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Publiekssamenvatting

Rekenen aan Biodiversiteitsherstel: 
Kosten en baten van natuurvriendelijke 
oevers in de Bovenkerkerpolder
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Het is slecht gesteld met de biodiversiteit in 
Nederland. Om het tij van biodiversiteitsverlies 
te keren wil het Waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht de biodiversiteit in haar werkgebied 
te verhogen. Ze ziet daarvoor kansen in de 
realisatie van natuurvriendelijke oevers. Het 
realiseren van natuurvriendelijke oevers is 
een landschappelijke interventie waarbij 
oevers worden (her)ingericht. In vergelijking 
met traditionele, steile oevers kent een 
natuurvriendelijke oever een flauwer talud 
met verschillende oeverzones voor flora en 
fauna. Hierdoor ontstaat een habitat voor 
een verscheidenheid aan soorten en wordt 
(aquatische) biodiversiteit, waterberging en 
oeverhandhaving positief beïnvloed. 

In opdracht van Waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht inventariseerden De 
Natuurverdubbelaars de effecten van 
natuurvriendelijke oevers in het casusgebied de 
Bovenkerkerpolder. Ons onderzoek voerden we 
uit in drie delen. In deel I onderzochten via welke 
mechanismen er effecten worden gerealiseerd 
door de aanleg van natuurvriendelijke oevers. 
In deel II brachten we in kaart welke baten 
de natuurvriendelijke oevers opleveren voor 
verschillende betrokken partijen (Waterschap/
boer/maatschappij) en welke kosten optreden 
door de realisatie van natuurvriendelijke 
oevers. Tot slot onderzochten we in deel III 
hoe het Waterschap de bekostiging van deze 
interventie kan organiseren en, indien nodig, af 
kan rekenen met verschillende kostendragers.

DEEL I
Casus: aanleggen 
natuurvriendelijke 

oevers

DEEL II
Overzicht baten 

en kosten 
natuurvriendelijke 

oevers

DEEL III 
Financierings-
mogelijkheden 

voor 
natuurvriendelijke 

oevers

DEEL IV 
Conclusies

en
aanbevelingen

In deze publiekssamenvatting staan de 
belangrijkste observaties, resultaten 
en aanbevelingen uit het onderzoek 
naar de impact, implementatie-
opties en betalingsmechanismen van 
natuurvriendelijke oevers.

Dit samenvattende document fungeert 
zodoende als vervolg en aanvulling op 
het eindrapport en communiceert de 
kernboodschappen uit ons onderzoek. 
Voor gedetailleerde informatie of 
doorrekeningen kan de eindrapportage 
worden geraadpleegd.

EINDRAPPORT

NATUURVRIENDELIJKE OEVERS
INTRODUCTIE



SCENARIO 1: AFGEGRAVEN NATUURVRIENDELIJKE OEVER
De natuurvriendelijke oever wordt aangelegd door grasland af te graven. Dit scenario is kansrijk 
wanneer de watergang nog niet is verbreed door afkalving. 

Oevers zonder oeverafkalving    Natuurvriendelijke oevers bij afgraven oever

SCENARIO 2: WATERINWAARTSE NATUURVRIENDELIJKE OEVER  
De natuurvriendelijke oever wordt in de watergang aangelegd. Dit scenario is kansrijk wanneer 
de watergang sterk is verbreed door oeverafkalving en het benodigde doorstroomprofiel 
gehandhaafd kan worden.

Oevers met oeverafkalving    Natuurvriendelijke oevers bij aanleggen in 
       watergang

Hoe leidt het aanleggen van een natuurvriendelijke oever in de hoofdwatergangen in de 
Bovenkerkerpolder tot effecten voor het waterschap en de landgebruiker? In dit onderzoek 
onderzochten we via welke mechanismen de maatregel leidt tot effecten. Deze mechanismen worden 
in de figuur hieronder beschreven en leiden tot een effect. Dit effect kan waarde, in donkerblauw in 
onderstaand figuur, hebben voor het waterschap of de agrariër. Raadpleeg hoofdstuk 3, pagina 11 
van het eindrapport voor aanvullende informatie. 

