Visie op de Hunze
Succesvolle leidraad
voor natuurherstel
in het Hunzedal

— Michel Krol (Stichting Het Groninger Landschap) en Uko Vegter (Stichting Het Drentse Landschap)

> Ooit was de Hunze een kronkelende beek,
omgeven door moerassen, broekbos en natte
hooilanden, die Drenthe verbond met de Waddenzee. Eind vorige eeuw was daar weinig meer van
over. Het beekdallandschap was omgevormd tot
een open en strak ingericht landbouwgebied met
een brede, rechtgetrokken Hunze. Hier en daar lag
nog een verlandde Hunze-meander die herinnerde aan vroeger tijden. Op initiatief van Eric van
der Bilt, toen Hoofd Terreinbeheer van Stichting
Het Drentse Landschap, werden samen met Het
Groninger Landschap en het Wereld Natuurfonds
de mogelijkheden voor natuurontwikkeling in
het Hunzedal onderzocht. Belangrijkste argument
was de natuurpotentie die vanuit bodem en watersysteem werd vermoed: de mogelijkheden om
de Hunze als vrij meanderende en (over)stromende rivier te herstellen en tevens de invloed van
uit de Hondsrug toestromend kwelwater in delen
van het gebied terug te brengen.

Karakteristiek Hunzedal
Anders dan de andere Drents-Groninger beek-
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dalen is het Hunzedal in het Drentse bereik een
asymmetrisch, vlak beekdal. Aan de westzijde begrenst de Hondsrug het beekdal. Aan de oostzijde
van het beekdal bevinden zich de Drentse en
Groninger veenkoloniën. In de midden- en benedenloop komen plaatselijk nog dikke veenpakketten voor. De Hunze heeft twee bovenlopen: het
Voorste en het Achterste diep. Het Hunzewater
heeft een matige helderheid en een oranje-bruine
kleur vanwege het hoge aandeel organische stof
en ijzeroxide. Oorspronkelijk was de Hunze een
klein, meanderend beekje met een beperkte,
gelijkmatige afvoer als onderdeel van een groot
veensysteem. Halverwege het dal ligt het Zuidlaardermeer. Via dit meer stroomt de Hunze naar
het noorden om, tot voor enkele decennia, via de
stad Groningen richting Reitdiep en het huidige
Lauwersmeer te stromen. Tegenwoordig mondt
de Hunze ten oosten van Haren uit in het Winschoterdiep waarna het Hunze-water via de stad
Groningen en het Eemskanaal het wad bij Delfzijl
bereikt.
In verschillende fasen is de Hunze rechtgetrok-
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In het voorwoord van de Hunzevisie uit 1995 schreef
toenmalig voorzitter van het Wereld Natuurfonds Ed Nijpels:
‘Natuurontwikkeling van enige omvang komt vooralsnog alleen in de
uithoeken van ons land van de grond’. Twintig jaar later vliegen er in
zo’n noordelijke uithoek van Nederland witwangsterns, zwemmen er
tachtig bevers en ﬂoreren lokaal kwelafhankelijke moerassen op de
ﬂank van de Hondsrug. Eind vorig jaar is de Hunzevisie geactualiseerd
en is een vernieuwd perspectief geschetst tot 2030. Over hoe tegen de
stroom in een visie tot stand kwam die in twintig jaar een ongekende
groene revolutie in het Hunzedal teweegbracht. En: welke kansen
liggen er voor de komende decennia in het gebied? Kan het Hunzedal
een inspiratiebron zijn voor andere Nederlandse beekdalen?

ken. Vanaf de 12e eeuw deden de monniken
van Aduard dit al in Groningen. Halverwege de
twintigste eeuw werd vanwege de intensievere
landbouw de Hunze in Drenthe gekanaliseerd.
Er werden enkele diepe landbouwwatergangen
aangelegd om kwelwater af te voeren. Verder
werden op verschillende plekken grondwaterwinningen ingericht, waarmee op veel plaatsen de
invloed van kwelwater in het Hunzedal verdween. Stroomafwaarts naar het noorden werd
mede door stadsuitbreiding aan de oostzijde van
Groningen de verbinding met het Reitdiep en de
Waddenzee verbroken.

