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Samenvatting
Inleiding
Het rapport dat voor u ligt is het watersysteemplan Hunze. Dit plan is een nadere invulling van de
stroomgebiedsvisie ‘Leven met water’ voor het stroomdal van de Hunze (Stuurgroep Water 2000+,
2002). Het is ook een uitwerking van het Regionaal Bestuursakkoord water dat rijk, provincies,
gemeenten en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze & Aa’s hebben getekend in september
2005. Het watersysteemplan is een overkoepelend plan voor het Hunze-gebied dat enerzijds past
binnen het provinciaal beleid en anderzijds naadloos aansluit bij de verschillende gemeentelijke
waterplannen.
Doel van het watersysteemplan Hunze is aan te geven hoe voor de korte en lange termijn om te gaan
met het watersysteem van de Hunze. Dit rekening houdend met klimaatverandering en maaivelddaling
door veenoxydatie en zoutwinning, maar ook met Europese regelgeving in de vorm van de
Kaderrichtlijn Water. Het plan is gemaakt in samenspraak met allen die betrokken zijn bij het
waterbeheer in het Hunze-gebied. Dit zijn onder meer overheden, bedrijfsleven, belangenorganisaties
en burgers van het gebied. Hiermee beogen we dat het een gedragen plan zal zijn, hetgeen ook de
uitvoering van de gewenste maatregelen vergemakkelijkt.
Het watersysteemplan Hunze begint niet bij nul. In zowel het Drentse als het Groningse deel van het
gebied is in de afgelopen jaren al veel gebeurd op het gebied van watersysteemherstel, vaak in
combinatie met andere functies zoals waterwinning, natuur, recreatie en landbouw. Via bijvoorbeeld
het Hunze-project is de betrokkenheid van de mensen in het gebied bij plannen en projecten al groot.
Dit plan sluit daarom zoveel mogelijk aan op initiatieven die al in gang zijn gezet.
De centrale vraag in het watersysteemplan is in welke mate huidige maatregelen en ingezet beleid het
watersysteem van de Hunze al ‘op orde brengen’, en welke aanvullende inspanningen we als
gezamenlijk betrokkenen nodig achten. We hebben het dan over het tegengaan van wateroverlast, het
tegengaan van watertekort (droogte en verdroging) en het zorgen voor een goede waterkwaliteit van
zowel oppervlaktewater als (ondiep) grondwater. Het watersysteemplan eindigt dan ook met een
concreet voorstel voor maatregelen inclusief kosten.

