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WAT IS EEN ‘GROENE’ WATERGANG?
Een ‘groene’ watergang is een sloot of vaart waarin ruimte is voor de groei van planten. De 

aanwezigheid van planten in het water bevordert de waterkwaliteit, de natuur en de biodiversiteit.

WAAROM ZIJN PLANTEN BELANGRIJK?
Planten in het water en op de oever zorgen voor helder water met een goede kwaliteit. En 

ze bieden een thuishaven voor vissen, vogels en insecten. Hoe meer planten, hoe meer 

verschillende dieren in en rondom het water leven. Daarom laten we in sommige watergangen 

planten (gedeeltelijk) staan.

 

WAAROM IS MAAIEN WÉL NODIG?
Een teveel aan planten in het water belemmert de doorstroming en snelle afvoer van regenwater. 

Minimaal een keer per jaar onderhouden is daarom noodzakelijk. De Ecokleurenkoers geeft aan 

waar planten in het water mogen blijven staan. Zo weet je wat je zelf kunt doen.

WAT IS DE ECOKLEURENKOERS?
Binnen de Ecokleurenkoers krijgen alle watergangen in het gebied van Delfland een kleur die 

aangeeft of natuurvriendelijk onderhoud mogelijk is. Eigenaren van percelen aan het water 

hebben voornamelijk te maken met de kleuren ‘blauw’ en ‘groen’. 

NATUURVRIENDELIJK ONDERHOUD 
VAN EEN ‘GROENE’ WATERGANG – 
DE ECOKLEURENKOERS

Het Hoogheemraadschap van Delfland werkt aan schoon, 

gezond en levend water in heel het gebied. Ook jij kunt 

daaraan bijdragen. Zo werken we samen aan een goede 

waterkwaliteit en meer biodiversiteit.



ONDERHOUDTIPS VOOR ‘GROENE’ WATERGANGEN

MEER INFORMATIE www.hhdelfland.nl/ecokleurenkoers

Blauw: intensief onderhoud.

‘Blauwe’ watergangen zijn belangrijk voor de 

waterdoorvoer. Of ze zijn smal en ondiep. In deze 

watergangen mogen niet te veel planten in het water 

groeien. Want als de planten te ver het water in groeien kan 

dit de waterafvoer belemmeren.

Onderhoud: alle planten in het water verwijderen.

Hoe maaien we planten in het water?

Afwisselen van het maaien langs de oever

Overleg en/of werk samen met je buren

Handmatig maaien heeft de voorkeur boven machinaal. Geef dieren ook de tijd om te kunnen ontsnappen tijdens en na 

het maaien. Zo geef je planten en dieren een gevarieerdere leefomgeving.

De natuur is gebaat bij afwisseling. Maai daarom planten om het jaar boven de waterlijn. Ook kun je de planten langs de 

ene oever het ene jaar boven de waterlijn maaien, en langs de andere oever het volgende jaar. Dat zorgt ervoor dat het 

waterleven minder wordt verstoord en dat er een gevarieerde gemeenschap van planten en dieren ontstaat.

Je deelt de onderhoudsplicht voor de watergang meestal met andere eigenaren. Vaak zijn dit je buren. Controleer 

samen regelmatig of de watergang onderhoud nodig heeft en overleg of je dit natuurvriendelijk kunt doen. Indien nodig, 

voeren jullie het onderhoud uit en verwijderen de gemaaide planten. Door het onderhoud met elkaar af te stemmen 

kunnen jullie variatie aanbrengen in de natuur.

Alle planten verwijderen

Alle planten verwijderen
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Voor alle watergangen zorgt ook het snoeien van overhangende takken en het verwijderen van zwerfvuil voor een goed 

functionerende en schone watergang. 

BLAUW EN GROEN ONDERHOUD

Groen: natuurvriendelijk onderhoud. 

‘Groene’ watergangen zijn breder, hebben voldoende ruimte 

voor doorstroming en er is ook ruimte voor planten in het water. 

De planten dragen bij aan de waterkwaliteit en biodiversiteit.

Onderhoud: alle planten in het midden over de hele lengte van 

de watergang verwijderen. In stroken langs de kant mogen 

de planten in het water blijven staan of boven de waterlijn 

gemaaid worden. De breedte van deze strook verschilt per 

watergang. Op de kaart op onze website zie je hoe breed.
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