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Natuurontwikkeling in
het Hunzedal
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dol van de Hunze en langs het Zuidlaardermeer mis-

Ondanh de recente vloed aan nota 's wordt deze potentie

in het beleid nergens afdoende vorm gegeven. Dit vormde

voorde Stichting Het Drentse Landschap (HDL) en de

Stichting Het Groninger Landschap (GL) reden hun

visie op de lange temijnontwhhling van dit bijzondere

De grote mogelijkheden voor natuurontwikkeling
zijn te herleiden tot het simpele feit dat over de
volle lengte van het beekdal de westflank gevormd
wordt door de Hondsrug. Meer dan 35 km lang
vormt de soms wel 15-20 m hoger gelegen Honds-
rug een inzijggebied voor neerslag die na een
lange weg via de ondergrond als kwelwater in het
dal van de Hunze het maaiveld bereikt. Veel speci-
fieke vegetaties met grote natuurwetenschappelijke
waarden kunnen zich uitsluitend onder invloed
van kwel ontwikkelen. Elders in de Drentse beek-

dalen vormt herstel van kwelstromen dan ook een
basisuitgangspunt. Indien men daar niet in slaagt
dan is het maar zeer de vraag of kostbaar natuurbe-
heer uiteindelijk tot behoud of herstel van waar-
den, kan leiden. De botanische waarden in het
Hunzedal zijn op dit moment door de optimale
landbouwkundige inrichting en het bijpassende
gebruik zeer gering. De kwelstroom is echter over-
al sterk en dominant aanwezig en wel in zo'n ster-
ke mate dat in het verleden kosten nog moeite
gespaard werden om via een netwerk van watergan-
gen de vereiste drooglegging te realiseren.
Het systeem wat tot grote natuurwaarden kan lei-
den, is door de relatie Hondsrug-Hunze dan ook
nog geheel in takt aanwezig. Dergelijk eminente
mogelijkheden voor natuurontwikkeling mogen
naar de mening van beide Stichtingen dan ook
niet ongebruikt blijven.

Bestaand beleid
In het Natuurbeleidsplan uit 1990 (NBP), werden
de mogelijkheden voor natuurontwikkeling in het

Het Drouzuenerzand, een van de laatste heidevelden op de
Hondsrug. De overgang naar het Hunzedal is op deze
plaats zeer markant.
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De overgang van de Hondsrug naar het Hunzedal nabij
Bonnen.

Hunzedal herkend. Een deel van de benedenloop
staat op kaart aangemerkt als kerngebied, deel uit-
makend van de ekologische hoofdstruktuur.

Tesamen met een gebied ten noorden van Exloo.
Ook in het Streekplan Drente staat op de ontwik-
kelingskaart natuurontwikkeling in het Hunzedal
als funktie aangegeven. De Hunze zelf kreeg in het
Waterkwantiteitsplan Drente (WKP) natuurfunktie
midden-nivo toegewezen. In de 3e Nota Waterhuis-
houding (NW3) wordt nadrukkelijk aandacht ge-
vraagd voor zaken als herstel meandering, natuur-
vriendelijke oevers, de levensgemeenschap in de
watergangen, herstel van kwel en het tegengaan
van verdroging door peilverhoging en het beper-
ken van grondwaterwinningen etc.
Kortom, het streven naar integraal waterbeheer,
veel meer dan voorheen gericht op de natuurwaar-
den in beeksystemen. Als klap op de vuurpijl wordt
in het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP+)
gestreefd naar een veel milieuvriendelijker vorm
van landbouw waarbij minder mest anders wordt
aangewend (anti-verzuringsbeleid, Meststoffenwet)
en het gebruik van chemische middelen sterk zal
worden gereduceerd.

Uitwerking rijksbeleid
Op basis van het voorgaande lag een streven van
de provincie Drente naar het uitbouwen van de
natuurfunktie in het dal van de Hunze voor de
hand. Waarbij de mogelijkheden voor natuuront-
wikkeling vanzelfsprekend ruime aandacht verdie-
nen. Niets is echter minder waar. Zoals het er nu
naar uitziet wordt in het Drentse ondanks NBP,
Streekplan en potenties voor landbouwkundige
ontwikkeling gekozen.