Gebiedsbeschrijving
De Hunze ligt in een oerstroomdal dat in geohydrologische zin doorloopt tot ver ten noorden van
Groningen. De beek heeft zijn oorsprong van origine in de hoogvenen rond Emmen en Odoorn.
Momenteel komen twee bovenlopen (het Voorste- en Achterste diep) bij Gasselternijveen samen tot
de Hunze. Deze stroomt naar het noorden, en mondt via het Zuidlaardermeer uiteindelijk (als Drents
diep) uit in het Winschoterdiep. Het dal heeft een asymmetrisch karakter, met aan de westzijde de
Hondsrug (hoogteverschil met het dal ca. 15 meter bij Borger aflopend tot enkele meters bij Haren),
en aan de oostzijde de veenkoloniën. Hier bevond zich tot voor enkele eeuwen een uitgestrekt
hoogveengebied. Op de Hondsrug infiltreert regenwater dat in het Hunze-dal lokaal opkwelt. Vanwege
de natte omstandigheden hebben zich op veel plaatsen in het beekdal dikke veenpakketten gevormd.
Ontwatering zorgde ervoor dat veel van dit veen door mineralisatie is verdwenen, waardoor ook het
maaiveld op veel plaatsen is gedaald.
Het Hunze-gebied ligt in de provincies Drenthe en Groningen. Vijf gemeenten hebben een groot deel
van hun grondgebied in het stroomdal van de Hunze te weten Haren, Hoogezand-Sappemeer,
Tynaarlo, Borger-Odoorn en Aa en Hunze, daarnaast zijn in mindere mate Groningen, Veendam en
Menterwolde betrokken.
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Visie, beleid en betrokkenen
Door verschillende overheden en belangenorganisaties zijn visies voor de toekomst van het Hunzegebied gemaakt. Als eerste maakte begin jaren negentig Stichting Het Drentse landschap een visie
als basis voor natuurherstel- en ontwikkeling in het gebied. Ook vanuit de landbouw, de
waterbedrijven en de recreatiesector zijn plannen voor (delen van) het gebied gemaakt. De beide
provincies hebben in hun provinciale omgevingsplannen (POP’s) het beleid op het gebied van onder
andere ruimtelijke ordening en water vormgegeven. Zo is voor Drenthe als uitwerking van het
Gebiedsplan Hunzedal, de Hunze als Robuuste verbindingszone benoemd. Concreet betekent dit dat
een zone aan weerszijden van de Hunze, Voorste- en Achterste diep als natuurgebied is
aangewezen. De Hunze zal hier als meanderende en stromende beek worden hersteld.
Veel elementen uit de beleidsplannen zijn in het kader van plattelands/gebiedsontwikkeling concreet
gemaakt. Zo zijn bijvoorbeeld in het Hunze-project (Drents deel van de Hunze) al veel plannen tot
stand gebracht, waar water, natuur, landbouw en recreatiefuncties werden gecombineerd en waarbij
ook veel inbreng vanuit de bevolking mogelijk was. Aan Groningse zijde wordt in de herinrichting
Haren min of meer op vergelijkbare wijze gezocht naar een integrale gebiedsontwikkeling van het
Gorecht. Apart te noemen zijn een aantal grote bedrijven zoals Avebe, Nedmag en Kappa die in het
Hunze-gebied gevestigd zijn. Deze zijn gebaat bij een goed functionerend watersysteem, onder meer
voor de aanvoer van water voor hun bedrijfsprocessen.
In het Hunze-gebied is in de afgelopen vijftien jaar zoals gezegd veel gebeurd. Zo zijn delen van de
Hunze opnieuw ingericht als natuurgebieden in combinatie met ruimte voor waterberging en zijn er
hierbij nieuwe mogelijkheden voor recreatie gecreëerd (wandelen/fietsen, kanovaren, hengelsport).
Een nieuw waterwingebied bij de Breevenen gaat gepaard met natuurontwikkeling en recreatie.
Verder worden rioolwaterwaterzuiveringsinstallaties verbeterd (RWZI Gieten) dan wel afgekoppeld
(RWZI Zuidlaren). In de Onner- en Oostpolder wordt een noodbergingsgebied aangelegd en zijn
kaden langs de verschillende waterlopen opgehoogd. Hierdoor is het watersysteem al een stuk
robuuster dan het was: het is mogelijk water langer vast te houden en in perioden van veel neerslag in
natuurgebieden langs de Hunze te bergen. De waterkwaliteit van oppervlaktewater en ondiep
grondwater verbetert hierdoor, wat ook van belang is voor de drinkwaterwinning. In welke mate
moerasherstel langs de Hunze de waterkwaliteit daadwerkelijk verbetert is onderzocht in een
proefproject nabij pompstation de Groeve (Water4all/Water cost). Hieruit komt naar voren dat bij een
juiste inrichting en beheer van de moerassen deze in beperkte mate bijdragen aan verlaging van
fosfaatgehalten in het oppervlaktewater.

