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DE VLOEIVELDEN VAN

ORANJE
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Ten noordoosten van het dorp Oranje ligt het
vloeimeer/vloeiveldencomplex van de voormalige
aardappelmeelfabriek Oranje, Nu maakt het deel
uit van het Hijkerveld, met ruim 800 hectare het
grootste natuurgebied van de Stichting Het Drentse
Landschap.

De dijken werden versterkt om doorbraken en
overstromingen te voorkomen. Er werden pompen,
windmolens en nieuwe stuwen geplaatst om de
peilen in de vakken te kunnen sturen en daarmee
aan de verschillende biotoopeisen van de watervogels te voldoen.

Op 8 januari 1913 werd de Coöperatieve
Aardappelmeelfabriek Oranje opgericht, die later
onderdeel van de zetmeelgigant AVEBE zou gaan
uitmaken. Bij de winning van het zetmeel uit de
aardappelen werden enorme hoeveelheden procesen spoelwater verbruikt. Het ongezuiverde afvalwater, vermengd met vruchtwater, loosde de fabriek
op het oppervlaktewater. De lozingen, op zich
onschuldige organische verbindingen, zoals eiwitten, gingen het zelfreinigend vermogen van de
kanalen ver te boven en resulteerden in zuurstoftekort, vissterfte en veel, heel veel stankoverlast. Om
iets aan deze problemen te doen, werd al voor de
oorlog de natuurlijke laagte Diependal (linksboven
op de foto is nog juist een stukje te zien) als
bezinkbassin en vloeimeer in gebruik genomen. In
de tijd nam de productie van Oranje toe en daarmee de behoefte aan een grotere bergings- en zuiveringscapaciteit. In de jaren zestig werden bij een
volgende verbetering de vloeivelden aangelegd. Een
listig systeem van twintig vakken waar het afvalwater langs stuwtjes en afsluiters van vale naar vak
stroomde om het te laten bezinken. Het water werd
tevens belucht om het natuurlijke afbraakproces
van de organische verbindingen te bevorderen.

Doordat er een einde was gekomen aan de jaarlijkse
stroom stinkend, maar o zo voedselrijk afvalwater,
verminderde de rijkdom aan ongewervelden, het
voedsel voor de steltlopers die hier, vooral in de
trektijd, vertoefden. De waarde van het gebied voor
deze vogels als slaap en voedselgebied bleef slechts
beperkt gehandhaafd. Soorten die in de jaren teruggegaan zijn in aantallen, zijn bijvoorbeeld: tureluur,
groenpootruiter en witgatje.
Nu is Diependal, door het voedsel- en visrijke open
water met verschillende diepten en de weelderige
oevervegetatie, het broeddomein voor vele water-,
moeras-, en rietvogels. Als soorten die in de jaren
sterk zijn toegenomen kunnen genoemd worden:
wulp, goudplevier, tafeleend en geoorde fuut.

Vogelrijkdom
Alhoewel het door de geur van rottend eiwit niet
een erg prettige omgeving was, de bevolking sprak
ook wel over de stinkmeren, was het door de grote
voedselrijkdom voor watervogels een lustoord. De
Asser Vogelwerkgroep De Koperwiek kreeg in de

jaren zeventig oog voor de vogelrijkdom van dit
gebied en het besef ontstond dat Diependal
beschermd moest worden.
In 1980 werd door AVEBE besloten een aantal
fabrieken, waaronder Oranje, te sluiten. Op 27
november van dat jaar werden de laatste aardappelen vermalen en verwerkt tot suprameel, eiwitpoeder
en vezels. Er kwam een eind aan de afvalwaterstroom en daarmee aan een tijdperk.
Met de sluiting werd ook de toekomst van de bijzonder vogelrijke vloeivelden onzeker. In de bestemmingsplannen stonden ze aangemerkt als landbouwgrond, hetgeen gezien het verleden ook juist was.
Bij het opstellen van het nieuwe streekplan MiddenDrenthe in 1981, moest de vraag beantwoord
worden of de vloeivelden nu als landbouwgrond of
als natuurgebied aangemerkt moesten worden. Bij
de stemming over het plan staakten de stemmen.
Uiteindelijk werd het plan aangenomen met de
bestemming natuurgebied. Een nieuwe toekomst
voor Diependal als watervogelreservaat lag in het
verschiet. Op 10 augustus 1984 werd de akte
gepasseerd waarmee AVEBE 108 hectare Diependal
overdroeg aan Het Drentse Landschap.
Na de aankoop moest deze stichting de werken gaan
uitvoeren om dit watervogelparadijs in stand te
houden, want van afvalwater was geen sprake meer.
Het aantal vakken werd van twintig teruggebracht
tot negen door kleinere eenheden samen te voegen.
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Speelstad en vogelkijkhut
In de voormalige fabriek (rechtsboven op de foto) is
tegenwoordig de Speelstad Oranje gevestigd;
kinderen kunnen hier de gehele dag in achtbaan,
draaimolen en vele andere attracties zitten.
Om iedereen te laten genieten van al het moois dat
hier te zien, heeft Het Drentse Landschap midden
in de vloeivelden een vogelkijkhut gebouwd
(midden op de foto). Van 15 april tot 1 oktober is
de hut op zaterdagen en zondagen vrij toegankelijk
van 08.00 tot 18.00 uur. De hut is te bereiken door
vanaf het Oranjekanaal, vlakbij de Speelstad
Oranje, de Zwarte "Weg in te slaan. Een en ander is
aangegeven met een bord. Een 162 meter lange
tunnel leidt naar een van meest avontuurlijke
vogelhutten die er zijn! «a»