In het Voorontwerp Waterhuishoudingsplan wordt
het Hunzedal puur een landbouwkundige funktie
toebedacht. Niks natuurontwikkeling. Temidden
van de optimaal ingerichte aardappelakkers moe-
ten echter wel natuurwaarden in deze volledig
genormeerde beek worden nagestreefd. De moge-
lijkheden voor grootschalige natuurontwikkeling
in kombinatie met drinkwaterwinning uit het
oppervlakte worden niet echt aan de orde gesteld.
Mede gezien de ontwikkelingen voor wat betreft de
waterwinning in het Gorecht-gebied en bij het
Zuidlaardermeer zou tenminste onderzoek op
korte termijn verwacht mogen worden.
Er worden echter wel potentiële grondwaterbe-
schermingsgebieden aangewezen waar in de toe-
komst nieuwe winningslokaties kunnen komen te

In het Voorontwerp Provinciale Natuurbeleidsplan
van Drente (PNBP) uitjanuari '92 wordt op de
kaart van de ekologische hoofdstruktuur (ËHS) in
het Hunzedal de ontwikkeling van waarden in en
langs beekdalen voorgesteld. Buiten deze vrijblij-
vende bestemming is slechts een klein gebied in de
benedenloop als agrarisch gebied met gelijkwaardi-
ge doeleinden van natuur, landschap, kultuurhisto-
rie, rekreatie en landbouw aangewezen. Voor de
korte tot middellange termijn biedt deze benade-
ring maar weinig mogelijkheden om natuurontwik-
keling vorm te geven.

In het in voorbereiding zijnde Intentie Programma
Bodembescherming (IPB) is de angst voor het ont-
breken van een draagvlak onder agrariërs zo groot,
dat waarschijnlijk slechts sprake zal zijn van een
uiterst vrijblijvende stimuleringsregeling. Indien
ook alle beekdalen als bodembeschermingsgebied
aangewezen zouden worden dan had de partikulie-
re natuurbescherming hier nog enig begrip voor
kunnen opbrengen. Opnieuw ontbreekt echter het
beekdal van de Hunze op kaart. Het Oude Diep
overigens ook.

Tenslotte nog het aspekt Grondwaterwinning. De
Waterleidingsmaatschappij Drenthe (WMD) heeft
in 1990 vergunning gevraagd om op de lokatie
Gasselte de winningshoeveelheid met 0,5 miljoen
m3 tot 3,0 miljoen w? te mogen verhogen. Gezien
de effekten op het aanliggende reservaat van het
Drouwenerzand en ook de verwachte verdere ver-
droging van ondermeer het Hunzedal, werd be-
zwaar aangetekend. De provincie lijkt dit bezwaar
te delen. De winning Zuidlaren zal echter worden
opgegeven. Recent werd vergunning gevraagd om
jaarlijks 4,9 miljoen m^ grondwater te mogen ont-
trekken nabij Annen. De Technische Commissie
Grondwaterbeheer (TCGB) onderzocht de effek-
ten van deze geplande winning. Niet alleen zal
deze winning tot lokale verdroging in het
Hunzedal zelf leiden, ook het ver weg op de
Hondsrug gelegen unieke reservaat De Strubben/-
Kniphorstbos zal verder verdrogen. Door het af-
vangen van de kwel zullen de mogelijkheden voor
natuurontwikkeling verdwijnen nog voor ze ooit op
kansrijkdom werden onderzocht
De beide Landschappen hebben dan ook bezwaar
aangetekend tegen het verlenen van de vergun-
ning. Opvallend was overigens dat in de samenvat-
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ting van de door de WMD verrichtte onderzoeken
herhaaldelijk gesteld werd hoe schoon het uittre-
dende kwelwater in het Hunzedal is.
Ondanks de intensieve landbouw (waarbij in de
aardappelteelt veel chemikaliên worden gebruikt)
en de overstort van de rioolwaterzuiveringsinstalla-
tie Gieten, is het water van de Hunze door de ver-
dunning met schoon kwelwater, relatief schoon te
noemen.

