
 

 

 

 

Moeraszones 

Een moeraszone bestaat uit een 

afwisseling van waterpartijen en 

vegetatie die permanent of perio-

diek met hun wortels onder water 

staan. We onderscheiden twee ty-

pen:  

 

Zuiveringsmoeras (ook wel artifici-

ele moeraszone, urban wetland of 

helofytenfilter) waarbij de focus ligt 

op waterzuivering (nutriënten, toxi-

sche stoffen, pathogenen). Deze 

moerassen bestaan over het alge-

meen uit een inlaatzone (voorbe-

zinking van grove deeltjes), een 

zone met oeverplanten die kleine 

deeltjes en sommige opgeloste 

verontreinigingen filtert en een 

waterplantenplas om het zuurstof-

regime van het water weer op orde 

te krijgen.13 Vaak kunnen de bo-

demlagen zo geconstrueerd worden 

dat vervuild en nutriëntrijk water in 

grote mate door bodemprocessen 

wordt gezuiverd; 

 

Wetland: Dit zijn natuurlijke of 

aangelegde moerassen in polders 

en langs meren, rivieren en getij-

denwateren (zowel zout, brak als 

 Type: benut biobouwers. 

 Toepassing: zoete en zoute stilstaande en 
stromende wateren, binnen- en buitendijks. 

 Soorten: water- en oeverplanten en lage tot 
hoge moerasvegetatie. 

 Draagt bij aan: 
- Natura 2000 habitats 

7
: ‘Zilte pionierbe-

groeiingen’, ‘Slijkgrasvelden’, ‘Vochtige duin-
valleien’ met diverse typen vegetatie, ‘Ruig-
ten en zomen’, ‘Overgangs en trilvenen’, 
‘Herstellende en actieve hoogvenen’, ‘Hoog-
veenbossen’ en ‘Vochtige alluviale bossen’. 
- Natura 2000 soorten 

8
: o.a. vissen, moeras-

vogels, libellen, vlinders, zoogdieren. 
- Kader Richtlijn Water (KRW) 

9
: rivieroevers, 

overgangswateren, meren. 

 Deze maatregel kan bijdragen aan de Ecolo-
gische hoofdstructuur. 

 
 
Voorbeeld projecten: 

 Eendragtspolder, moerasaanleg, Provincie 
Zuid Holland

1
. 

 Oostvaardersplassen, moerasherstel. 

 Louisiana, grootschalig moerasherstel. 

 Wetland Restoration Wallasea, VK, 
moerasherstel

2
. 

 Alexandra Canal, Singapore urban wetland
3
. 

 Waterharmonica’s bij RWZI’s. 
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Bloeitijd: lente & zomer 

 

 

 

 

 
Maximale hoogte oever-

planten zoet water: 3 tot 

4 m, zout of brak water  

1-1,5 m 

 

 
Maximale waterdiepte: 

0,3 m-1,5 m. Natuurlijke 

peilfluctuatie van mini-

maal 30 cm is aan te 

raden 

 



 

zoet) waarbij de focus ligt op golfdempende werking, 

waterberging, afdekking gifstort, veenontwikkeling of 

natuurontwikkeling.  

 

De moerasvegetatie varieert van lage vegetatie (zeg-

gen, grassen, russen, riet) tot moerasbossen  (wilgen- 

en elzenbroekbossen). Deze broekbossen liggen op 

minder dynamische zones (minder peildynamiek) dan 

de wilgenvloedbossen uit de factsheet Wilgenbossen als 

golfdempers. Moerassen kunnen daarnaast een onder-

deel zijn van natuurlijke taluds (zie betreffende facts-

heet). 

 

Zoutwatermoerassen worden niet ingezet voor water-

zuivering, maar eerder voor natuurontwikkeling en voor 

golfdemping. Qua verschijningsvorm verschillen zij 

sterk van zoetwatermoerassen. Zij herbergen andere 

dier- en plantensoorten en zijn qua vegetatie minder 

dicht en minder hoog begroeid. 

 

Het moeras kan dus veelzijdig ingezet worden en past in 

verschillende landschappen. De ecosysteemdiensten en 

baten zijn vergelijkbaar met die van natuurlijke taluds 

(zie factsheet Natuurlijke taluds), met dit verschil dat de 

focus op een andere plek ligt. Een zuiveringsmoeras is 

primair ingericht voor waterzuivering. Daarnaast is een 

moeras beter geschikt voor waterberging, koolstofvast-

legging en natuurontwikkeling. Bij voldoende areaal is 

een moeras een ideaal gebied als kraamkamer voor veel 

soortgroepen (vogels, amfibieën, insecten, vissen). 