Wateropgaven
Alvorens na te gaan of naast huidige projecten en in gang gezet beleid aanvullende maatregelen
nodig zijn is het nodig te weten hoe tussen nu en 2050 het watersysteem zal veranderen.
Klimaatverandering en maaivelddaling zullen gevolgen hebben voor wateroverlast in het stedelijk en
landelijk gebied. Ook kan door langere droge perioden er tijdelijk sprake zijn van watertekort. Wellicht
is er op langere termijn een grotere wateraanvoerbehoefte in droge zomers. In 2015 moeten ook de
Europese eisen ten aanzien van de waterkwaliteit vanuit de Kaderrichtlijn Water vertaald zijn naar het
stroomgebied van de Hunze (realisatie uiterlijk in 2027).
Om te weten hoe ver we al zijn, en welke problemen/uitdagingen er nog liggen zijn voor de aspecten
wateroverlast, watertekort en waterkwaliteit zo concreet mogelijk de zogenaamde wateropgaven
gedefinieerd.
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Wateroverlast
In het Regionaal Bestuursakkoord Water is afgesproken dat toename van neerslag door
klimaatverandering niet op de boezem mag worden afgewenteld, maar in het Hunze-gebied moet
worden opgevangen. Door de (deels alleen nog voorgenomen) inrichting van natuurgebieden langs de
Hunze blijkt dat ook op langere termijn de wateropgave van 5,6 miljoen kuub met de huidige
gereserveerde ruimte in het gebied (6,4 miljoen kuub) kan worden ingevuld. Dit betekent niet dat er
nergens wateroverlast ontstaat in natte perioden. Op ongeveer 3260 hectare kunnen bij hevige
neerslag (tijdelijk) inundaties voorkomen, hiervan zijn 1930 hectare landbouwgebied en 1330 hectare
nieuw/toekomstig natuurgebied. Ook betekent het niet dat we er met de Hunze alleen al zijn. Het zou
kunnen, alle stroomgebieden overziende, dat het zinvol is om in de Hunze meer water vast te
houden/te bergen dan strikt voor het stroomgebied van de Hunze alleen noodzakelijk is. Dit kan
bijdragen aan het gedeeltelijk oplossen van wateropgaven in andere stroomgebieden waar minder
ruimte is voor het vasthouden of bergen van water.
Een andere belangrijke oorzaak van wateroverlast, naast klimaatverandering, is de bodemdaling door
afbraak (oxydatie) van veen. Bodemdaling door zoutwinning nabij Veendam speelt ook een rol, maar
is beperkter van aard. Vooral rond het Achterste Diep is het maaiveld door veenoxidatie al enkele
decimeters gedaald en zal het tot 2050 nog met (lokaal) tot 40 – 50 cm kunnen dalen. Dit kan
vernattingsproblemen in landbouwgebieden gaan opleveren.
De stedelijke wateropgave bedraagt ca. 100.000 kuub. Dit is een fractie van de totale opgave maar
betekent wel dat in het stedelijk gebied totaal tot 2050 ca. 20 hectare ruimte gevonden moet worden
om piekafvoeren van water te kunnen opvangen.
Watertekort
Een tekort aan water uit zich in de vorm van verdroogde natuurgebieden en droogteschade in
landbouwgebieden. Lokaal kan door zetting ook schade aan gebouwen optreden. Verdroging doet
zich voor in enkele bestaande natuurgebieden op de Hondsrug en lokaal op flanken (bv. Harener
Wildernis). De nieuwe natuur rondom de Hunze kent deze problemen niet of nauwelijks.
Droogteschade in de landbouw komt weinig voor, doordat er voldoende water kan worden aangevoerd
in de zomer. Wel zal door klimaatverandering de waterbehoefte toenemen, vooral in het oostelijke,
veenkoloniale deel van het Hunze-gebied. Geschat wordt dat de aanvoerbehoefte tot 2050 met
maximaal ca. 5 miljoen kubieke meter zal gaan toenemen.
Waterkwaliteit
In het watersysteem van de Hunze zijn de Hunze zelf en het Zuidlaardermeer als ‘waterlichamen’
onderscheiden. Analyse van de wateropgaven voor waterkwaliteit laat zien dat de streefwaarden voor
chemische waterkwaliteit worden gehaald. Dit is nader uitgewerkt in zogenaamde ‘fact sheets’ per
waterlichaam, die als bijlage zijn toegevoegd. De ecologische kwaliteit van de Hunze voldoet in 2015
echter nog niet aan het streefbeeld van een stromende laaglandbeek. Dit heeft vooral te maken met
het ontbreken van karakteristieke beekprocessen in nog grote delen van de Hunze zoals erosie en
sedimentatieprocessen die sterk afhankelijk zijn van voldoende doorstroming in de beek.
Het Zuidlaardermeer neemt hierbij een aparte plaats in. De fosfaatbelasting van dit meer blijft ook na
uitvoering van maatregelen te hoog (0,17 mg P/l, streefwaarde is 0.08-0,10 mg P/l). Ook is het relatief
stabiele peil van het meer (boezempeil) ongunstig voor het meer en omringende oeverzones. Hiermee
wordt niet voldaan aan de natuurfunctie van het meer.
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Voor de stedelijke wateren geldt (op basis van uitgevoerde ecoscans) dat op veel plaatsen, maar niet
overal, de kwaliteit van stedelijke wateren goed is. Riooloverstorten zijn hier onder andere een
belangrijke oorzaak van. Deze zullen bij een toenemende neerslagintensiteit vaker gaan functioneren.
Een apart punt is dat vismigratie in de Hunze onvoldoende mogelijk is. Met name in Hunze, Voorste
en Achterste diep komen nog veel voor vissen onneembare stuwen voor.

