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1. INLEIDING
1.1 AANLEIDING
Sinds 1987 kent de KNNV afdeling Delfland een jaarthema. Tot en met 2009 waren het altijd
soortgroepen als amfibieën, vleermuizen, marters, vlinders of soorten als citroenvlinder, egels. De
succesvolste onderwerpen hebben we na zeven jaar herhaald. In 2010 is de conclusie uit de vele
waarnemingen getrokken dat tuinen erg belangrijk zijn voor de natuur en de beleving daarvan. Het
resultaat was het thema De Natuurrijke tuin. We zijn toen overgegaan naar biotopen en kozen voor
2011 oevers als volgende stap. Naast de algemene doelen voor een jaarthema was het aantrekkelijke
van dit onderwerp de herkenbaar- en bereikbaarheid van de biotoop Oevers voor een ieder. Delfland
is een oeverrijk gebied.
1.2 DOEL
Met het jaarthema hebben we een middel in handen om leden en niet-leden te stimuleren de natuur
waar te nemen en te beleven en om beheerders te stimuleren meer rekening met de natuur te
houden.
De leidraad hierbij zijn de doelstellingen van de KNNV: natuurstudie (leden en daarbuiten),
natuureducatie (leden en daarbuiten) en natuurbescherming. Dit alles in het kader van ons algemene
uitgangspunt: we staan voor een natuurlijke leefomgeving.
1.3 WAT ZIJN OEVERS?
Oevers zijn de plek waar land en water elkaar ontmoeten, van nature ontstaat deze vanzelf, als
gevolg van de invloed van wind, water en bodem op elkaar. Door de diverse functies die oevers voor
ons hebben, grijpen we in deze natuurlijke situatie in. Denk aan functies als wonen, vervoer,
voedselteelt. Hierdoor is vanuit natuurogen een variatie aan oeverbescherming ontstaan. Deze
varieert van natuurwerend, faunavriendelijk tot en met natuurvriendelijk, zie de foto’s.
Natuurwerend

Natuurvriendelijk
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Faunavriendelijk

Het kenmerkende van natuurwerende oevers is de
sterke scheiding tussen de natte en droge natuur en
de afwezigheid van een gradiënt hiertussen. Zeker
als ze hoog zijn, maken dieren die in het water
terecht komen weinig tot geen kans om weer levend
het land op te komen. Denk aan jonge eendjes,
egels, kikkers en padden tijdens de trek, maar ook
voor kinderen kan dit gevaarlijk zijn. Soorten die hun
leefgebied juist hebben op de grens van land en
water vinden hier geen plek voor hun bestaan.
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Kikkertrap

Bij de faunavriendelijke oevers zijn er constructies
aangebracht b.v. een trap om het dieren mogelijk te maken
om de kant op te komen.
De natuurlijke oever komen we tegen in de vorm van
glooiende graslanden, – velden, rietkragen, moeras- en
oevervegetatie. Het kenmerk van dit type is een geleidelijke
overgang tussen het land en het water. Op deze geleidelijke
overgangen reageren planten en dieren, er zijn veel meer
verschillen in leefomstandigheden. De variatie aan soorten is
hierdoor groter.