ONTWERPMOGELIJKHEDEN

IMPACTMECHANISMEN

De Bovenkerkerpolder bevat vier A-watergangen met een 
totale lengte van 14,1 kilometer. We rekenen in dit onderzoek 
het volgende scenario door: aan weerszijden van de 
watergangen langs de Westtocht en de Oosttocht worden 3 
meter brede natuurvriendelijke oevers (natuurvriendelijke 
oevers) gerealiseerd. Langs de twee Middentochten aan de 
Middenweg en de twee watergangen langs de Nesserlaan 
worden enkel aan de weiland-zijde natuurvriendelijke 
oevers aangelegd. Natuurvriendelijke oevers worden 
geclassificeerd als niet-productieve natuurgrond: er 
kan geen gras van geoogst worden of mest op worden 
uitgereden. Om meer te lezen over het casusgebied, zie 
het eindrapport, hoofdstuk 1, pagina 6.

CASUSGEBIED UITGELICHT
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VERBETERDE DOORWORTELING OEVERFLORA 
EN MINDER GRAAFGEDRAG KREEFTEN EN 
VRAAT VAN KARPERS

ONTWIKKELING DIVERSE SOORTEN 
OEVERVEGETATIE EN BREDERE 
VEGETATIESTROOK DOOR VERANDERD 
MAAIBELEID

VERGROTE WATERBERGINGSCAPACITEIT

BIEDT HABITAT
VOOR DIVERSE

FAUNASOORTEN

MEER MOGELIJKHEDEN 
VOOR WATERBERGING BIJ 

PIEKBELASTING

VERMINDERING
OEVERAFKALVING

DOOR EROSIE

LANDBOUW-
AREAAL, MEST-
PLAATSINGS-
RUIMTE EN 

GRAS-
PRODUCTIE

VERHOOGDE 
BIODIVERSITEIT 

EN BIOLOGISCHE 
WATERKWALITEIT

BIJDRAGE HALEN 
KRW-DOELEN

BIJDRAGE AAN WATER-
BERGINGSOPGAVE OF 
VERMINDEREN WATER-

SCHADE GRASLAND

IMPACT OP GEWAS-
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EFFECTEN
OVERZICHT WAARDEN BATEN 
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KOSTEN

Afgegraven
scenario

Waterinwaarts 
scenario

Biologische
waterkwaliteit
(betalingsbereid-
heid KRW-doelen)

€ 27.500 - € 33.630 € 27.500 - € 33.630

Waterberging 
(vermeden kosten 
waterschade)

€ 0 € 0

Totaal per jaar € 27.500 - € 33.630 € 27.500 - € 33.630

Totaal voor 
planperiode

€ 137.500 - 
€ 168.150

€ 137.500 - 
€ 168.150

Afgegraven
scenario

Waterinwaarts 
scenario

Aanleg Natuur-
vriendelijke oevers € 820.200 € 723.700

Waardeverlies 
grond

€ 296.055 – 
€ 328.950 € 0

Totaal € 1.116.255 - 
€1.149.150 € 723.700

Afgegraven
scenario

Waterinwaarts 
scenario

Grasopbrengst € 12.274 € 0

Mestafzet € 2.785 - € 5.757 € 0

Betalingsrechten € 2.445 € 0

Totaal € 17.504 – 
€ 20.476 € 0

Afgegraven
scenario

Waterinwaarts 
scenario

Waterberging 
(vermeden kosten 
waterschade)

€ 275 € 0

Voorkomen 
afkalving oevers € 8.443 - € 9.211 € 8.443 - € 9.211

Totaal per jaar € 8.717 - € 9.486 € 8.443 - € 9.211

In de tabellen vatten we de resultaten 
samen uit deel II van het onderzoek: het 
in kaart brengen van de baten en kosten 
van het aanleggen van natuurvriendelijke 
oevers in de Bovenkerkerpolder. Hiernaast 
beschrijven we de baten van het realiseren van 
natuurvriendelijke oevers voor het waterschap 
en voor de agrariër.