Strategie en maatregelen
Bij het maken van keuzen en het uitwerken van maatregelen is een aantal uitgangspunten
geformuleerd:
- we nemen zoveel mogelijk integrale maatregelen om de wateropgaven op het gebied van
wateroverlast, watertekort en waterkwaliteit in te vullen
- we werken van grof naar fijn: hier genoemde maatregelen zullen in een uitvoeringsprogramma
dan wel gemeentelijke waterplannen concreter handen en voeten krijgen
- we maken een splitsing voor en na 2015. Het is niet reëel om alle maatregelen, zoals
bijvoorbeeld hermeandering van de gehele Hunze, voor 2015 uitgevoerd te hebben
- ten aanzien van waterkwaliteit in het stedelijk gebied kijken we primair naar welke
maatregelen nodig zijn om negatieve effecten op de waterlichamen Hunze en
Zuidlaardermeer tegen te gaan. Overige waterkwaliteitsmaatregelen worden samen met de
gemeenten in de gemeentelijke waterplannen vormgegeven
- maatregelen zijn voor zover op dit moment mogelijk, afgestemd op de Natura2000-status van
het Zuidlaardermeer-gebied
- de inbreng vanuit de gebiedsgroepen is zoveel mogelijk meegenomen
Wateroverlast
Geconstateerd is dat het Hunze-gebied voldoende ruimte biedt om water te kunnen vasthouden en
bergen, ook voor de langere termijn. Dit betekent wel dat het belangrijk is de ingezette inrichting van
natte natuurgebieden rondom de Hunze verder vorm te geven. Hiertoe worden projecten die reëel
gesproken voor 2015 afgerond kunnen zijn tot uitvoering gebracht. Dit zijn onder meer de projecten
Onner- en Oostpolder (bergen), Tusschenwater, Torenveen, LOFAR (Achterste diep), Mandelanden
(Voorste diep) en Oude Weer (bij Gasselternijeveen)(vasthouden). Na 2015 komen Noordma, de
Branden, Bronnegermaden (Voorste diep) en Wolfsbarge (vasthouden) aan bod. Overigens kan het
zijn dat projecten naar voren komen door onvoorziene ontwikkelingen, daar wordt apart over besloten.
In het stedelijk/bebouwd gebied is voor de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Haren, Tynaarlo, Aa
en Hunze en Borger-Odoorn de opgave om wateroverlast tegen te gaan benoemd in termen van
3
aantallen kuubs vast te houden/te bergen water. Totaal gaat het om 33.000 m tot 2015. De
gemeenten geven zelf in hun waterplannen aan waar ze de ruimte vinden om de wateropgave in te
vullen (nieuwbouw en bestaande woongebieden) en werken hiervoor plannen uit in samenwerking
met het waterschap. Dit geldt ook voor de grondwateroverlastproblematiek.
Watertekort
Watertekort voor de landbouw is in het Hunze-gebied voor de korte termijn geen probleem. Aanvoer
van gebiedsvreemd water en kwel vanaf de Hondsrug zorgen ervoor dat vanuit landbouwkundige
optiek er ’s zomers voldoende water voorhanden is, zeker aan de westzijde van de Hunze. Wel wordt
meegelift met ontwikkelingen om lokaal meer water ook ten behoeve van het landbouwgebied vast te
kunnen houden (bv. in geval van pandscheiding Zuidlaardermeer). Voor de lange termijn wordt
nagegaan of ten aanzien van wateraanvoermogelijkheden verdere actie nodig is.
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Het watertekortprobleem doet zich in termen van verdroging voor in een aantal natuurgebieden met
name aan de noordzijde van het Zuidlaardermeer. Daarom worden voor de Onner- en Oostpolder (oa.
nabij de Harener Wildernis) maatregelen voorgesteld gericht op hogere grondwaterstanden. Deze
worden naar verwachting voor 2015 uitgevoerd. Maatregelen in het gebied Wolfsbarge zullen na 2015
aan de orde komen.
Waterkwaliteit
De voorgestelde maatregelen in het Hunze-stroomgebied zijn erop gericht de KRW-waterlichamen
Hunze en Zuidlaardermeer op een voldoende kwaliteitsniveau te brengen (het zogenaamde Gewenst
Ecologisch Potentieel). Voor de Hunze betekent dit dat de beek zuidelijk van het Zuidlaardermeer in
zijn geheel de oorspronkelijke meanderende loop terugkrijgt met de daarbij behorende beekvormende
processen zoals erosie en sedimentatie. Voor het Zuidlaardermeer wordt gestreefd naar een helder
en plantenrijk meer. Realisatie van deze doelstellingen maakt de uitvoering van een set van
maatregelen op het gebied van inrichting en nutriëntenbelasting noodzakelijk.
Om deze reden is het wenselijk om aan de bronkant ervoor te zorgen dat minder fosfaat in het
oppervlaktewater komt. Omdat het overgrote deel van het water in het Zuidlaardermeer afkomstig is
uit de Hunze zullen veel van de maatregelen in dit deel van het stroomgebied uitgevoerd gaan
worden. De nutriëntenbelasting wordt verlaagd door het stimuleren van precieze bemesting,
toepassen van akkerranden en bufferstroken, het tegengaan van veenoxidatie, als ook het
terugdringen van de fosfaat-belasting van het effluent bij de zuivering Gieten.
Daarnaast zorgt de natuurontwikkeling rondom de Hunze (bv. Tusschenwater) in beperkte mate voor
het vastleggen van fosfaat, voordat dit water het Zuidlaardermeer bereikt. Naast de opname van
fosfaat uit het water zal er tijdens hoogwatersituaties ook sediment (slib) in deze moerassen bezinken
waaraan fosfaat gebonden zit. Hierdoor werken de vloedmoerassen tot op zekere hoogte als een
natuurlijk filter en zal er minder slib en nutriënten in het Zuidlaardermeer terecht komen. Het is daarom
van belang ook vanuit dit oogpunt herstel van (vloed)moerassen zoals nabij Tusschenwater uit te
voeren.
- stedelijk/bebouwd gebied
In het stroomgebied van de Hunze geldt dat op enkele plekken overstorten vanuit bebouwd gebied
negatieve invloed hebben op het waterlichaam Zuidlaardermeer. Daarom worden deze (één bij
Midlaren, twee bij Zuidlaren) gesaneerd.
Voor het overige werken de gemeenten hun ambities voor verbetering van waterkwaliteit samen met
het waterschap concreet uit in maatregelenplannen behorend bij de waterplannen. Om een betere
afstemming van zowel inrichting als beheer en onderhoud op de gewenste functie/streefbeelden van
het watersysteem te realiseren worden onderhoudsplannen gemaakt voor zowel het water als het
aanliggend groen. Ook de stedelijke baggerproblematiek is veelal in de gemeentelijke waterplannen
opgenomen. De ontwikkeling van de kwaliteit van het watersysteem zal via monitoring worden
gevolgd en bewaakt.