1.4 OEVERS IN DELFLAND
Wij leven in een waterrijk gebied dat doorsneden
is door vaarten, kanalen en sloten; ook menige
tuin heeft een vijver. In de bebouwde kom komen
we het meest de natuurwerende oever tegen en
in het buitengebied de natuurvriendelijke oever
als we denken aan de sloten in de weilanden.
Oude steden als Delft en Maasland hebben hun
karakter te danken aan de gemetselde muren
langs de kanten.
1.5 BELANG VAN OEVERS
Samen vormen oevers een belangrijk onderdeel van de ecologische structuur in ons gebied en
vormen een bron van vreugde voor de recreant. Is er meer ruimte dan zijn natuurvriendelijke oevers
een zeer goed middel om het contact tussen land en water te bevorderen. Een sloot met een
natuurlijke oever kan meer water bevatten als het hard regent en dat is van groot belang bij de
toenemende kans op stortbuien. Oevers met veel riet hebben een zuiverend effect, het riet haalt veel
voedingsstoffen uit het water. Te veel voedingsstoffen in het water zorgen voor blauwalgen. Wat voor
het waterleven en de volksgezondheid schadelijk is. Wanneer er zwemverboden worden ingesteld is
het ook voor de recreatie nadelig. Voor de natuur zijn natuurvriendelijke oevers van groot belang, de
naam zegt het al. Je zal maar een klein eendje zijn die wanhopig een hoge harde oevers op probeert
te komen. Of een egel die in het water gevallen is. Dit zijn dan de zichtbare nadelen. Als er geen
brede rietkraag aanwezig is heeft een rietzanger geen leefplek, die zie je dus niet. Of als het gras
ieder week wordt gemaakt dan heeft de grote ratelaar geen kans.
Naast het verlies of achteruitgang van de kwaliteit van het leefgebied van een plantensoort, zorgt ook
verandering in landgebruik vaak voor het versnipperen van het leefgebied van een plantensoort. Het
opsplitsen van het gebied waar de plantensoort voorkomt, kan tot een grotere uitsterftekans leiden,
omdat onder andere de isolatie van plantenpopulaties toeneemt. Als in één van de kleine snippers
natuur een soort verdwijnt, is het vaak moeilijk voor de soort om vanuit een ander stukje natuur weer
te herkoloniseren. Effectieve zaadverspreiding is dan van groot belang om dit proces tegen te gaan.
Slotennetwerk
Zaadverspreiding kan plaatsvinden via wind, water, dieren, of door de plant zelf (bijv. springzaad).
Met name oever- en waterplanten zijn hier vaak op aangepast met drijvende zaden. Zo kunnen deze
zaden een afstand van honderden meters overbruggen in een slotennetwerk, en hebben ze een
goede kans precies op de juiste plek te landen. Het zaadtransport in sloten wordt, in tegenstelling tot
in rivieren, in belangrijke mate ook bepaald door windrichting en -snelheid.
Aan de wind aangepaste plantenzaden verspreiden zich ook goed via het water, is gebleken uit
modelsimulaties. Dergelijke plantenzaden leggen grotere afstanden af via sloten dan via wind. Voor
de biodiversiteit is het dus van belang dat bestaande oeverpopulaties en geschikte gebieden waar
nog geen populatie aanwezig is, verbonden zijn via een netwerk van oppervlaktewater. Dat blijkt uit
onderzoek van Hester Soomers, die op 30 mei 2012 aan de Universiteit Utrecht is gepromoveerd.
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2. ACTIVITETEN IN HET JAARTHEMA
In de voorbereiding zijn er middelen als een zoekkaart, tentoonstelling, een cursus, een lezing en een
les samengesteld. De zoekkaart is onder leden en niet-leden verspreid.
In de zoekkaart werden foto‘s van oevers gevraagd, waarop oevers staan die of heel mooi zijn of juist
kansen bieden voor een natuurlijkere inrichting. Want je wilt toch ook oevers die groen zijn, waar
bloemen als gele lis, koekoeksbloemen, of dotters staan, waar een knobbelzwaan of meerkoet nestelt
en waar libellen rondvliegen. De gevraagde foto’s mochten van oevers zijn uit particuliere tuinen en
terreinen maar ook van de gebieden in bezit en beheer van de gemeente of het
Hoogheemraadschap.
In het kader van het project Westlandse Natuur- en milieueducatie zijn er lessen aan de basisscholen
gegeven. De tentoonstelling Oevers heeft in alle bibliotheken van ons werkgebied gestaan, met
uitzondering van de bibliotheek Ypenburg. De lezing Oevers is in het natuur- en milieucentrum de
Papaver en in het buurtcentrum De Bras in Ypenburg gehouden.
De cursus is samen met het Hoogheemraadschap voorbereid. Er is met diverse grote
groenbeheerders contact geweest over oevers met de vraag wat zij doen met oevers en wat de
succesvolle en minder succesvolle activiteiten zijn. Kikkertrappen zijn via de actie Geef ze een trap
aangeboden.
Op een vraag van de Delftse studentenvereniging St. Jansbrug ‘of wij wat te doen hadden voor 150
studenten’, is positief geantwoord. Dit in het kader van hun kennismakingsweek. Voor hen is een
enquête en instructie opgesteld waarmee zij bewoners in het Westland hebben geënquêteerd over
oevers.
In de loop van het jaar kregen we ook vragen als “hoe ga je om met een oever?” of “hoe maak je een
paaiplaats voor vissen?”; hiervoor zijn adviezen uitgebracht. Bij de beantwoording van de vraag van
een gemeenteraadslid uit het Westland “Waar moet ik aan denken bij de inrichting van een nieuwe
wijk?” zijn o.a. oevers meegenomen.
In al deze contacten werden ook vragen gesteld over het eerdere jaarthema De Natuurrijke Tuin, de
vragen betroffen een lezing en een cursus. Daar is positief op geantwoord.
Samen met het IVN en de Vogelwacht is een workshop Libellen georganiseerd.

