Onlangs is het koncept ontwerp Rekreatiedeelplan Zuidlaardermeer ter visie gelegd. In dit
plan wordt aangegeven op welke wijze het Zuidlaardermeer in de komendejaren beheerd gaat
worden en welke inrichtingsmaatregelen daartoe nodig zijn.

NATUUR EN REKREATIE
OP HET ZUIDLAARDERMEER
Hans van Htlten
HET ZUIDLAARDERMEER IS GELEGEN OP HET

grondgebied van de provincies Groningen en
Drente in de gemeenten Hoogezand-Sappemeer,
Zuidlaren en Haren. Het eigendomsrecht van het
meer is verdeeld over 3 eigenaren, te weten de
Dienst der Domeinen, de Marke Noordlaren en
de Marke Midlaren. Deze situatie betekent dat
het beleid en beheer mbt. het meer versnipperd is
en niet op elkaar afgestemd wordt. Hierdoor kan
moeilijk op nieuwe situaties ingespeeld worden en
ontstonden er knelpunten die moeilijk oplosbaar
zijn. Om aan deze situatie een eind te maken hebben de 3 gemeenten in 1986 een samenwerkings-
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verband gesticht. Aan het ingenieursburo 'Oranjewoud' werd opdracht gegeven een rekreatiedeelplan te ontwerpen. Hierbij zijn een bestuurlijke en ambtelijke begeleidingsgroep betrokken
geweest. Milieuorganisaties hadden tesamen met
vertegenwoordigers van rekreatiegroepen en
ambtelijke diensten zitting in de ambtelijke begeleidingsgroep.
Funkties Zuidlaardermeer
Het Zuidlaardermeer is een waardevol natuurgebied. In en rondom het meer komen waarde-
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volle vegetatietypen voor. Wel neemt de waarde
hiervan af onder invloed van verstoring en vervuiling (zie artikel Jan Dijk).
Het meer voldoet aan de normen van de conventie van Ramsar die ook door Nederland is ondertekend. Dit betekent dat hier gedurende minimaal 3 weken meer dan 1 % van de wereldpopulatie van een soort verblijft. Het meer is echter
(nog) niet aangemeld als 'wetland' van internationale betekenis.
Wat betreft de overige fauna is de otter nog vermeldenswaardig. Van dit dier zijn vrij recentelijk
nog sporen gevonden. Omdat otters zich vrijwel
nooit laten zien zijn sporen ervan een heeï duidelijke aanwijziging voor hun aanwezigheid (zie
Noorderbreedte no. 2-1987).
Behalve voor de natuur is het Zuidlaardermeer
door haar ligging nabij de bevolkingskoncentraties van Groningen, Hoogezand-Sappemeer en
Assen van belang voor de rekreatie. De waterrekreatie neemt hierbij een voorname plaats in. In
totaal zijn er 2499 ligplaatsen voor boten. Het gebied beschikt daarnaast nog over 4550 slaapplaatsen, voornamelijk op campings. De voorzieningen voor de rekreatie zijn gekoncentreerd aan
de noord- en zuidoevers van het meer. In het
noorden ligt een omvangrijk dagrekreatiegebied
'Meerwijck' dat in- eigendom is van de gemeente
Hoogezand-Sappemeer. In het zuiden ligt het
dagrekreatiegebied 'Meerzïcht' hetgeen in eigendom is van de gemeente Zuidlaren. Het gaat om
speel- en ligweiden, surfvoorzieningen en strandjes.
De rekreatie en de natuur zijn de belangrijkste
funkties van het meer. Daarnaast wordt het meer
nog benut door de beroepsvisserij, de sport en de
waterhuishouding (aanvoerroute IJsselmeerwater).
Botsende belangen
De belangen van de beschreven funkties lopen
uiteen en zitten vaak letterlijk in eikaars vaarwater. Met name de rekreatieaktïviteiten vormen
een bedreiging voor de natuurwaarden. Zo verstoren de watersporters de rust op het meer waar
juist de vogels zo afhankelijk van zijn. Als gevolg
van het aanleggen en invaren in rietkragen gaat
de kwaliteit van de rietvegetaties achteruit. De
waterkwaliteit wordt bedreigd door de aanvoer
van vervuild IJsselmeer water en de afvallozingen door de rekreatie. Het ruimtebeslag van de
rekreatievoorzieningen leidt tot biotoopverlies.
Momenteel is ca. 18 % van de oeverlengte ingericht als rekreatie-oever. Behalve het meer en de
oevers staan ook de oeverlanden onder rekreatieve druk van wandelaars enfietsers.Dit probleem
speelt met name in de westelijke oeverlanden.