Kosten
De totale kosten van de maatregelen uit te voeren tot 2015 bedragen ca. 59 miljoen euro. Deze
kosten volgen uit de inhoudelijke analyse, en zijn vervolgens getoetst met betrekking tot haalbaarheid
(kunnen we de maatregelen daadwerkelijk voor 2015 uitvoeren) en betaalbaarheid (blijft de
lastenstijging voor het waterschap beneden de 2%).
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Evaluatie
Met de uitwerking van een watersysteemplan voor de Hunze is het toekomstig waterbeheer in lange
termijn-perspectief geplaatst en ten aanzien van waterkwaliteit ook in de Europese context van de
Kaderrichtlijn Water. Deze uitwerking heeft in afstemming met de streek en met alle grote
belangenpartijen plaatsgevonden. Kijkend naar de analyse blijkt dat ten aanzien van de
waterkwantiteitsopgaven (wateroverlast, watertekort) de goede lijn reeds is ingezet en er al veel is
gebeurd. Duidelijk is geworden wat er nodig is om ook voor de lange termijn effecten van
klimaatverandering te kunnen opvangen. Ten aanzien van de waterkwaliteit is het beeld minder
rooskleurig, en is er een extra inspanning nodig de waterkwaliteit in dit stroomgebied op het juiste
niveau te krijgen. Ook ten aanzien van het bebouwde gebied laat het watersysteemplan zien welke
extra maatregelen nodig zijn, en biedt gemeenten en waterschap daarmee de kans samen deze
handschoen op te pakken. Het watersysteemplan vormt daarmee een basis om het watersysteem van
de Hunze ook naar de toekomst toe duurzaam en veilig te laten zijn.