Meerwaarde Hunze-visie
Op grond van een landschapsecologische systeemanalyse schetste in 1995 Stichting Het Drentse Landschap een ecologisch toekomstbeeld voor
het Hunzedal. Mogelijkheden voor kwelafhankelijke natuur bleken alleen pleksgewijs onderaan
de Hondsrug en in het Voorste diep-gebied nog
aanwezig. Voor het overige werd het Hunzegebied
als een overwegend vanuit oppervlaktewater ge-

stuurd beekdalsysteem gezien, met de Hunze als
meanderende levensader. Belangrijke component
in de visie, en voor die tijd een primeur, was het
zoeken naar samenhang en synergie met overige
gebiedsfuncties zoals waterwinning en recreatie
maar ook landbouw en cultuurhistorie.
Aanvankelijk werd in de jaren negentig sceptisch
aangekeken tegen het initiatief om een visie voor
het Hunzedal te maken. Zo vond de provincie
Drenthe vooral natuur in het Drentse Aa-gebied
belangrijk. In het Hunzedal wilde de provincie
aanvankelijk de agrarische functie voorrang
geven. Het gaf de initiatiefnemers des te meer
inspiratie hun verhaal kracht bij te zetten.
In de jaren die volgden bleek de visie op toekomstige natuur in het Hunzedal een krachtig
instrument te zijn bij het realiseren van functiecombinaties. Toen de noodzaak van water
vasthouden in beekdalen na de wateroverlast van
1998 ook bij waterschap Hunze en Aa’s duidelijk
werd, bleek dat met goede wil natuurontwikkeling en wateropgaven prima zijn te combineren.
Dat resulteerde in nieuwe natte natuurgebieden

met bergingsfunctie aan zowel aan Drentse als
Groningse kant van het Zuidlaardermeer. De
ontwikkeling van voedselrijke, oppervlaktewatergestuurde natuur bleek goed samen te gaan met
waterwinning en de wateropgaven van het waterschap. Juist daarom haakten ook het waterschap,
de provincie en de waterbedrijven aan in het
proces. Er ontstond een ruimere begrenzing van
EHS hectaren voor de Hunze in de gebiedsplan
van de provincie Drenthe. In het kader van plattelandsontwikkeling werden onder de vlag van het
Hunze-project bewoners en belangenorganisaties
inclusief agrariërs betrokken waarmee langzamerhand ook draagvlak voor veranderingen in het
gebied ontstond.

Uitvoering vanaf 2000
Vanaf 2000 gingen grondverwerving en inrichting
van gebieden crescendo en werden stuk voor stuk
deelgebieden in het Hunzedal ingericht. Zowel in
Drenthe als ook ten zuiden van de stad Groningen ging het om grote gebieden. In totaal is tot
aan 2015 ca. 3000 ha nieuwe natuur ingericht.

Drie gebieden lichten we er kort uit.
1. Het LOFAR-gebied in de bovenloop, op de
ﬂank van de Hondsrug bij Exloo, werd in 2008
omgevormd naar natuurgebied. Hier is de
bouw in het beekdal van de LOFAR-telescoop
door ASTRON en de inrichting van een kwelmoeras en vochtige graslanden gecombineerd.
ASTRON had een aandeel in het project omdat
natuur rondom de meetantennes minder
verstoring geeft op metingen dan intensief
grondgebruik. In enkele jaren tijd heeft het
kwelmoeras zich zodanig goed ontwikkeld dat
26 van de 45 in Drenthe voorkomende libellen
er rondvliegen, snavelzegge-moerassen zich
van jaar op jaar uitbreiden en op tal van plaatsen orchideeën voorkomen. In het voorjaar
van 2015 deed gebiedskenner Geert de Vries
een bijzondere vondst. Hij trof het moerasmosvorkje aan, een pioniersoort van kalkmoerassen.
2. Het Annermoeras in de middenloop bij
Spijkerboor werd in 2002 ingericht. De Hunze
werd op de oude historische plek teruggelegd,
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Gezamenlijk met opnieuw het WNF, nu ook de
Groninger- en Drentse Milieufederatie en overige
betrokken organisaties en belangengroepen hebben de beide Landschappen nieuwe stippen op
de horizon gezet. Daarbij is de essentie van de