Voor het waterschap is de primaire monetaire 
baat “verbeterde waterkwaliteit”. Voor het 
Waterschap wordt de baat voor waterberging 
door realisatie van natuurvriendelijke oevers 
niet ten gelde gemaakt omdat het Waterschap 
in de uitgangspositie al aan de peilnormen 
voldoet. Voor agrariërs worden de monetaire 
baten van natuurvriendelijke oevers gevormd 
door de vermeden kosten van waterschade 
en het uitblijven van het (waarde)verlies van 
(productief) land door oeverafkalving. 

Hiernaast beschrijven we de kosten, die 
we verdelen in eenmalige kosten en 
jaarlijkse kosten. Eenmalige kosten zijn voor 
aanlegkosten en het waardeverlies van land 
dat de agrarische functie verliest. Jaarlijkse 
kosten door inkomstenderving treden alleen 
op bij het afgegraven scenario, niet bij het 
waterinwaartse scenario. Voor meer informatie 
over de kosten en baten en hoe deze berekend 
zijn, zie het eindrapport Hoofdstuk 4 tot en 
met 8, vanaf pagina 16. 

In het onderzoek is in de breedte onderzocht welke effecten het aanleggen van 
natuurinclusieve oevers kunnen hebben. Een aantal effecten die aanvankelijk wel 
werden verwacht, traden in deze casus niet of zeer minimaal op. Zo wordt er in dit 
onderzoek geen effect van de natuurinclusieve oevers verondersteld op de kosten 
voor baggerwerkzaamheden, de kosten voor maai- en slootwerk, de chemische 
waterkwaliteit, de droogmaal-frequentie of de wateroverlast in de bebouwde 
omgeving. Om te lezen waarom deze effecten niet of beperkt optreden in deze 
casus, zie hoofdstuk 3, pagina 13 van het eindrapport.

NIET-SIGNIFICANTE EFFECTEN
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BATEN

• KWALITATIEF Natuurvriendelijke oevers dragen bij aan verhoogde aquatische biodiversiteit  
 door ontwikkeling van verschillende zones voor oevervegetatie. Zo neemt naar verwachting  
 de populatie van macrofauna, vissen, insecten en watervogels toe. 
• KWANTITATIEF Natuurvriendelijke oevers verhogen zo de Ecologisch KwaliteitsRatio (EKR)  
 dat benodigd is om de KRW doelen te halen. Onderzoek toont aan dat de gemiddelde EKR  
 10-25% hoger kan liggen bij natuurvriendelijke oevers dan bij traditionele oevers. 
• MONETAIR We berekenen op basis van beschikbare budgetten binnen het Waterschap  
 Amstel, Gooi en Vecht een minimale jaarlijkse betalingsbereidheid voor het behalen van de  
 KRW-doelen in de Bovenkerkerpolder. Deze schatten we op €27.200 - €33.400 per jaar voor  
 het verhogen van de biologische waterkwaliteit door aanleg van natuurvriendelijke oevers.
 biologische waterkwaliteit door aanleg   
 van natuurvriendelijke oevers.

• KWALITATIEF Door het aanleggen van  
 natuurvriendelijke oevers door het af 
 graven van land neemt het water-
 oppervlak in de polder toe. Er kan dus  
 meer water in de watergangen worden 
 opgenomen bij piekbelasting.
• KWANTITATIEF Door het aanleggen  
 van natuurvriendelijke oevers kan bij  
 extreme neerslag (1:100 jaar) de peil-
 stijging worden beperkt van 1 m in de 
 huidige situatie naar 0,90 m in het 
 afgegraven scenario.
• MONETAIR Deze verminderde peil-
 stijging heeft geen financiële waarde  
 voor het Waterschap omdat al aan de  
 NBW-norm wordt voldaan. Wel leidt dit  
 voor boeren in de polder een geringe  
 waarde van €275 vermeden kosten   
 voor waterschade per jaar voor de   
 gehele polder.