Pilotgebied Water4all ten zuiden van het Zuidlaardermeer: moerasontwikkeling in combinatie met
verbetering waterkwaliteit (zie ook pag. 37)
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1

Inleiding

1.1

Aanleiding

De wateroverlast in de jaren negentig heeft ons doen realiseren dat het waterbeheer in Nederland
onvoldoende is afgestemd op de veranderende omstandigheden, zoals klimaatverandering en een
toename van het verharde oppervlak in stedelijk gebied. Om hierin verandering te brengen is in 2003
door het Rijk, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) en de
Unie van Waterschappen (UvW) het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) opgesteld. Het doel is
om gezamenlijk het watersysteem voor 2015 op orde te brengen en daarna te houden (met 2050 als
planhorizon), rekening houdend met de eerder genoemde veranderende omstandigheden. De
afspraken in het NBW zijn voor de regio Groningen en Noord en Oost Drenthe uitgewerkt in het
Regionaal Bestuursakkoord Water dat door rijk, provincies, gemeenten en waterschappen is getekend
op 12 september 2005. Dit RBW vraagt behalve aandacht voor wateroverlast, ook aandacht voor
watertekort en waterkwaliteit. In termen van zogenaamde wateropgaven moet voor deze drie
aspecten worden aangegeven wat er nodig is om het watersysteem in zowel het landelijk als het
stedelijk gebied in te richten op de toekomst. Volgens het RBW moeten de gemeenten deze
wateropgaven uitwerken in gemeentelijke waterplannen en de waterschappen in zogenaamde
watersysteemplannen. Deze beide plannen moeten goed op elkaar zijn afgestemd.
Het waterschap Hunze en Aa’s heeft voorgesteld om samen met de gemeenten Tynaarlo,
Hoogezand-Sappemeer, Haren, Aa en Hunze en Borger-Odoorn en andere betrokken organisaties
gezamenlijk het watersysteemplan voor het stroomgebied van de Hunze op te stellen. Dit plan moet
naadloos aansluiten op de gemeentelijke waterplannen en geeft invulling aan de verschillende
wateropgaven in het Hunze-gebied. Het geeft daarmee een doorkijk naar de toekomstige
waterhuishouding van het gebied en omvat tevens een concreet maatregelenpakket dat de
wateropgaven realiseert.

