem

Het watersysteem strekt zich uit van insteek tot insteek. De oevers maken daar dus deel van uit. Heel
veel natuurlijk leven speelt zich af op de grens van land en water. Een groot scala aan oeverplanten 
kan hier een plek vinden. Planten die ook weer een specifiek insectenleven herbergen, waarvan 
andere dieren dan weer profiteren. Vissen zijn ook gebaat bij oeverplanten. Geleidelijke overgangen 
zijn heel belangrijk voor de biodiversiteit. Een beschoeiing is dan juist een blokkade.

In de wortelzone van oeverplanten speelt zich met behulp van onder andere bacteriën een 
zuiveringsproces af. Ze zijn niet alleen cruciaal voor de biologische kwaliteit van het systeem, maar ze
zorgen ook voor een betere chemische kwaliteit.

Natuurlijk is een beschoeiing soms nodig om te voorkomen dat een oever in het water zakt. Dat kan 
je verhelpen  door simpelweg de oever meer ruimte te geven. In het uiterste geval kun je een 
beschoeiing ook verzonken in de oever of onder water plaatsen. Op diverse plaatsen in ons land en 
incidenteel ook  in het werkgebied van  het waterschap Hollandse Delta gebeurt dat al.

Dierenleed

Beschoeiingen veroorzaken veel dierenleed. Amfibieën leven deels in het water en deels op het land. 
Als je als kikker in het voorjaar voor nageslacht wil zorgen en je springt vrolijk in het water bij een 
beschoeiing heb je een groot probleem.  Paren en eieren leggen lukt nog wel maar weer uit het 
water klimmen vaak niet. 

Zo’n dier en ook het nageslacht probeert eindeloos tegen de steile wand op te klimmen en daar 
vinden ze de dood. Hetzelfde geldt voor veel jonge vogels, kleine zoogdieren en huisdieren. Dieren 
hebben vaak niet het besef om naar de overkant te gaan en zwemmen net zo lang langs de 
beschoeiing heen en weer tot ze dodelijk vermoeid de strijd opgeven en verdrinken.  

Gevaar voor kinderen

Beschoeiingen vormen ook een gevaar voor kleine kinderen. Zij lopen hetzelfde risico als de dieren.  
Een kind dat van een steile oever af valt, verdrinkt heel snel. Een minuut kan al voldoende  zijn. Een 
moment van onoplettendheid van een ouder en het is gebeurd.



Het risico op ongelukken bij een natuurvriendelijke oever is veel kleiner. Als kinderen het water in 
lopen komen ze een barrière tegen van riet en andere oeverplanten. Als ze daar toch doorheen gaan 
krijgen ze natte voeten omdat de oever heel geleidelijk afloopt. Veelal zal het kind dan terug gaan.

Acties

In december 2021 stelden wij vragen over boven water uitstekende beschoeiingen en we kregen ook 
antwoorden. Vraag en antwoord zijn als bijlage bijgevoegd. Ons doel was aandacht voor deze 
problematiek te vragen en bezinning op de bestaande praktijk te bewerkstelligen. Dat is volgens ons 
niet gelukt. Althans Uw antwoorden geven daar geen blijk van.

In februari 2022 hebben we een artikel over beschoeiingen gepubliceerd. Dit betrof een oproep aan 
het waterschap en de gemeenten om boven water uitstekende beschoeiingen zoveel mogelijk uit te 
bannen. In het artikel werd ingegaan op de nadelen voor het watersysteem, de negatieve gevolgen 
voor biodiversiteit, de sterfte onder dieren en het risico voor kleine kinderen. 

De oproep had voor zover wij kunnen waarnemen geen zichtbaar effect op de gemeenten in ons 
gebied en het waterschap.  Wel ging het artikel via de sociale media het land door en dat leverde tal 
van reacties op. Veel herkenning van de problematiek en ook een concreet onderzoek naar de sterfte
onder dieren.

Onderzoek

Het betreffende onderzoek is uitgevoerd door Eddie van Marum en gepubliceerd in Wader Quest van
juli 2017. Het onderzoek is uitgevoerd in de driehoek Winsum, Baflo en Onderdendam in het gebied 
van het waterschap Noorderzijlvest. In dit gebied was een tweezijdige beschoeiing geplaatst die 30 
cm boven water uitstak.

Op een strekking van 1,5 kilometer beschoeide watergang zijn gedurende 3 jaar de verdronken hazen
geteld. Dat leverde respectievelijk 67, 34 en 27 dode hazen op. Het behoeft geen betoog dat het 
aantal verdronken kleinere dieren een veelvoud hiervan zal zijn. Die worden niet of nauwelijks terug 
gevonden.



In hetzelfde gebied, in een grotere omtrek,  is onderzoek gedaan naar sterfte onder kuikens van 
weidevogels door verdrinking bij beschoeide oevers. Op basis van data uit ring- en zenderonderzoek 
is een berekening gemaakt. Dit komt uit op 400 – 800 verdronken weidevogelkuikens  op 10 
kilometer watergang. Vooral jongen van Kievit en Grutto.  