BIOLOGISCHE WATERKWALITEIT

VERGROTEN WATERBERGINGS-
CAPACITEIT

In de analyse beschrijven we de baten en 
kosten van natuurvriendelijke oevers op drie 
niveaus: kwalitatief, kwantitatief en monetair. 
Eerst beschrijven we tekstueel welke waarden 
er worden gecreëerd en hoe dat effect wordt 
bereikt door stapsgewijs aan te wijzen via welk 
mechanisme dit gebeurt. Daarna berekenen 
we indien mogelijk, in kwantitatieve termen 
welk effect wordt bereikt – zoals aantal cm’s 

GETRAPTE KOSTEN-BATEN ANALYSE

BATEN VAN NATUURVRIENDELIJKE OEVERS IN 
DE BOVENKERKERPOLDER

voorkomen peilstijging. Tot slot laten we 
van een aantal baten de monetaire waarde 
zien, bijvoorbeeld de kostenbesparing of 
schadevermindering. Hierbij is belangrijk om 
op te merken dat deze monetaire waarden in 
de regel minimale inschattingen zijn van de 
daadwerkelijke waarden. Om te lezen hoe wij 
in dit onderzoek de baten op deze niveaus 
waarderen, zie hoofdstuk 3, pagina 14.

“FLEXIBEL PEILBEHEER STIMULEERT 
GROEI VAN OEVERVEGETATIE, 
MAAR KAN OOK LEIDEN TOT MEER 
OEVERAFKALVING“

FLEXIBEL PEILBEHEER
Een maatregel die aansluit op het realiseren 
van natuurvriendelijke oevers is het hanteren 
van een flexibeler peilbeleid. Een flexibel 
peilbeheer heeft voordelen: zo stimuleert het 
groei van oevervegetatie en is er verhoogde 
weerstand tegen piekbuien in de zomer. Uit ons 
onderzoekt blijkt verder dat het hanteren van 
een flexibel peil in de Bovenkerkerpolder van 
± 15cm op het streefpeil, een kostenbesparing 
voor het waterschap oplevert van circa €3.500 
- €5.500. Nadelen van flexibel peilbeheer 
bestaan echter ook: zo kan flexibel peilbeheer 
resulteren in meer oeverafkalving en/of kan 
de weerstand tegen piekbuien in de winter 
worden verminderd. Om meer te lezen over 
de voor- en nadelen van flexibel peilbeheer 
en kansen in de Bovenkerkerpolder, zie 
hoofdstuk 4, pagina 22.
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KOSTEN

Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers 
leidt voor aangrenzende agrariërs tot kosten 
uit waardevermindering van de grond. 
Productief weiland (€55.000 - €60.000 p/ha) 
wordt immers omgezet naar niet productieve 
grond in de vorm van oever/water (€10.000 
p/ha). Voor de gehele polder leidt dit tot een 
vermogensschade van € 296.055 - € 328.950

Wanneer de oevers worden afgegraven, 
ontstaan kosten voor de boer omdat agrarisch 
land uit productie wordt genomen. Deze 
staan hieronder benoemd. In het geval van 
waterinwaarste natuurvriendelijke oevers 
treden deze kosten niet op, maar wordt juist 
land herwonnen. Zie voor verdere informatie 
over uit productie nemen agrarisch land 
hoofdstuk 6, vanaf pagina 30 van het 
eindrapport.

UIT PRODUCTIE NEMEN 
AGRARISCH LAND

WAARDEVERLIES (BIJ SCENARIO 1)

• KWALITATIEF De verwachting is dat door aanleg van natuurvriendelijke oevers   
 oeverafkalving vermeden wordt door het verflauwen van het talud en het ontwikkelen van  
 oevervegetatie.
• KWANTITATIEF Momenteel gaat gemiddeld 7 cm per jaar agrarisch land verloren door  
 oeverafkalving. Dat wordt vermeden als de natuurvriendelijke oevers aangelegd worden.
• MONETAIR Door oeverafkalving te stoppen wordt per jaar voor €8.443 - €9.211 aan   
 vermogensschade door verlies van landbouwgrond vermeden.