1.2

Doel van het watersysteemplan Hunze

Samen met de gemeenten zijn de volgende uitgangspunten voor het watersysteemplan geformuleerd:
•
•
•
•

•
•

Het plan moet voldoen aan de eisen van het RBW en moet goed leesbaar, kort en krachtig zijn.
Het afwegingskader moet helder zijn en een duidelijke onderlegger vormen voor de watertoets.
Het maatregelenplan is het belangrijkste onderdeel, het is concreet, realistisch en zinvol.
De beschrijving van het gebied en bestaande plannen, beleidszaken e.d. moet beknopt maar
helder en toegankelijk zijn. Daarnaast moeten de problematiek en de opgaven voor het Hunzegebied goed weergeven zijn en logischerwijze leiden tot kansen, knelpunten en maatregelen.
Overige betrokkenen (overheden, belangenorganisaties, burgers) denken nadrukkelijk mee in de
verschillende fasen van het proces.
Voor de communicatie met de omgeving maken we gebruik van ervaringen bij andere projecten in
het Hunze-gebied zoals bijvoorbeeld het Hunze-project en het LOP (landschapontwikkelingsplan)
Haren.
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1.3

Uitgangspunten vanuit het Regionaal Bestuursakkoord Water

Het Regionaal Bestuursakkoord Water geeft aan dat een watersysteemplan de volgende onderdelen
moet bevatten:
•
•
•
•
•
•
•

1.4

Weergave van het functioneren van het watersysteem met onderbouwing noodzaak en nut van
maatregelen.
Inzicht in omvang en oplossingen van de wateropgaven.
Weergave en vaststelling van ecologische doelen.
Vaststelling normen voor grond- en oppervlaktewaterlichamen in het betreffende gebied (KRW).
Vaststelling van gevolgen van normen voor wateroverlast en watertekort.
Breed gedragen maatregelenpakket om wateropgaven te realiseren.
Breed gedragen lange termijn afwegingskader op het watersysteem als onderlegger voor de
watertoets.

Leeswijzer

Het watersysteemplan Hunze begint met een beschrijving van het Hunze-stroomgebied in hoofdstuk
2. Hierin komen onder meer historie, systeemkenmerken en beleid aan de orde. Vervolgens gaat
hoofdstuk 3 in op het waterprobleem in termen van te veel, te weinig en te vies water. De
hoofdstukken 4 en 5 laten zien wat we resp. al doen via huidig beleid en wat er op
stroomgebiedniveau extra nodig is, gezien de ontwikkelingen op onder meer klimaatgebied die voor
ons staan. In hoofdstuk 6 wordt ingezoomd op de situatie in de verschillende Hunze-gemeenten.
Uiteindelijk sluit het rapport af met de definiëring van de wateropgaven op het gebied van
waterkwantiteit en waterkwaliteit. Hoofdstuk 7 geeft een weergave van de wateropgaven voor het
Hunze-gebied waarna in hoofdstuk 8 (Strategie) en 9 (Maatregelenplan) wordt uitgewerkt hoe die
wateropgaven voor de korte termijn (2015) en lange termijn (2050) worden ingevuld. In het
maatregelen plan is hiertoe een tabel opgenomen met maatregelen en kosten. In de bijlagen zijn
naast kaartmateriaal ook twee fact sheets opgenomen (waterlichaam Hunze en Zuidlaardermeer).