Uiteraard is de verstorende invloed van de rekreatie niet overal even groot. De westoever heeft
meer te lijden van de rekreatiedruk dan de oostoever. Dit heeft te maken met de ligging en diepte
van de vaargeul. Aan de oostoever is het meer zo
ondiep dat vele boten daar niet kunnen komen.
Wel kwestbaar aan de oostoever zijn de rietvege-
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taties in de inhammen. Dat komt omdat de diepte
van het meer daar ook groter is. Er is dus sprake
van een natuurlijke zonering op grond van het
diepteverloop van het meer. Behalve tussen de
natuur en de rekreatie doen zich ook konflikten
voor tussen de verschillende kategorieën rekreanten. Voorbeelden daarvan zijn de koncentratie
van surfers bij de toegangen tot het meer en bij
de uitgangen van de jachthavens wat problemen
oplevert met uitvarende boten.
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Geen verdere toename rekreatieve druk
Doel van het rekreatiedeelplan is voor genoemde
knelpunten een oplossing te vinden. Ten aanzien
van het konflikt tussen de natuur en de rekreatie
formuleert het plan als uitgangspunt dat ivm. de
kwetsbaarheid van de natuurwaarden de totale
rekreatieve druk op het meer niet verder mag toenemen. Door zonering moeten de natuurwaarden en de rekreatieve aktiviteiten beter op elkaar
afgestemd worden.

een merkwaardige zaak omdat de provincies
Drente en Groningen in het kader van hun
streekplanbeleid ook een norm voor de rekreatieve druk hebben vastgesteld. De norm van Drente
is een maximum aantal ligplaatsen van 1500 terwijl Groningen 1920 nog akseptabel vindt. Dit
plan waar ook beide provincies bij betrokken zijn
geweest, gaat dus zondermeer uit van de huidige
druk als norm en die ligt veel hoger, namelijk op
2500 ligplaatsen. Klaarblijkelijk hebben de
provincies de uitgangspunten van hun eigen
Streekplan verlaten. Uitgaan van de huidige
norm suggereert weliswaar dat dat verenigbaar is
met de natuurwaarden, maar biedt daarvoor
geen enkele garantie.
Voor een daadwerkelijke bescherming van de natuurwaarden is het nodig dat de rekreatieve aantrekkelijkheid van het meer niet verder vergroot
wordt. Dat houdt in dat er geen nieuwe rekreatieve voorzieningen worden gekreëerd en dat de toegankelijkheid van het meer niet wordt vergroot.
Toetsen we de voorgenomen inrichtingsmaatregelen hieraan dan blijkt dat het rekreatieplan
daar gelukkig voor het overgrote deel aan voldoet. Middels zonering streeft men ernaar het rekreatieve gebruik te koncentreren in het noorden
en het zuiden van het meer, terwijl de natuur
ruim baan krijgt in het midden gedeelte (afsluiting inhammen; vaarverbod van oktober tot
maart). De meeste inrichtingsmaatregelen zijn
gericht op het oplossen van knelpunten tussen de
kategorieën rekreanten. Zo streeft men een ruimtelijke scheiding van rekreantgroepen (surfers,
oeverrekreanten en naaktrekreanten) na voor het
dagrekreatiegebied 'Meerwijck' en wil men de
ondiepte voor 'de Rietzoom' wegbaggeren om
ruimere uitwijk-mogelijkheden voor boten te
scheppen.
Wat betreft het voorstel om twee eilandjes in het
meer aan te leggen wordt niet aan het uitgangspunt voldaan. Doel van de eilandjes is om de
druk van de oevers af te leiden door 55 nieuwe
aantrekkelijke ligplaatsen te scheppen. Weliswaar worden de oevers en inhammen afgeschermd, maar per saldo zal de rekreatieve druk
toenemen en worden extra vaarmogelijkheden
gekreëerd nabij het middengebied, wat een aanzuigende werking zal hebben op rekreanten. Het
is zeer waarschijnlijk dat hierdoor het uitvaartpercentage (nu ca. 11%) van de boten op het
meer aanzienlijk zal toenemen en daarmee dus
Oeverlanden Zuidlaardermeer.