 

Services 10, 11, 12 
 

Zuiveringsfunctie 2,3,4,5,13, 15 

Bij overstroming vertraagt de vegetatie de 

stroomsnelheid en worden sedimenten inge-

vangen waardoor het waterdoorzicht van het water 

verbetert en aan sediment gebonden stoffen achter 

blijven. De vegetatie neemt nutriënten op en het water 

wordt bacteriologisch gezuiverd. Om een significant 

effect te hebben dient de doorstroomsnelheid niet te 

hoog te zijn. Bij een verkeerde inrichting en achterstallig 

onderhoud kan een moeras echter een bron van  

nutriënten en andere stoffen worden. De inrichting en 

het beheer dienen dus met zorg plaats te vinden. Als 

vegetatie wordt vaak gebruik gemaakt van riet en ande-

re oeverplanten. Er zijn ook goede resultaten bereikt 

met wilgen. 

 

Biodiversiteit 2,3,5  
Belangrijk voor amfibieën, libelle-achtigen, 

paaiplaats voor vissen en als broedplaats voor 

veel vogelsoorten. Het water dient helder en plantenrijk 

te zijn, de peilfluctuatie is bij voorkeur natuurlijk (hoog 

in de winter, laag in de zomer) met een peilbandbreedte 

van minimaal 30 cm. 

 

Waterdynamiek 

Een moeras heeft een bufferende werking bij 

hevige regenbuien, dempt golven en functio-

neert als waterbuffer waardoor de kans op waterover-

last afneemt (water vasthouden en bergen). Waterbuf-

fering en biodiversiteit gaan niet altijd samen. De in-

stroom van nutriëntenrijk water kan de waterkwaliteit 

negatief beïnvloeden. 

 

Koolstofvastlegging 

Mits de juiste hydrologische randvoorwaar-
den aanwezig zijn en de koolstof-, fosfor- en 

stikstofbelasting voldoende laag zijn, produceert moe-
ras per jaar veel biomassa in de vorm van levend en 
dood organisch materiaal. Hierbij wordt CO2 opgeno-
men. Zo draagt een moeras bij aan de bescherming 
tegen klimaatverandering. Als de juiste randvoorwaar-
den niet aanwezig zijn, zal het moeras optreden als 
koolstof- en methaanbron wat de bescherming tegen 
klimaatverandering juist teniet doet.  
 

Stedelijk (micro)klimaat 
Vegetatie en water beïnvloeden de tempera-

tuur, luchtvochtigheid en windsnelheid in de 

omgeving. Dit leidt bijvoorbeeld tot verkoeling in de 

zomer. Groen in de stad zorgt voor een vermindering in 

het stedelijk warmte-eilandeffect van ongeveer 

0,6 graden per 10% meer groen. 

 

 

 



 

Erosiebeheersing 5 

Moerassen vormen een zachte oever- en 

kustverdediging. 

 

Baten en kostenbesparingen10, 11, 12 

 

Recreatieve waarde 5 

Moerassen hebben een hoge natuurwaarde, ze 

zijn een trekpleister voor toeristen en een re-

creatiegebied voor stadsbewoners. Dit levert inkomsten 

op voor ondernemers en de overheid (belasting). 

 

Aquacultuur 6  
De visserij en schelpdierindustrie kan de moe-

rassen benutten om vissen te kweken en te 

verkopen. Commercieel beheerde rietmoerassen leve-

ren daarnaast ca. 900 rietbundels per ha per jaar op met 

een opbrengst van ca. EUR 2 per bundel. In natuurbe-

heer is dat 250 bundels per ha per jaar. 

 

Aantrekkelijkheid woonmilieus 
Uitzicht op groen leidt tot meer woongenot en 

verhoogt de vastgoedwaarde. Het stadskli-

maat kan verbeteren wat een gunstig effect heeft op de 

volksgezondheid. Afhankelijk van het aantal bewoners 

in de omgeving van het nieuwe groen, kan deze baat 

sterk oplopen. 

 

Educatieve functie 

Kinderen en volwassenen worden in hun direc-

te omgeving in contact gebracht met natuur. 

 

Maatregelen Natura 2000 en KRW 
Moeraszones kunnen mogelijk als mitigerende of com-

penserende maatregel worden ingezet. De kostenbe-

sparing is afhankelijk van de lokale Natura 2000 en 

KRW-doelstellingen. 

 

Maatregelen waterveiligheid 

Moeraszones kunnen als regenwaterbuffer fungeren en 

daardoor pieken in waterafvoer  verlagen. Met een lage-

re piekafvoer is er minder risico op wateroverlast en zijn 

minder waterveiligheidsmaatregelen nodig. Dit kan veel 

kosten besparen. 

 
Zowel kosten als baten zijn locatiespecifiek en moeilijk 

te extrapoleren. Een kosten-batenanalyse zal daarom 

per locatie uitgevoerd dienen te worden. 

 

Kosten aanleg 
De volgende factoren zijn bepalend voor de kosten van 

een moeras: 

 Te ontwikkelen oppervlak. 

 Benodigd grondverzet (hoeveelheden aanbren-

gen/verwijderen). 

 Bereikbaarheid (werken vanaf land of water). 

 In te zetten materieel (hydraulisch verpompen of per 

as transporteren). 

 Wel of niet gebruiken van zaden of stekken. 

 Wel of niet toepassen van uitrastering tegen vraat 

vogels, muskusratten, kreeften. 