Ook komt uit de publicatie naar voren dat het aanbrengen van trapjes geen verbetering biedt. Na het
wegdrukken van de beschoeiing stopte de sterfte. Geen of een verzonken beschoeiing  is dus het 
beste alternatief.

Verdronken kind

In het bovengenoemde artikel van februari 2022 is ook ingegaan op het gevaar voor kleine kinderen. 
Zoals hierboven beschreven geeft een natuurvriendelijke oever het kind  de kans om terug te gaan en
wordt een drama voorkomen. Helaas voltrok zo’n vreselijk drama zich toch op 27 maart 2022 in de 
Hoeksche Waard.  Zie hiervoor „Geef de natuur wat ruimte” (rd.nl)

In nieuwbouw wijken zien we steeds meer boven water uitstekende beschoeiingen verschijnen. 
Kennelijk is men zich niet bewust van de gevaren.

Inrichting watersysteem

De fracties Natuur en Water Natuurlijk vinden dat water ruimte nodig heeft en dat geldt evenzeer 
voor de oevers als onderdeel van het watersysteem. Dat betekent wat ons betreft het zoveel als 
mogelijk uit faseren van beschoeiingen en het realiseren van geleidelijke overgangen van land naar 
dieper water.

Als niet aan een beschoeiing te ontkomen valt,  dan kan deze verzonken geplaatst worden. Tropisch 
hardhout en kunststof dienen vanwege de milieu nadelen vermeden te worden. Onder water gaan 
rottingsprocessen veel langzamer en inlands (zacht) hout  is dan een goed alternatief.

Bij grotere inrichtingsprojecten kan bezien worden of iets extra’s gedaan kan worden voor 
biodiversiteit door het leefgebied voor de Grote Karekiet uit te breiden. In een waterberging bij 
Dirksland doet ons waterschap daarmee ervaring op.

Oproep

De fracties Natuur en Water Natuurlijk roepen U op, om:

 Beleid te ontwikkelen voor het toepassen van beschoeiingen, dat recht doet aan de 
hierboven geschetste belangen en de genoemde nadelen en risico’s tot het uiterste 
beperken en eventuele gevolgen voor de landbouw benoemt.

 Een eveneens hierop gericht standaard advies ten behoeve van gemeenten te ontwikkelen.
 Een en ander ter bespreking en besluitvorming voor te leggen aan de Verenigde 

Vergadering.

https://www.rd.nl/artikel/971028-geef-de-natuur-wat-ruimte


Bijlage 1:

Vraag en antwoord: beschoeiingen, december 2021

In “Huis op orde” worden veel stuwen en beschoeiingen vernieuwd. Voor sommige aspecten van ons
watersysteem prima, voor andere een aantasting van de kwaliteit. Beschoeiingen We hebben gezien 
dat veel beschoeiingen in ons gebied de afgelopen tijd vervangen zijn. Ze staan allemaal boven 
water. Dat is een aantasting van de kwaliteit van het watersysteem. Immers de overgangszone 
tussen water en land worden teniet gedaan en dat is ecologisch een belangrijke zone van het 
systeem. Verzonken beschoeiingen kunnen evengoed werken, hebben dit bezwaar niet en zijn ook 
duurzamer omdat rottingsprocessen vertraagd worden. In ons land wordt op diverse plaatsen 
gewerkt met verzonken beschoeiingen. Daar zijn goede ervaringen mee opgedaan. 

Vragen: 1. Waarom plaatsen we beschoeiingen niet verzonken? 

2. Bent u bereid de gewoonte om ze boven water te laten uitsteken te heroverwegen?

 Beschoeiing die boven water uitsteekt kan meerdere functies hebben: - Ze dienen in standaard 
watergangen voor het vasthouden van het talud en voorkomen uitspoeling van de oevers op en ca. 
20 cm boven het waterpeil. – 

Bij natuurvriendelijke oevers (NVO) hebben ze de functie van golfschot, hier voorkomen ze dat jong 
aangelegde oever en beplanting door golfslag teniet wordt gedaan. Het is vaak de bedoeling dat deze
beschoeiing vanzelf wegrot nadat er een volwaardige NVO is ontstaan. –

 Beschoeiing bij ontwikkelde NVO die boven water uitsteekt, is vaak nodig bij watergangen waar 
direct voor de NVO een grote waterdiepte aanwezig is. Als we geen beschoeiing plaatsen, dan schuift
de oever de watergang in. We leggen diverse soorten van NVO’s aan, dit is afhankelijk van de vorm 
en diepte van de watergang en de ruimte voor flauwe taluds. Als de situatie zich daarvoor leent, 
wordt ook verzonken beschoeiing toegepast.