het gebied. Momenteel zwemmen er zo’n tachtig
bevers rond in het Hunzedal, die overduidelijk
hun sporen in het landschap achterlaten. Een verrijking voor het Hunzegebied, ook in toeristische
zin: laat op de avond is de kans groot om een bever in het vizier te krijgen. Verder heeft het oplossen van veel vismigratieknelpunten in de Hunze
door het waterschap geleid tot een herstel van
optrekmogelijkheden voor onder meer winde, paling en serpeling. Via zenderonderzoek volgt het
waterschap momenteel de visbewegingen en de
eerste resultaten zijn hoopvol. Genoemde vissoorten blijken nu veel beter in staat bovenstroomse
delen van de Hunze te bereiken.
Naast alle positieve ontwikkelingen is gebleken
dat er wel grenzen zijn aan de herstelmogelijkheden in het gebied. Zo is daadwerkelijk herstel van
het hydrologische systeem niet overal mogelijk
vanwege de invloed van grondwateronttrekkingen en de grote oppervlakte landbouwgebied
binnen het totale stroomgebied van de Hunze
met bijbehorende ontwatering en bemesting. Dat
heeft op dit moment ook gevolgen voor de mate
waarin de waterstand in de Hunze overal vrijelijk
mag stijgen. Daarom is de Hunze als een brede
meanderende rivier uitgevoerd om opstuwing in
natte perioden binnen de perken te houden. Verder vinden aanpassingen van inrichting en beheer
plaats waar aardkundige, cultuurhistorische of
archeologische waarden in het geding zijn.
Hunzevisie 2030
Met het tot stand brengen van natuurherstel rond
de Hunze, ontstond in 2013 de behoefte om de
balans op te maken en de vraag te stellen: waar
staan we na twintig jaar Hunzevisie en wat zijn
de nieuwe uitdagingen van deze tijd voor het
gebied? Vragen als:
• in welke mate hebben we de natuurdoelen uit