3. RESULTATEN
Al deze activiteiten hebben ertoe geleid dat leden en niet-leden vele foto’s en natuurwaarnemingen
hebben ingestuurd. De meeste zijn in KNNV Nieuws gepubliceerd, onze wekelijks nieuwsbrief. In de
bijlage zijn diverse foto’s opgenomen.
Tot onze verbazing waren er te weinig aanmeldingen voor de cursus Oevers; de gedachte kwam op
dat we te weinig onderscheid hebben gemaakt tussen bewoners en natuurbeheerders.
In de diverse gesprekken met groenbeheerders blijkt dat oevers al jarenlang aandacht van hen
hebben. De gemeente Midden-Delfland kent bijvoorbeeld al een jarenlange traditie van
natuurvriendelijke oevers in Maasland. Waarbij het eerste deel van de oever niet schuin wordt
gemaakt maar vrijwel tot de waterlijn wordt afgegraven. Na dit vlakke deel volgt een kort schuin deel
naar het normale grondniveau. Ook wordt het horizontale vlak met maaisel uit de Vlietlanden bedekt,
hierdoor kunnen soorten als grote ratelaar, rietorchis en echte koekoeksbloem zich vestigen. De grote
ratelaar zorgt ervoor dat het riet wordt onderdrukt; deze soort is een half-parasiet, die o.a. op riet
groeit en daar voedsel uithaalt en hem op die manier uitput. Deze zeer succesvolle praktijk is
ontstaan door een deskundige medewerker die van zijn baas de vrijheid kreeg om naar eigen inzicht
te werk te gaan.
Op aandringen van de KNNV heeft Groenservice Zuid-Holland in het Abtswoudse Bos twee poelen
aangelegd, met glooiende oevers en heeft de helft van de sloten een hoger afvoerpeil gekregen en
mogen deze sloten verlanden. Al eerder hebben zij fauna-uitreedplaatsen aangelegd in Kerkpolder en
in 2012 zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd, dit om de aanwezige amfibieën een kans te geven
op de kant te komen
In 2011 heeft de gemeente Delft in de wijk Tanthof op een 20-tal plaatsen natuurvriendelijke oevers
aangelegd. Hierbij zijn de bomen gespaard. Hierbij is het opvallend dat de wijkbeheerder de plek zelf
heeft uitgekozen en naar eigen deskundig inzicht te werk is gegaan.
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In 2011 heeft de gemeente Delft in de wijk Tanthof op een 20-tal plaatsen natuurvriendelijke oevers
aangelegd. Hierbij zijn de bomen gespaard. Opvallende is hier dat de wijkbeheerder de plek zelf heeft
uitgekozen en naar eigen deskundig inzicht te werk is gegaan.
De gemeente Lansingerland kent in Bergschenhoek al een jarenlange traditie van het beheer van
oevers met schapen.
Teleurstellend is dat bij de herinrichting van het gebied rond Delft Zuid en aan de Roland Holstlaan in
Delft natuurwerende oevers werden aangelegd.
Door het jaarthema Oevers zijn we ook alerter geworden op achtergronden en informatie over oevers
in andere gebieden, b.v. een prima idee uit Gent, lees verder in de foto’s.
Bij bewoners hebben we ook diverse prachtige vijvers gevonden, zie enkele foto’s en eenvoudige
voorzieningen om dieren een rustplek te geven.
Tegelijk kwamen we heel veel oevers tegen met grote mogelijkheden om natuurvriendelijke oevers te
maken, met breed water en een brede kort gemaaide oeverzone.
In een gesprek met het Hoogheemraadschap werd verteld dat als een oever wordt veranderd er een
melding moet plaatsvinden.
Uiteraard werden ook veel oevers gemeld die beschoeid moeten zijn om b.v. afkalving tegen te gaan,
Denk hierbij aan steile oevers, oevers met golfslag (door wind) en een vast peil, de oever kan in zo´n
situatie heel snel afslaan.
Tijdens de workshop Libellen werd duidelijk dat deze diergroep een indicatie is voor natuurvriendelijk
oevers.
Tijdens een miniconferentie werd een dia vertoond van het positieve effect van diepe doorworteling
op de stevigheid van een dijk.
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4. DISCUSSIE/CONCLUSIE
Openbare ruimte
 Niet overal kunnen natuurvriendelijke overs worden aangelegd.
 Riet en diepe beworteling van een dijk zijn zeer goede oeverbeschermers.
 De jarenlange aandacht voor oevers van de diverse openbare beheerders stemt tot vreugde.
Ook onze inspanningen naar diverse beheerders b.v. GZH begint zijn resultaten af te werpen.
 De aandacht voor natuurvriendelijke oevers de laatste jaren in een stroomversnelling is
gekomen. We zien ook dat de individuele deskundige medewerker regelmatig de vrijheid
krijgt of wellicht neemt om naar eigen (deskundig) inzicht zijn gang te gaan.
 In de openbare ruimte zijn op vele plaatsen natuurvriendelijke oevers aanwezig en op diverse
plaatsen diervriendelijke aanpassingen, bijvoorbeeld in Delft en Rijswijk. Er zijn echter nog
veel meer plaatsen waar deze natuurwerend zijn.
 Er zijn heel veel plekken met brede oeverzones die traditioneel zijn ingericht en traditioneel
worden beheerd.
 Het ontwerp uit Gent geeft een extra mogelijkheid om een oever te vergroenen, zeker in sterk
verstedelijkte omgevingen.
 Het blijkt dat traditioneel beheer van oevers net zo duur is als natuurvriendelijk beheer en
zelfs duurder kan zijn.
Bewoners
 Bij bewoners en particuliere organisaties is de praktijk van hoge oevers wijd verspreid.
Waarbij het naar ons idee onwetendheid is over de mogelijkheden om rekening te houden
met de natuur.