 

Voorbeeld Eendrachtspolder1 € 70 mln. voor 300 ha  

 Kosten inrichting: € 40 mln. (€ 750.000 per 

 ha). 

 Kosten grond: € 30 mln. 

 Totale oppervlak: 300 ha. 

 Waterbergend volume: 4 mln. m3. 

 Recreatieve voorzieningen: Fiets- en wandelpaden 

 met brugverbindingen. 

 

Beheer en onderhoud2,4 

Dit betreft het beheer en onderhoud van een zuive-
ringsmoeras:  

 Eerste 2 jaar:  Beplanten, maaien, afval verwijde-
ren, beheer waterniveau en verwijderen opschot. 

 Om de 2 tot 5 jaar: Drainage en slib verwijdering 
uit de inlaatzone. Moerasoeverherstel, het tegen-
gaan van geïsoleerde poelvorming. Verlanding te-
gengaan door uitkrabben oevervegetatie en of 
maaien en afvoeren water- en oeverplanten. 

 Periodieke  controle en onderhoud: Vegetatieont-
wikkeling, vraatschade, goede doorstroming, afval 
verwijderen, opschot verwijderen, peilen handha-
ven in het geval waterbeheer mogelijk is. 



 

 Incidenteel: Wanneer het moeras nutriënten gaat 

naleveren in plaats van vastleggen, dan dient de 

moerasvegetatie met wortel en slib verwijderd te 

worden voor een schone herstart. 

 

Of natuurlijke moerassen/wetlands beheerd moeten 

worden, hangt af van de functie die zij dienen te vervul-

len. Zonder beheer verlandt het water en ontstaat er op 

termijn een broekbos. Als dit onwenselijk is, dient er 

een bagger- en maaibeheer uitgevoerd te worden. 

 

Fysische randvoorwaarden 
De randvoorwaarden hangen af van de functie die het 

moeras dient te vervullen. Bij zuivering dient de verblijf-

tijd van het water en de grootte, de samenstelling en de 

structuur van het moeras zo gedimensioneerd te wor-

den dat de gewenste zuiveringsgraad bereikt wordt. 

Een verkeerd ontwerp kan ertoe leiden dat het moeras 

gaat fungeren als nutriëntenbron in plaats van een 

nutriënten verwijderaar. Bij een wetland zal de focus 

meer liggen op randvoorwaarden voor vegetatieont-

wikkeling en habitatontwikkeling voor verschillende 

soorten insecten, vogels, zoogdieren en amfibieën.  

 

Enkele algemene randvoorwaarden zijn hieronder ge-

noemd. Voor details verwijzen we naar de literatuur. 

 

Verblijftijd3, 13 
Een lange verblijftijd bevordert de bezinking van slib en 

geven chemische en biologische processen de kans om 

de waterkwaliteit te verbeteren. Maar bij zuivering is 

doorgaans ook een minimale doorstroomsnelheid wen-

selijk. Het wateroppervlak dient dan zo gedimensio-

neerd te worden dat er minimaal een verblijftijd van ca. 

3 dagen haalbaar is. 

 

 

 

Peilfluctuaties 3, 14 

Grote peilverschillen hebben een vermindering in diver-

siteit van flora en fauna tot gevolg. Te kleine peilver-

schillen zijn nadelig voor de ontwikkeling van oeverve-

getatie. Een natuurlijke fluctuatie van minimaal 30 cm is 

wenselijk (hoog in de winter, laag in de zomer). 

 

Waterkwaliteit 

Bij natuurontwikkeling is het van belang dat de water-

kwaliteit op orde is. Geen toxische stoffen in het inlaat-

water en een voldoende lage nutriëntenbelasting van 

het systeem om eutrofiëringsproblemen te voorkomen 

(dominantie van kroos, alg en woekering van snelgroei-

ende water- en oeverplanten). 

 

Overige randvoorwaarden 
Moerasontwikkeling kan sterk te lijden hebben van 

vraat door ganzen, zwanen, muskusratten of kreeften. 

Het uitrasteren van kernzones met kippengaas is dan 

een optie. De vegetatie kan zich in de kernzones opti-

maal ontwikkelen en zich verder over het gebied ver-

spreiden. 

 

Potentiële locaties 
De mogelijkheden voor de aanleg van zuiverinsmoeras-

sen zijn groot. Er is vooral veel ruimte nodig. Zuive-

ringsmoerassen beslaan al snel enkele tientallen hecta-

ren. 

 

Aanleg van moerassen met een natuurdoel of water-

bergingsdoel worden bij voorkeur op een logische plek 

in het landschap gesitueerd. Daar waar nu al verlanding 

optreedt van watersystemen of daar waar het zonder al 

te veel ingrepen mogelijk is om het grond- of oppervlak-

tewater op te zetten, bijvoorbeeld langs oevers van 

beken en rivieren, kwelzones, laaggelegen polders, et-

cetera. Moeraszones kunnen onderdeel zijn van het 

natuurlijk talud (zie factsheet Natuurlijke taluds). 
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