foto Ana Buren

waarbij op verzoek van het waterschap de
genormaliseerde beek werd gehandhaafd om
in natte perioden een teveel aan opstuwing in
bovenstrooms gelegen landbouwgebieden te
vermijden. Drempels in de genormaliseerde
Hunze moesten ervoor zorgen dat het water
via de meanders ging stromen. Een prachtig, vogelrijk natuurgebied ontstond in de
afgelopen jaren met open water, moeras en
graslanden. Omdat bleek dat de meanders te
weinig stroming hadden en dichtslibden, is
in de zomer van 2015 aanvullende inrichting
gestart. Door de meanders breder te maken,
de genormaliseerde Hunze te dempen of af te
sluiten en de gehele afvoer door de meanders
te leiden, ontstaat een veel natuurlijker situatie.
3. In de polders aan de noordzijde van het Zuidlaardermeer is in de afgelopen vijftien jaar een
waar vogelparadijs ontstaan. Toen het waterschap op verzoek van Het Groninger Landschap de polder na een wateroverlastsituatie
langzaam leegpompte en het gebied wezenlijk
langer een hoog waterpeil had, werd het
gebied nog interessanter voor vogels. In 2012
broedden er 69 verschillende soorten vogels
waaronder porseleinhoen, roerdomp, pijlstaart, roodhalsfuut, steltkluut, zwarte stern en
witvleugelstern. In de naastgelegen Onnerpolder verscheen de witwangstern als broedvogel
terwijl de zeearend een vaste verschijning
werd. Het lokt enthousiaste vogelliefhebbers
uit het hele land naar het Zuidlaardermeer.
Naast deze natuurwinst heeft de Hunzevisie voor
een recreatieve stimulans gezorgd. Zo zijn er vele
kilometers ﬁetspad en meerdere uitkijktorens
aangelegd. Er zijn nu verschillende kanoroutes
waarvan kanovaarders en lokale ondernemers
de vruchten van plukken. Aparte vermelding
verdient de introductie in 2006 van bevers in
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zijn er nog te verzilveren? Hoe verbinden we
het Hunzedal met overige beekdalen zoals de
Westerwoldse Aa? Zien we over enkele jaren
kwabaal en otter als permanente bewoners
van het gebied?
Kan natte natuurontwikkeling bijdragen aan
vermindering van CO2-uitstoot en welke bijdrage kan het Hunzedal leveren?
Welke mogelijkheden zijn er om de verbinding
van de Hunze met de Waddenzee te herstellen?
Hoe kunnen we naast natuurontwikkeling
de (recreatieve) beleving van het gebied, de
lokale economie en het woon- en leefklimaat
verbeteren met ook aandacht voor de cultuurhistorische waarden in het gebied?
Welke mogelijkheden zijn er om bijvoorbeeld
vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid ook de landbouw te betrekken bij verdere
vergroening van het Hunze-gebied?
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op stroomgebiedsniveau en streef naar herstel
van een doorgaand, nat beekdallandschap van
Emmen tot aan het Reitdiep. Verdere opgave is
het op lange termijn tegengaan van klimaateffecten door water langer in het beekdal vast te
houden en herstel van de Hunze als meanderende
beek, een Kaderrichtlijn Water-opgave. Nieuwe
speerpunten zijn:
• Het onderzoeken door de universiteiten van
Nijmegen en Groningen van mogelijkheden
tot CO2-vastlegging in combinatie met het verhandelen van CO2-rechten via certiﬁcaten. Waterbedrijven en waterschap doen mee in het
onderzoek. Met dit fenomeen is in Duitsland
ervaring opgedaan. Recent is in het Groningse
en Drentse deel van het Hunzedal een pilot
gestart om de mogelijke CO2-uitstootvermindering te kwantiﬁceren.
• Het daadwerkelijk verbinden van de Hunze
aan de oostzijde van de stad Groningen met
het Reitdiep. De eerste gronden zijn gekocht
en een partnerschap is gesmeed met de gemeente Groningen.
• Het zoeken naar nieuwe vormen van beleving
in het gebied en het stimuleren van de lokale
economie. Dit kan gebeuren in de vorm van
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l een poort naar
nieuwe
bezoekerscentra,
zoals
de Hunze aan de noordzijde van het huidige
dal. Bedoeling is om de inwoners van Groningen, Haren en Hoogezand meer bij het gebied
te betrekken. Maar ook valt te denken aan
Hunze-streekproducten, meer vismogelijkheden voor sportvissers en het betrekken van bewoners bij beheer en onderhoud. Momenteel
is onder de noemer Onze Hunze een onderzoek gaande naar mogelijkheden de vorming
van een soort van ‘river trust’.
Niet alleen zijn de ontwikkelingen van de afgelopen twintig jaar spectaculair te noemen, ook de
perspectieven voor het Hunzedal zijn veelbelovend:
• Een doorlopende natte Hunze omgeven door
natte natuur van Emmen tot aan het Wad.
• Een bijdrage aan het lokaal tegengaan van klimaateffecten door realisatie van wateropgaven
en verminderde CO2-uitstoot.
• Tal van nieuwe mogelijkheden voor gebruik en
beleving van het gebied met een belangrijke
rol voor de bewoners.
Over de gevolgde aanpak is geconcludeerd:
• dat de start met een goed onderbouwde (sys-
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teem)analyse
goed
)
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h f gewerkt,
k waarbij
bij een
reëel beeld ontstond van ontwikkelingsmogelijkheden maar ook van onmogelijkheden (bijvoorbeeld de rol van grondwaterwinningen),
dat het zoeken naar functiecombinaties met
winst voor een ieder belangrijk is geweest
voor draagvlak bij het proces,
dat het doorzetten, ook bij (bestuurlijke)
tegenwind, cruciaal is voor het slagen van het
Hunze-project.

Tijdens een OBN Veldwerkplaats op 10 juni 2015
werd de nieuwe Hunze-visie uit de doeken gedaan
en werden ontwikkelingen in het veld aanschouwd (zie infoblad op www.veldwerkplaatsen.
nl). Daar werd ook de Hunzeﬁlm (‘Wereldnatuur
binnen handbereik’) getoond die een en ander
aanschouwelijk maakt (zie ook www.tinyurl.com/
hunzevisie). We hopen en verwachten dat dit artikel, ﬁlm en verslag van de veldwerkplaats inspiratie geven voor beekdalgebieden waar eveneens
gewerkt wordt aan herstel van natuur, landschap
en watersysteem in een gebiedsgerichte context.<
m.krol@groningerlandschap.nl
u.vegter@drentslandschap.nl
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