5. AANBEVELINGEN
Openbare beheerders
 Maak een plan voor inrichting en beheer van oevers.
 Neem kennis van de zeer succesvolle praktijk in Maasland.
 Breng het type oever uit Gent aan in versteende oevers in binnensteden
 Stel zeer deskundige medewerkers aan die naar eigen inzicht de rijkste natuurvriendelijke
oevers beheren.
 Publiceer regelmatig foto’s van natuurvriendelijke oevers.
Bewoners
 Neem kennis van de diverse inheemse oeverplanten en oevermodellen
KNNV
 Breng de diverse praktijken van inrichting en beheer actief onder aandacht van beheerders
van openbare oevers
 Breng een advieslijst uit over inheemse oeverplanten en diverse modellen van oevers.
 Ontwikkel een zoekkaart Libellen in Delfland
 Denk na over een methode om ongewenste harde oeverbeschoeiingen tegen te gaan.
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BIJLAGE: Gesprekken met groenbeheerders
Oevers in Delft
De Delftse stadsecoloog Diny Tubbing weet direct welke oever haar in Delft het meest bijstaat. Dat is
de oever aan de Emmalaan. Deze is 2004 natuurlijk ingericht. Voor die tijd was het een soort
waterbak die omzoomd werd door geschoren grasstroken met daarin hoge populieren. De populieren
gaven schaduw op het water en de bladeren kwamen daar in terecht. Leven was er nauwelijks in het
water. Je zag geen visser die zijn hengel uitgooide. De grasstroken werden omzoomd door lage
hagen van liguster. Door de hoge bomen maakte de Emmalaan een zeer groene indruk.
Het Ingenieursbureau van de gemeente heeft een herinrichtingsplan gemaakt. Het ontwerp voorzag
in of een ongemaaid deel van de hele berm of een strook van 1 meter langs het water. Zij kon mij niet
vertellen wat de reden is van deze twee mogelijkheden. Diny adviseerde om niet zo streng met de
breedte om te gaan, dit is niet overgenomen.
Het ontwerp is met de buurtbewoners besproken; de kap van de bomen leverde geen tegenspraak
op, er zou weer zon in de straat komen. Wel waren er vragen over het maaibeheer. Zou dat geen
troep worden? Bij de aanleg is de volle breedte van de berm als ruwe berm ingericht.
Bij de inrichting zijn er enkele bomen gespaard gebleven die vlak langs het water stonden, hierdoor
heeft de oever een slingerend verloop gekregen. De oevers zijn afgeschuind, er zijn oever- en
moerasplanten ingeplant. Na enige tijd werden de protesten van de bewoners zodanig dat de breedte
van de berm is aangepast.
Af en toe gaat ze langs deze berm en ziet dat niet alle aangebrachte planten zijn aangeslagen maar
zij is dik tevreden over het resultaat, je ziet regelmatig een visser die zijn hengel vasthoudt en ze
hoort ook positieve geluiden van de bewoners.
Wat ziet zij als uitdagingen m.b.t. oevers?
Dat de aanleg van deze oevers doorgaat en het beheer goed is. Want dat kan in deze tijd van grote
bezuinigingen mogelijk een probleem worden. Het huidige beheer bestaat uit 2x per jaar maaien, 1x
in juli en 1x in september?
Noot: in 2012 is het maairegiem teruggebracht tot één keer per jaar maaien.
Er zijn grote mogelijkheden in het gebied TU Noord en Midden, daar moet extra waterberging komen
en dat biedt kansen voor natuurvriendelijke oevers. Ze is heel nieuwsgierig naar de ontwikkelingen
