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Onderhoudsadvies voor natuurvriendelijke
oevers met Aqua-Flora® materialen  

Onze Aqua-Flora® materialen vragen erg weinig onderhoud. De planten die wij gebruiken, 
halen hun voeding bijvoorbeeld uit het water, wat bijvoeden dus onnodig maakt.
Het kan echter wenselijk zijn om de verscheidenheid aan planten, zoveel mogelijk te behou-
den. Dan is het aan te raden wel wat onderhoud te plegen. 
Mocht u daar zelf geen gelegenheid voor hebben, dan kunnen wij u een onderhoudscontract 
aanbieden.

Maaien
Eens in de twee jaar in de nazomer de bovengrondse biomassa afmaaien en afvoeren. Wissel-
maaien wordt aangeraden: het ene jaar het ene deel, het volgende jaar het andere deel. Niet 
te dicht boven de grond maaien om beschadiging aan de kokosmatten te voorkomen. Aan te 
raden is om een maai- of vingerbalk te gebruiken, afgesteld op een minimale hoogte van 15 
cm. boven de Aqua-Flora® materialen.

Boomopslag
Ieder jaar boomopslag, van bijvoorbeeld een Els of Wilg, verwijderen uit de oever en eventu-
eel ook het achterliggende talud.

Algenbloei
Algenbloei dient direct in het voorjaar verwijderd te worden, anders krijgen waterplanten te 
weinig licht om uit te lopen.

Kroos
Kroos is over het algemeen geen schadelijke soort. Echter deze kan wel lichtinval naar de 
bodem belemmeren waardoor het bodemleven in gevaar komt. Jaarlijks de sloot schonen van 
kroos is daarom aan te bevelen, het beste in het najaar en op een voorzichtige wijze zodat de 
waterorganismen zoveel mogelijk bespaard blijven.

Woekerende plantensoorten
Ongewenste en woekerende soorten (bijv. harig wilgenroosje, riet etc.) verwijderen tijdens de 
aanvang van het groeiseizoen (voor juni), deze zijn anders in staat de gevarieerde oeverbe-
groeiing te gaan overwoekeren.

Zwerfvuil
Zwerfvuil dient regelmatig verwijderd te worden om te voorkomen dat de vegetatie wordt 
belemmerd in de groei en uiteraard ook voor het aanzien van de natuurvriendelijke oever.
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