VERMIJDEN OEVERAFKALVING

MESTPLAATSINGSRUIMTENATUURVRIENDELIJKE OEVERS 
ALS WATERBERGINGSOPLOSSING De komende jaren wordt de derogatieregeling 

voor het plaatsen van extra dierlijke mest 
bovenop de wettelijk toegestane hoeveelheid 
afgebouwd. Dit zorgt ervoor dat veel boeren 
waarschijnlijk een mestoverschot gaan krijgen 
in de komende jaren. Dit kan de prijs voor het 
afvoeren van mest opdrijven, waardoor deze 
inkomstenderving relatief groter wordt. 

In het nieuwe Gemeenschappelijke 
Landbouwbeleid (GLB) zijn daarnaast regels 
opgenomen omtrent bufferstroken. Boeren 
mogen op een bepaalde afstand, standaard 
3 meter, van de watergang geen mest 
plaatsen. Er is op moment van schrijven nog 
geen overeenstemming over het startpunt 
van de bufferstrook. Wanneer de waterlijn, 
en niet de insteek, als referentiepunt dient 
kan een natuurvriendelijke oever het 
negatieve effect van de bufferstrook op de 
mestplaatsingsruimte verminderen. 
Zie pagina 33 van het eindrapport voor een 
verdere uitleg. 

Op dit moment ligt er geen 
waterbergingsopgave in de 
Bovenkerkerpolder, waardoor het creëren 
van meer wateroppervlak geen hoge 
toegevoegde waarde heeft. Wanneer er echter 
wel een opgave ligt kan het realiseren van 
natuurvriendelijke oevers een kostenefficiënte 
oplossing zijn - met name omdat kosten voor 
realisatie van waterbergingsgebieden hoog 
kunnen oplopen. Zo waren de realisatiekosten 
(inclusief grondverwerving) van een 
waterbergingsgebied in de Bovenkerkerpolder 
dat 5,5 hectare waterberging toevoegde 
al een miljoen. Om meer te lezen over de 
mogelijke vermeden kosten door realisatie 
van natuurvriendelijke oevers, zie hoofdstuk 
4, pagina 21 van het eindrapport.
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MAATSCHAPPELIJKE WAARDE

Naast baten voor de direct betrokken partijen 
heeft de realisatie van natuurvriendelijke 
oevers ook voordelen voor baathouders in de 
brede samenleving. Baathouders binnen de 
maatschappij zijn bijvoorbeeld omwonenden 
of bezoekers/recreanten die profiteren van 
de toegenomen esthetische waarde van de 
perceelranden van de polder en de verbeterde 
luchtkwaliteit die door natuurvriendelijke 
oevers wordt gefaciliteerd door verhoogde 
afvang van vervuilende deeltjes. Verder zorgen 
natuurvriendelijke oevers voor verhoogde 

MAATSCHAPPELIJKE BATEN EN BAATHOUDERS
opslag van koolstof, hiermee wordt een 
bijdrage geleverd aan de klimaatopgaven waar 
beleidsmakers, in het licht van het behalen 
van gestelde doelen, en uiteindelijk, de gehele 
samenleving, van profiteren. Buiten voordelen 
voor mensen om, hebben natuurvriendelijke 
oevers een positief effect op de biodiversiteit 
en de kwantiteit en kwaliteit van flora en 
dierlijk leven. Zie voor verder informatie over 
maatschappelijke baten hoofdstuk 9, pagina 
42 van het eindrapport.

Bij de aanleg van natuurvriendelijke oevers ontstaan afhankelijk van het aanlegscenario kosten voor 
aanleg en onderhoud. Deze kosten treden in beide scenario’s op, maar zijn wel verschillend. Zie voor 
verdere informatie over kosten, aanleg en onderhoud hoofdstuk 7, pagina 37 van het eindrapport.