van de oevers.
Oevers in Pijnacker-Nootdorp
Hieronder een impressie van een gesprek dat Huub van ’t Hart en Geert van Poelgeest hadden met
Rob Warringa (teamleider groenbeheer) en Michel Barendse (stadsecoloog) beide van de gemeente
Pijnacker-Nootdorp.
Waterplanten zorgen voor verminderde doorstroming van het water, is een veel gehoorde uitspraak
van het Hoogheemraadschap en het argument om ieder jaar vaarten en sloten te schonen. In veel
wateren wordt een sloot afgesloten door een duiker, deze remt de doorstroming veel meer dan de
planten in de sloot.
De vele planten zorgen er ook voor dat het water rustiger wordt en opwervelende deeltjes kunnen
bezinken. Met name karper en brasem zorgen voor de opwerveling. Door deze zwevende deeltjes
kan het licht minder diep in het water doordringen en de waterplanten lijden dan aan lichtgebrek en
sterven af.
Een ander aspect is de overbemesting, deze zorgt voor een rijk voedselaanbod. Wanneer er veel
oever- en waterplanten aanwezig zijn, halen die een deel van het voedsel uit het water.
Een ander aspect is de overbemesting, deze zorgt voor een rijk voedselaanbod. Wanneer er veel
oever- en waterplanten aanwezig zijn, halen die een deel van het voedsel uit het water. Als dit niet het
geval is, groeien algen, kroos en bacteriën erg hard. Als er waterplanten in de sloot staan raken deze
totaal bealgd begroeid met alg of verdwijnen onder het kroosdek en er ontstaat ook voor hen een
lichtgebrek. Het resultaat is een groene soep. Een sloot met een verminderde doorstroming kan
hierdoor een dikke laag kroos ontwikkelen. Dus inIn één keer een sloot helemaal schonen (het
verwijderen van alle waterplanten) stimuleert de ontwikkeling van algen.
Het mooiste water vindt Michel Barendse dat aan de Hollandse Tuinen. Daar zijn de waterplanten bij
de aanleg geplant, dat is nu zo’n 10 - 15 jaar geleden.
Rob en Michel signaleren een rietprobleem. Riet aanplanten doet de gemeente Pijnacker-Nootdorp
niet meer, dat komt vanzelf. Het riet vormt dichte hagen van hoog opgaand groen en groeit ook de
kant op. Er wordt nu een schaapskudde ingezet, deze vreten het riet weg, waarbij je ze wel een tijdje
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op eenzelfde plek moet laten staan want riet is voor hen ook een stevige plant. Als ze de kans krijgen
om malsere blaadjes te eten doen zij dat eerder.
Constant een hoge groene muur vinden bewoners niet altijd leuk, ze willen regelmatig het water zien
of de gelegenheid hebben om een hengel uit te gooien. Uiteraard zien Rob en Michel het belang van
brede rietbegroeiingen waar rietzanger, kleine karekiet enz. kunnen broeden. Hun voorkeur is dan
ook brede en compacte rietstroken, zodat in allebei de behoeften (van bewoners en van rietvogels)
kan worden voorzien.
Waar met name Michel erg blij mee is, is de krabbenscheer aan de Rijskade, daar is de vroege
glazenmaker gesignaleerd, een kensoort voor krabbenscheer. De krabbenscheer is aan de
Dwarskade begonnen en waarschijnlijk door een aquariumhouder uitgezet.
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Bijlage: foto’s
Delft
In Tanthof zijn een stuk of 20 delen van oevers
natuurlijk gemaakt, let op de ruimte bij de bomen.