Het voorgaande geeft aan dat het Drents provincia-
le beleid vrij eenzijdig gericht is op landbouwkun-
dige ontwikkeling, eventueel in kombinatie met
grondwaterwinning.

Regio Oostermoer
De Oostermoer kampt evenals andere perifere
regio's met sociaal-ekonomische problemen. Het
aantal inwoners loopt terug, de werkeloosheid is *
groot, de woonomgeving laat door het afbrokkelen

van het voorzieningsnivo te wensen over. De land-
bouwkundige afhankelijkheid van de fabrieksaard-
appel is groot en de perspektieven voor de akker-
bouw zijn uiterst somber.
Al in 1991 werd in opdracht van de beide provin-
cies onderzoek verricht naar de toekomstperspek-
tieven van Oldambt en Veenkoloniën (TOV-rap-
port). In een zone langs de Hunze wordt in het
voorkeurs-scenario natuurontwikkeling in kombi-
natie met alternatieve landbouw voorgesteld. In de
aanbevelingen wordt nader onderzoek naar de
mogelijkheden van bosbouw, natuurontwikkeling,
uitbouw van de ekologische hoofdstruktuur, rekre-
atie en toerisme wenselijk geacht. In een reaktie
uit januari 1992 stelden zowel de Milieuraad
Drenthe (MD) en de Milieufederatie Groningen
(MFG) dat de mogelijkheden voor een kombinatie
van oppervlaktewaterwinning en natuurontwikke-
ling de benedenloop van de Hunze, in aansluiting

op vergelijkbare ontwikkelingen rond het Zuid-
laardermeer, meer vorm hadden moeten krijgen.

Leefbaarheidsprojekt Oostermoer
Het Oostermoergebied is in het kader van de
Vierde Nota Extra (VINEX) aangewezen als 'aan-
dachtsgebied leefbaarheid van het platteland'. Er
zal een plan moeten worden gemaakt om aktief de
dreigende leefbaarheidsproblematiek het hoofd te
bieden. Van de funkties natuur, rekreatie en land-
bouw dient gebruik te worden gemaakt. Er is een
stuurgroep opgericht waarin vertegenwoordigers
van de gemeenten Zuidlaren, Anloo, Gieten, Gas-
selte, Borger en de provincie samenwerken met de
ministeries van VROM, WVC en LNV. In april van
dit jaar zag een rapport getiteld 'Regio
Oostermoer, toeristisch rekreatieve ontwikkelin-

Het huidige Hunzedal Weids, onbebouwd aklierland
met in hel centrum de genormeerde Hunze
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gen' het licht. In dit rapport wordt aangegeven
hoe de sociaal-ekonomische struktuur van de regio
verbeterd kan worden met als uitgangspunt de toe-
ristisch-rekreatieve ontwikkelingen.
Naar de mening van de opstellers zal de invulling

van projekten in alle gevallen vanuit een integrale
visie moeten plaatsvinden. In het onderstaande zal
het rapport in essentie worden samengevat waarbij
ik me beperk tot het Hunzedal, dat momenteel
optimaal landbouwkundig is ingericht. Met een
rechtgetrokken, van stuwen en kaden voorziene,

Hunze in het midden. In rekreatief opzicht wor-
den natuurontwikkelingsprojekten, zowel in groot-
schalige vorm in de benedenloop, als kleinschalig
langs een opnieuw meanderende Hunze van
belang geacht. De ontwikkeling van geïntegreerde
landbouw vormt een andere doelstelling waarbij in
het algemeen een positief effekt op het milieu
wordt verwacht.