AFGEGRAVEN OEVER De aanlegkosten van 
natuurvriendelijke oevers in het afgegraven 
scenario zijn voor de gehele Bovenkerkerpolder 
€820.200, of €37 per strekkende meter oever. 
WATERINWAARTSE OEVER De kosten voor 
het aanleggen van waterinwaartse oevers 
worden geschat op €723.700 voor de gehele 
polder, of €33 per strekkende meter oever. Dit 
is exclusief kosten voor grondverwerving en 
planvorming. 

De onderhoudskosten voor natuurvriendelijke 
oevers verschillen in de regel niet of nauwelijks 
van de onderhoudskosten van conventionele 
oevers. Er wordt daarom geen netto verschil 
verwacht in de onderhoudskosten van deze 
oevers.

AANLEG EN ONDERHOUD

AANLEG ONDERHOUD

MEST Het agrarisch land dat wordt afgegraven 
tot oever. Er ontstaan daarmee eventueel 
kosten voor het afvoeren van mest, die we 
schatten op €2.785 - €5.757 voor de gehele 
polder, of €0,13 - €0,26 per strekkende meter 
oever.
GLB Boeren ontvangen betalingsrechten 
uit het GLB over percelen die door hen in 
gebruik zijn voor agrarische productie. Door 
de realisatie van natuurvriendelijke oevers 

INKOMSTENDERVING (BIJ SCENARIO 1)
vallen deze betalingsrechten gedeeltelijk weg 
en ontstaat er een inkomstenderving, die we 
schatten op €2.445, ofwel €0,11 per strekkende 
meter oever.
GRAS Het agrarisch land dat wordt afgegraven 
tot oever kan niet meer voor productie van 
agrarisch gras kan worden gebruikt. Er zijn 
daarom gederfde inkomsten, die we schatten 
op €12.274 ofwel €0,56 per strekkende meter 
oever.
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Bij het aanleggen van natuurvriendelijke 
oevers in de twee scenario’s gaan bepaalde 
kosten en baten gepaard. Hoewel het van 
de baten duidelijk is aan wie ze toevallen, 
ligt niet vast wie de kosten dragen van het 
aanleggen en onderhouden van oevers, of 
van de inkomstenderving die optreedt. Naar 
verwachting zijn de economische baten voor 
de boeren echter lager dan de kosten – het lijkt 
dan ook niet waarschijnlijk dat zij (in hoge mate) 
financieel gaan bijdragen aan de realisatie van 
de natuurvriendelijke oevers. Verder blijkt dat 
er waarschijnlijk geen compensatiegelden te 
hoeven worden uitgekeerd bij aanlegscenario 
waterinwaarts. Er wordt immers geen 
agrarisch land uit productie genomen. Dit 
maakt het aanleggen van natuurvriendelijke 

oevers in de watergang de financiële en 
organisatorische voorkeursoptie, wanneer het 
doorstroomprofiel dit toelaat. Uit het onderzoek 
komen de volgende financieringsstrategieën 
naar voren als het meest kansrijk:   
1. Het Waterschap betaalt kosten voor 
aanleg, onderhoud en inkomstenderving  
2. De inkomstenderving wordt niet 
gecompenseerd door het Waterschap maar 
wordt door de agrariërs zelf gedragen 

In een vervolgfase dient in gesprek met 
boeren onderzocht te worden welke strategie 
het meest kansrijk is. Om meer te lezen over 
financieringsstrategieën, zie hoofdstuk 11, 
pagina 60 van het eindrapport.

FINANCIERINGS-, AFREKEN-  EN 
VERWAARDINGSSTRATEGIEËN 

De kansrijkheid van financiële betrokkenheid 
van de maatschappelijke baathouders bij 
de realisatie van natuurvriendelijke oevers 
is zeer klein. Natuurorganisaties, inwoners, 
recreanten, verzekeringsmaatschappijen 
en boerenbedrijven zullen door de indirecte 
aard van hun (economische) belangen inzake 
natuurvriendelijke oevers naar verwachting 
een zeer lage betalingsbereidheid hebben. 