Station Delft Zuid, bij de reconstructie kwam er
een hoge ontoegankelijke harde oever

Een nieuwe oever met plantmatten, Provinciale
weg

Harde en zachte oever, Poptahof

Een nieuw gebouw kreeg een nieuwe oever,
Roland Holstlaan

De oever van een vijver

Een dierenrust- en drinkplek

Een schuilplaats voor kikkers
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Een nieuwe poel in het Abtswoudse Bos

Aanleg natuurvriendelijke oevers Abtswoudse
Bos

Oevers in Gent
Ter hoogte van de Sint-Antoniuskaai en de
Augustijnenkaai zullen beneden aan de kaden
net onder de waterlijn beugels met beplante
kokosrollen worden aangebracht. Er wordt
gekozen voor een plantensamenstelling die ook
een mooi winterbeeld oplevert, bv. met grote
boterbloem, grote wederik, watermunt, … In
totaal gaat het om een lengte van +/- 350 meter.

Ter hoogte van de Kloveniersgang (overzijde Bachtenwalle) krijgt het onderste deel van de oever een
beplanting. In het water wordt een luwe zone gecreëerd die afgeschermd wordt door een houten
beschoeiing met beplante kokosrollen. Zo zal een lengte van +/- 40 meter worden vergroend.
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Langs de Achtervisserij
Tussen de Koepoortkaai en de Tweebruggenstraat komt op enige afstand van de oever een lint van
groene eilanden die gefixeerd worden tussen houten paaltjes. Ook deze eilanden krijgen een
aantrekkelijke beplanting. In totaal gaat het om een lengte van +/- 250 meter.
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Oevers in Midden-Delfland
Weinig ruimte voor oevers

Heel veel oever

Oeverbeschoeiing met wilgentenen, Schipluiden

Oeverbeschoeiing met wilgentenen, Vlietlanden

Vissers aan de oever

Platbuik, man
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Oevers in het Westland

Een zeer slimme trap in De Lier

Papendijk, Staelduin

Zeer stevige oeverbeschoeiing

De les Oevers in ’s Gravenzande
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Delftse studenten in het Staelduinse Bos, hielden
interviews over oevers

Sportpark de Bonnen, Julianapark in Naaldwijk, ruimte
voor NVO en rietkragen

Fauna-uitreedplaatsen en andere voorzieningen
In Rijswijk

In …….

Twee oevers verbonden, Midden Delfland

Een hogere waterstand = natuurvriendelijk
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Een vooroever in Den Haag

Onderhoud
Met zware machines

Oevers, KNNV afdeling Delfland, 2012

Diepe beworteling houdt de graszode vast

Bagger op oever
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Contact gezocht

Stuur deze pagina op naar KNNV afdeling Delfland Postbus 133, 2600 AC DELFT; of stuur een email
aan: afdelingDelfland@knnv.nl
Ik heb de volgende mening over deze uitgave
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

0
0
0

houd mij op de hoogte van het actuele jaarthema
stuur mij meer informatie over de KNNV
Ik heb de volgende vraag: ……………………………………………………………………………

en stuur mij
0 …. ex posters voor het jaarthema
0 …. ex waarnemingskaarten voor het jaarthema
0 KNNV Nieuws, een wekelijks nieuwsbrief, vol actualiteit van de natuur uit het werkgebied van de
KNNV afdeling Delfland
0 Ik heb de volgende vraag: …………………………………………………………………………….
Naam: …………………………………………………………………………………………………..
Adres: ……………….……………….……………….……………….……………………………….
Woonplaats: ……………………………..……………………………..………………………………
Telefoon: ………………………………………………………………………………………………..
Email: ………………………………………………………………………………………………..
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Dit boekje is geschreven als verslag van het jaarthema Oevers in 2011. Het bevat de aanleiding, de
activiteiten, de resultaten, de conclusies en aanbevelingen. Want er is nog heel wat werk te doen
rond oevers.

De KNNV, de natuurvereniging voor Delfland.
De KNNV opent je ogen en hart voor de natuur. Met elkaar komen we op voor de belangen van die
natuur.
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