ook de rekreatieve druk. Het plan maakt op geen
enkele manier duidelijk wat de gevolgen zullen
zijn voor de natuurwaarden. Te denken valt aan
Dit uitgangspunt verdient alle steun. Het doet Deze aktiviteiten zorgen echter wel voor een gro- uitstralingseffekten naar de oevers, de te verrecht aan onderlinge afhankelijkheid van de na- te druk op de natuurwaarden. Ze mogen echter wachten toename van het uitvaartpercentage en
tuur en rekreatie funkties. De vraag is echter of de op grond van dit plan grenzeloos toenemen. Het de effekten van het baggeren. Het plan gaat uit
konkreet voorgenomen inrichtingsmaatregelen zou beter zijn om rekreatieve druk niet alleen in van opslag van de bagger in de zandwinput in het
ook werkelijk aan dit uitgangspunt voldoen. het aantal ligplaatsen uit te drukken, maar ook te meer. Onduidelijk blijft echter of dit technisch
Daartoe is het nodig te weten wat onder rekrea- relateren aan rekreatieaktiviteiten en de versto- haalbaar en voor de natuur wenselijk is. Opslag
tieve druk verstaan moet worden. Het plan han- ringsinvloed die daar van uit gaat (zwemmen is op land lijkt een veiliger methode. Met het oog
teert als maatstaf voor de rekreatieve druk het niet vergelijkbaar met surfen). Een betere maat hierop zouden de eilandjes op maximale afstand
aantal vaste ligplaatsen. Er wordt dus geen reke- zou het aantal vaartuigen/ha zijn.
van de oevers en buiten het middengebied worning gehouden met niet-ligplaats-gebonden re- Het plan stelt de huidige rekreatieve druk — ge- den gesitueerd. Een degelijke kosten/baten anakreatieve druk zoals surfen, wandelen en fietsen. meten in aantallen ligplaatsen — als norm. Dit is
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lyse is nodig alvorens tot aanleg van de eilandjes
wordt overgegaan.
Afstemming op andere plannen
Of met het rekreatiedeelplan de centrale doelstelling om de rekreatieve druk niet te laten toenemen wordt gehaald is gezien het bovenstaande
onzeker. De aanleg van eilandjes is hiermee in
strijd. De overige voorgenomen ingrepen voldoen
hier wel aan. Veel zal echter afhangen van zaken
die dit rekreatiedeelplan niet af kan dwingen.
Ten eerste gaat het dan om het te voeren beheer.
Voor bescherming en ontwikkeling van de natuurwaarden is dït van doorslaggevend belang.
Het plan levert hiervoor vele waardevolle suggesties, maar het is geen beheersplan. Het opstellen
van een beheersplan is wel wenselijk om tot een
optimaal beheer van de natuurwaarden te komen. Een dergelijk plan kan opgesteld worden als
het meer onder de werking van de Natuurbeschermingswet zou vallen.
Behalve het beheer is ook de handhaving van het
rekreatiedeelplan van doorslaggevend belang
voor behoud van de natuurwaarden van het
meer. Onder handhaving verstaan we dan zowel
voorlichting als toezicht en sanktionering. Na
vaststelling van-het Rekreatiedeelplan moet er
serieus werk worden gemaakt van de handhaving. Een goede aanzet daartoe zou de oprichting van een handhavingsoverleg zijn waaraan
alle betrokkenen meedoen.
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Het rekreatiedeelplan heeft ook geen vat op ingrepen die vanuit andere invalshoek worden gemaakt. Zo bestaan er plannen voor de aanleg van
een fietspad door de Harener Onnerpolder/Oostpolder en voor eenfietspadpal langs de westoever. Beide vergroten de rekreatieve druk op de oeverlanden van het meer aanzienlijk. Besluiten
hierover vallen buiten bereik van het rekreatiedeelplan in de op stapel staande herinrichting
Haren.
Een grote bedreiging is ook het plan om het Zuidlaardermeer deel uit te laten maken van een
vaarcircuit middels het Kieldiep. Hierdoor zal de
rekreatieve druk zonder meer toenemen op het
meer. Ook over uitvoering van dit plan valt de
beslissing elders.
Voorbeelden van mogelijke ingrepen zijn nog het
plan om de aanvoer van IJsselmeerwater buiten
het meer om te geleiden (gunstig voor de waterkwaliteit) en plannen van de gemeente Hoogezand-Sappemeer om een gebied gelegen tussen
camping 'de Rietzoom' en de jachthaven 'Meerwijck' voor verbïijfsrekreatïe in te richten.
Konklusie
Hoewel het rekreatiedeelplan op zichzelf genomen de waarden van natuur en landschap goed
tracht veilig te stellen en tevens zorg draagt voor
een betere afstemming met het rekreatieve gebruik van het Zuidlaardermeer, garandeert dit
plan niet dat er geen verdere aantasting van de
natuurwaarden zal plaatsvinden. Daarvoor heeft
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dit plan te weinig grip op het te voeren beheer en
de handhaving van dit plan. Ook op een veelheid
van op stapel staande bedreigingen heeft dit plan
geen vat. Die bedreigingen kunnen echter wel de
doelstelling van dit plan frustreren.
Wat betreft de inrichtingsmaatregelen van het
plan zelf is aanleg van de eilandjes strijdig met de
doelstelling dat de totale rekreatieve druk niet
verder mag toenemen. Bovendien verschaft het
plan geen inzicht in de gevolgen van de aanleg
van de eilandjes.
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