AANSLUITEN BAATHOUDERS VOOR FINANCIERING
De meest logische verwaarding van de 
maatschappelijk waarde van natuurvriendelijke 
oevers lijkt bijdrage van overheden in de vorm 
van subsidies. De strategieën die de geleverde 
diensten en voordelen van natuurvriendelijke 
oevers voor maatschappelijke actoren 
verwaarden en omzetten in financiering zijn in 
hoofdstuk 10, pagina 48 van het eindrapport 
geïnventariseerd en uitgewerkt.
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Wanneer toch wordt gekozen voor het 
afgegraven aanlegscenario, zal er een 
afrekenstrategie moeten worden bepaald. De 
afrekenstrategieën die geld van Waterschap 
naar boer laten stromen zijn in het eindrapport 
geïdentificeerd en beoordeeld op kansrijkheid. 
Daarbij zien wij het verkrijgen land door koop, 
de afwaardering van grond en het aangaan van 
meerjarige betalingen als mogelijkheden. Deze 
laatste twee strategieën hebben als voordeel 
dat boeren eigenaar blijven van de grond. 
Hierdoor heeft het Waterschap echter wel 
minder controle over uitvoering en onderhoud. 
Meerjarige betalingen lijken minder geschikt, 
omdat de investering grotendeels eenmalig is 

AFREKENSTRATEGIEËN VOOR KOSTENDELING
en de compensatie jaarlijks.  Andere voor- en 
nadelen zijn uitgewerkt in het eindrapport in 
hoofdstuk 12, pagina 66 van het eindrapport. 

Het Waterschap kan wel diverse subsidies 
aanvragen om zo zelf de kosten voor aanleg 
en onderhoud van de natuurvriendelijke 
oevers te verlagen. Een aantal kansrijke 
subsidies zijn bijvoorbeeld regelingen uit 
het Plattelandsontwikkelingsprogramma en 
Landschapsontwikkeling Amstelscheg. Voor 
het vergoeden van onderhoud van de oevers 
kunnen eventueel ook gelden uit ANLb-
regelingen worden aangewend. 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
In dit onderzoek brachten we de baten en 
kosten van het realiseren van natuurvriendelijke 
oevers in beeld. Aan de hand van de resultaten 
van het onderzoek trokken we conclusies over 
de waarde van natuurvriendelijke oevers voor 

Al met al zijn de jaarlijkse baten voor het waterschap gering: voor de gehele polder €27.500 - € 33.630, 
ofwel €1,24 - €€1,52 per strekkende meter oever. Zo echter ook de jaarlijkse inkomstenderving in het 
geval van het uit productie nemen van het grasland: voor de gehele polder € 17.504 – € 20.476 ofwel 
€0,80 - €0,93 per strekkende meter oever. Wel zijn de eenmalige aanlegkosten en het eventuele 
waardeverlies van de grond aanzienlijk.

CONCLUSIES
het Waterschap. De belangrijkste conclusies uit 
het rapport staan hieronder beschreven. In het 
eindrapport staan alle conclusies opgenomen, 
zie hiervoor deel IV van het eindrapport, 
pagina 79. 

GERINGE MONETAIRE BATEN, MAAR OOK GERINGE INKOMSTENDERVING
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“ZONDER GEDEELDE VISIE TUSSEN WATERSCHAP EN BOER OP 
PROBLEMATIEK IN GEBIEDEN EN MOGELIJKE OPLOSSINGSRICHTINGEN 

IS HET LASTIG OM DRAAGVLAK TE VINDEN VOOR INTERVENTIES DIE 
HET WATERSCHAP WENST TE REALISEREN.“

Start met een pilot, waarbij je de verschillende effecten in beeld kan brengen en kan toetsen. Door 
verschillende pilotgebieden met een variatie in ontwerp te kiezen kunnen verschillende vormen van 
inrichting worden getest. Zo kan gevarieerd worden in het aanbrengen van wel of geen beschoeiing 
of afrastering onder water, wel of niet het actief aanplanten van de oever en het in de watergang 
aanleggen van de oever of het afgraven van land. In het eindrapport werken we in deel IV op 
pagina’s 85 – 86 uit hoe een dergelijke pilot eruit zou kunnen zien.