Ter plaatse van de veenrandontginning en in de
Veenkoloniën zou grootschalige bebossing het
landschap, de rekreatieve infrastruktuur en het
woonklimaat aanmerkelijk verbeteren. Dit kan
zowel in de vorm van snelgroeiend tijdelijk bos als
via de weg van duurzaam bos. Het hierboven
geschetste beeld is ten bate van de ideeën-vorming
in de vorm van een ontwikkelingskaart bijgevoegd.
In een gebied langs de Hunze wordt natuurontwik-
keling voorgesteld. In de zone daarnaast wordt een
ontwikkeling in de richting van een kleinschaliger
landschap voorgesteld. Met name aan de oost-
grens, richting veenkoloniaal gebied, wordt groot-
schalige bosvorming gepropageerd. In de bene-
denloop, grenzend aan het Zuidlaardermeer wordt
een 'natuurpark' gedacht.
De Landschappen kunnen zich in hoofdlijn vereni-
gen met een deel van de basisgedachten zoals die
in het rapport verwoord staan. De nadruk op de
rekreatie is verklaarbaar uit de opdracht en zal op
punten wel spanning met de optie natuurontwikke-
ling oproepen. De zone waar bos wordt gepland is
soms aan de forse kant. De term 'natuurpark' dekt
mogelijk niet de optie van grootschalige natuur-
ontwikkeling in kombinatie met oppervlaktewater-
winning. De kultuurhistorie lijkt in het plan onder-
belicht. Een echt punt van kritiek is het ontbreken
van de zogenaamde dwarsgradiënt Hiermee wordt
bedoeld dat geen aandacht is geschonken aan de
mogelijkheden voor natuuronwikkeling dwars op
de Hunze, in de zone tussen de Hondsrug en de
beek. Als voorbeeld kan de situatie aan de voet van
de Hondsrug bij het Drouwenerzand gelden (De
Branden) of de Breevenen bij Annen. Juist in dat
soort situaties kan de kwel in het maaiveld
gebracht worden hetgeen zoals al eerder gesteld
tot de ontwikkeling van grote natuurwaarden kan
leiden.

Al met al verdient dit rapport niettemin alle lof.
Zoals de samenstellers al opmerkten vormt dit
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slechts een onderdeel van de ideenvorming. Het is
nu aan de stuurgroep om gebruik makend van de
sektorale inbreng van diverse partijen ontwikke-
lingsstrategieën en projektvoorstellen te konkreti-
seren. Dat hierbij het thema natuurontwikkeling
nader onderzoek behoeft is duidelijk. Tevens is uit
het bovenstaande naar voren gekomen dat er een
groot kontrast bestaat tussen de beleidsinzet van de
provincie Drente en de uit de regio zelf afkomstige
nieuwe visie op de toekomst. Bedoeld om de neer-
gaande spiraal, veroorzaakt door de huidige pro-
blemen, te doorbreken.

Situatie in Groningen
In de provincie Groningen bestaat op dit moment
in beleidsmatig opzicht een grote mate van over-
eenstemming over de toekomstige ontwikkelingen
rond het Zuidlaardermeer. De Stichting Het
Groninger Landschap heeft momenteel ruim 900
ha ter plaatse in beheer (Zuidlaardermeer, Onner-
polder, Westerbroekstermadepolder). In de Ie fase
van de relatienota werd ca. 1100 ha als beheers- en
reservaatsgebied aangewezen. De oppervlakte voor
de relatienota 2e fase en voor natuurontwikkeling
is nog niet bekend, maar zal eveneens vele honder-
den hektaren bedragen.

De invloed van de winning van ca. 20 miljoen m3

grondwater in de Onnerpolder is groot. De Rijks
Universiteit Groningen heeft de effekten ervan in
het kader van het zogenaamde Gorecht-onderzoek
nauwkeurig in beeld gebracht. Behoud van grond-
watergebonden natuurwaarden valt niet te kombi-
neren met grootschalige grondwaterwinning. In
een recent principe-besluit heeft GS Groningen
dan ook vastgelegd dat er van een eventuele uit-
breiding van de winning tot 34 miljoen m3 geen
sprake kan zijn. Integendeel; op lange termijn zal
de winningshoeveelheid teruggebracht worden tot
6 a 10 miljoen m3 binnen 20 jaar. Hoewel opper-
vlaktewaterwinning nog steeds niet als konkreet
prqjekt in beeld is gebracht, wordt het standpunt
van GS door de partikuliere natuurbescherming
overwegend als positief ervaren. Het belang van
natuur en landschap wordt erdoor onderschreven.
De visie van het Groninger Landschap is in het
kort als volgt. Het Zuidlaardermeer, Foxholster-
meer en het Drentse Diep zullen als open wateren
in stand blijven waarbij aan de oevers uitgestrekte

rietzomen en moerassen kunnen ontstaan. In de
polders ten westen van het meer en het Drentse
Diep zal het open polderlandschap in al haar ver-
schijningsvormen behouden blijven. Het beheer
zal gericht zijn op de weidevogels en de ontwikke-
ling van bloemrijke hooilanden en schraallanden.
Deze benadering wordt gedeeld in het rapport
'Haren, ecologisch kruispunt' uit maart '92 waarin

Uümonding van de Hunze in het Zuidlaardermeer

door de Milieufederatie Groningen waarin een
visie op de realisering van de ekologische hoofd-
struktuur in de Herinrichting Haren wordt gege-
ven.

Voor de gebieden ten oosten van het Zuidlaarder-
meer vormt natuurontwikkeling het hoofduit-
gangspunt. In het zuidelijk deel zal de nadruk lig-
gen op de ontwikkelingvan elzenbroekbos.
Daarnaast zal in de noordelijke helft de ontwikke-
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ling van rietmoeras en op de overgang naar de
hogere gronden een halfopen, extensief begraasd
parklandschap worden nagestreefd, met lokaal ook
bos. Knelpunt bij de realisering vormt op dit
moment de beperkte oppervlakte relatienotage-
bied en de belangentegenstelling met de land-
bouw.

Situatie in Drente
In beleidsmatig opzicht is de situatie in Drente
zoals gemeld veel minder overzichtelijk. Ook de
kennis van het systeem is in het Drentse deel van
de Hunze veel geringer dan door het aandacht
trekkende Gorecht-onderzoek in het Groninger
deel het geval is.
In het kader van de relatienota Ie fase, 2e fase en
natuurontwikkeling zal in Drente in totaal slechts
400 ha aan het Hunzedal worden toegewezen.
Waar deze hektares toegedeeld zullen worden is
niet bekend. Tot nu toe werden slechts wat oude
meanders van de Hunze als eigendom van
Staatsbosbeheer veiliggesteld. Qua oppervlakte is
ook op dit punt sprake van een geheel andere
benadering dan in Groningen.

Op dit moment is er sprake van een voorgenomen
sterke vergroting van de grondwaterwinning
(Gasselte/Annen). Het Hunze-systeem en de
mogelijkheden voor natuurontwikkeling in de
meest brede zin zijn geenszins doorgrond. Ook de
toewijzing van relatienotahektares kan momenteel
niet anders dan op ad hoc basis plaatsvinden.
Volgens Het Drentse Landschap dient dan ook op
de eerste plaats nader onderzoek plaats te vinden.
In overleg met de Landinrichtingsdienst Drenthe
(LD) en de hydroloog Garritsen van provinciale
Landschappen werd een 'prqjekt-natuurontwikke-
ling in het Hunzedal' beschreven. Gebruikmakend
van de beschikbare gegevens wordt ekohydrolo-
gisch onderzoek naar het totale systeem voorge-
steld waarbij een aantal gradiënt-situaties centraal
staat. Opvallend is dat uit de streek zelfde meest
enthousiaste reakties opklinken. Waar reakties ver-
wacht mochten worden ontbreken deze echter.

Toekomst Hunzedal
Het rapport van het regioprojekt Oostermoer geeft
een globale visie op toekomstige ontwikkelingen.

Duidelijk blijkt dat verdere sektorale inbreng voor
wat betreft de mogelijkheden voor natuurontwik-
keling noodzakelijk is. Gedacht wordt aan verschil-
lende vormen van natuurontwikkeling.

• De Hunze zou weer moeten meanderen, een
aantal stuwen zou verwijderd kunnen worden.
Inundatie van lage beekdalgedeelten zou 's winters
mogelijk moeten zijn binnen een bekaad gedeelte.
Langs de gehele beek zouden natuurlijke oevers
kunnen ontstaan.