Waterinwaartse oevers kunnen aangelegd worden waar de watergang (door oeverafkalving) onnodig 
breed is geworden. Deze aanlegmethode is financieel voordeliger dan afgegraven oevers: er wordt 
geen land uit productie genomen, waardoor inkomstenderving en waardeverlies niet optreedt. 
Verbetering van biologische waterkwaliteit zal wel optreden, maar extra waterberging niet – welke 
ook minder relevant is in de Bovenkerkerpolder gezien er geen waterbergingsopgave is.

EEN PILOT BIEDT INZICHT IN BATEN VAN ONTWERPMOGELIJKHEDEN EN CREËERT 
DRAAGVLAK

ONDERZOEK WAAR WATERINWAARTSE OEVERS EEN ALTERNATIEF ZIJN VOOR 
AFGEGRAVEN OEVERS

Bespreek hun visie voor het gebied en verkrijg (additioneel) inzicht in waar voor hen de grootste 
uitdagingen en kansen liggen voor het gebied. Zo kan draagvlak gecreëerd worden voor maatregelen 
en kunnen inzichten over aanlegmogelijkheden verkregen worden.

GA EERST IN GESPREK MET BOEREN IN DE POLDER

In dit onderzoek brachten we de baten en kosten van het realiseren van natuurvriendelijke oevers in 
beeld. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek doen we aanbevelingen over het realiseren 
van natuurvriendelijke oevers in het werkgebied van het Waterschap en in de Bovenkerkerpolder 
specifiek. De belangrijkste aanbevelingen uit het rapport staan hieronder beschreven. In het 
eindrapport staan alle conclusies opgenomen, zie hiervoor deel IV, pagina 83.

Naar verwachting zullen boeren niet financieel bij willen dragen aan realisatie van de natuurvriendelijke 
oevers, aangezien de economische baten voor de boer zijn lager dan eventuele kosten. Omdat 
het waterschap deze interventie wenst te realiseren en het grootste voordeel ondervindt van de 
natuurvriendelijke oevers, is het voor de hand liggend dat zij het merendeel van kosten op zich 
neemt.

AANBEVELINGEN

AFREKENSTRATEGIEËN ZIJN NODIG OM BOEREN TE COMPENSEREN

Zonder gedeelde visie tussen Waterschap en boer op problematiek in gebieden en mogelijke 
oplossingsrichtingen is het lastig om draagvlak te vinden voor interventies die het Waterschap 
wenst te realiseren. Om draagvlak te creëren is het van belang om deze problemen te erkennen 
en hen mee te nemen in het opstellen van een geïntegreerde aanpak. In de Bovenkerkerpolder is 
de oeverafkalvingsproblematiek bijvoorbeeld een belangrijk thema. Zonder recht te doen aan deze 
problematiek is het onwaarschijnlijk dat er veel draagvlak zal zijn voor andere maatregelen, zoals 
het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Hoewel het Waterschap verwacht dat deze maatregel 
juist bijdraagt aan het verhelpen van deze problematiek, zien boeren deze relatie nog niet direct, ook 
vanwege het ontbreken van voorbeelden uit de praktijk in het gebied. Een pilot kan bijdragen aan 
het wegnemen van deze twijfel, waarbij het raadzaam is ook interventies rondom oeverafkalving 
gelijktijdig te implementeren.

GEEN DRAAGVLAK ZONDER GEDEELD BEELD GEBIEDSPROBLEMATIEK
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