• Dwars op de beek zou in een aantal kansrijke
situaties de hele zone tussen Hondsrug en Hunze
als natuurgebied beheerd moeten worden
(Exloosche Landen, Drouwenerzand, Breevenen,
Duunsche Landen). Kwel in het maaiveld zal lei-
den tot veenvorming onder allerlei verschillende
omstandigheden waarbij op kleine schaal zelfs
kalkmoerassen kunnen ontstaan. Begraasde park-
landschappen ter plaatse van rivierduinen kunnen
ook in rekreatief opzicht van groot belang zijn.

• In de benedenloop bestaat meer dan waar ook
in Drente de mogelijkheid om grootschalige
natuurontwikkeling te kombineren met oppervlak-
tewaterwinning. Een groot bekken, bestaande uit
open water, slikvlakten, rietmoerassen en broekbos
zou in tijden van verminderde afvoer het water
voor de drinkwaterbereiding kunnen leveren. Juist
zo'n hoogdynamisch moeras is voor de vogelwereld
uniek. In relatie met het Zuidlaardermeer en om-
geving zou van werkelijk grootschalige natuuront-
wikkeling, in de orde van grootte van de
Oostvaardersplassen gesproken kunnen worden.

In dit artikel is een groot aantal instanties, beleids-
nota's, begrippen benoemd. Met opzet zijn de in
de groene sektor gehanteerde afkortingen ver-
meld. De hoeveelheid ervan verbaasde de auteur
en vormt een aanwijzing voor het feit dat er werke-
lijk enorm veel instellingen, personen, overheden
met natuur en landschap bezig zijn. Vanuit vrijwel
elk denkbaar gezichtspunt worden ontwikkelingen
onder de loep genomen. Dit resulteert in een
uitermate komplex netwerk aan afwegingen waar-
binnen over de toekomst van een gebied, wordt be-
sloten. Juist door het gevecht van sektor tegen sek-

tor, belang tegen belang, wordt een echte synthese
nooit bereikt. De Stichting Het Drentse Landschap
is samen met de Stichting Het Groninger Land-
schap bevreesd dat dit in het Hunzedal het geval
zou kunnen zijn.
Al eerder werd de aandacht gevestigd op tegenstrij-
digheden in het Rijks- en provinciaal beleid rond
het Hunzedal. Het nadrukkelijk niet willen kiezen
voor de optie natuurontwikkeling in en rond de
Hunze valt niet goed te begrijpen. Nergens zijn de
potentiële waarden zo hoog, de kans op de ontwik-
keling van zeldzame natuur zo groot als in het
Hunzedal. In feite kan men betrekkelijk goedkoop
zekere winst boeken.

Een verhaal apart vormt de relatie tussen drinkwa-
terwinning en natuurbehoud ter plaatse. Het kon-
flikt in het Gorechtgebied werd besproken, de
bezwarenprocedures tegen de winningen in het
Drentse deel evenzeer. Er wordt van incident naar
incident gehold. Zou het niet veel beter zijn om
een duurzaam samengaan van beide onontbeerlij-
ke funkties na te streven.
In de visie van de Landschappen zou dat juist in
het Hunzedal/Gorechtgebied moeten kunnen.
Het beeld dat hen voor ogen staat is grootschalige
oppervlaktewaterwinning in een 'schoon' dal
(natuur, landbouw, bosbouw) waarbij via een reeb
kleinere diepe grondwaterwinningen altijd een
kalamiteitenvoorziening of mengmogelijkheid
voorhanden is. Een deel van het drinkwater zou
eventueel via (ondiepe) infiltratie uit het opper-
vlaktewater gewonnen kunnen worden. Een relatie
met de aktuele en potentiële oppervlaktewaterwin-
ningen in Drentse A en Peizerdiep zou eventueel
tot de vereiste schaal kunnen leiden. Het is aan de
politiek om hier, in samenhang met de belangheb-
benden vorm aan te geven. Het regioprojekt
Oostermoer heeft een verdienstelijke aanzet tot
een integrale benadering gegeven. Wie neemt de
handschoen op ? na
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