Gedeelte van de zuivering Gieten
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2

Stroomgebied van de Hunze

2.1

Begrenzing (bijlage 1)

Het watersysteem van de Hunze zoals gehanteerd in het watersysteemplan heeft een begrenzing die
in hoge mate is gebaseerd op het huidige oppervlaktewatersysteem. Niettemin valt ook het
hydrologische invloedsgebied (grondwatersysteem) binnen deze begrenzing. Aan de zuidzijde mist
een klein deel van het oorspronkelijke stroomgebied, dat afwatert richting Veenkoloniën. Het
(deel)stroomgebied van de Hunze ligt in het zuidwestelijk deel van het waterschapsgebied. Het
boven- en middenstroomse gedeelte ligt in de provincie Drenthe. Het benedenstroomse deel ligt in de
provincie Groningen, de provinciegrens loopt door het Zuidlaardermeer.
Het watersysteem de Hunze is gelegen in de gemeenten Tynaarlo, Hoogezand-Sappemeer, Haren,
Aa en Hunze en Borger-Odoorn. Enkele kleine gebieden van watersysteem de Hunze liggen ook in de
gemeenten Groningen, Veendam en Menterwolde. De grens tussen het deelstroomgebied Hunze en
Drentse Aa ligt grotendeels bij de waterscheiding op de Hondsrug. In het zuiden wordt de grens
gevormd door de genoemde kunstmatige scheiding in het Achterste Diep. Aan de oostzijde van het
watersysteem ligt het deelstroomgebied van de Veenkoloniën. In het noorden wordt het gebied
begrensd door de stad Groningen en het Winschoterdiep. Hoewel het eigenlijke Hunzedal (vanuit
historisch perspectief, maar ook in geohydrologisch opzicht) nog een heel stuk in noordelijke richting
doorloopt is ervoor gekozen dit gebied niet mee te nemen in deze studie (maar in het
watersysteemplan Duurswold) omdat dit meer recht doet aan de huidige waterhuishoudkundige
relaties (onder meer in samenhang met de ontwikkeling van Meerstad). Niettemin zal van duidelijke
afstemming tussen beide watersysteemplannen sprake zijn. Het deelstroomgebied Hunze is ongeveer
40.000 hectare groot. Kenmerkend voor het gebied is de asymmetrische en daarmee voor Drenthe
enigszins atypische opbouw van het beekdal (Hondsrug-Hunzedal-Veenkoloniaal gebied), de
Hunze/Drents diep als (vooralsnog) grotendeels gekanaliseerde beek en het Zuidlaardermeer.

2.2

Historie en kenmerken (bijlage 2 en 3)

Het gebied van het watersysteem Hunze wordt gekenmerkt door verschillen in bodemopbouw en
ontstaansgeschiedenis. Westelijk grenzend aan het beekdal ligt de Hondsrug. Deze is tot wel 20
meter hoger gelegen dan het dal en vormt de oostelijke rand van het Drents plateau. De
hoogteverschillen tussen Hondsrug en Hunzedal nemen van bovenloop naar benedenloop geleidelijk
af om ter hoogte van Haren nog enkele meters te bedragen. De Hondsrug bestaat uit zandgronden
met op veel plaatsen keileem in de ondergrond. Ten oosten van de Hondsrug ligt het oerstroomdal
van de Hunze. Dit oerstroomdal is ontstaan door terugtrekking van landijs. Het smeltwater vormde het
oerstroomdal van de Hunze. Het stroomdal is later door sedimenten, waaronder rivierzanden,
opgevuld. Door sedimentatie van fijner materiaal ontstond ook de Eemklei-laag, die op veel plaatsen
circa 15 meter onder maaiveld aanwezig is. Toen vanaf het begin van het Holoceen de zeespiegel
begon te stijgen en daarmee de afvoer van water ging stagneren is op grote schaal veenvorming
opgetreden. Aanvankelijk was dit veen grondwater beïnvloed. Later ontstonden onder meer op de
overgang van de Hondsrug naar het Hunzedal ook vrij uitgebreide, regenwaterafhankelijke
hoogveengebieden in het beekdal (binnenvenen). Doordat vanuit de Waddenzee van tijd tot tijd nog
inbraken landinwaarts plaatsvonden werd ook zo nu en dan klei afgezet. Dit uit zich in het voorkomen
van klei-op-veen-gronden in het benedenstroomse deel van het Hunzedal.
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Aan het maaiveld heeft het beekdal een overwegend venige bodem met op sommige plaatsen
beekleemafzettingen. Wel is door klink en mineralisatie het aandeel veenbodems in de laatste
decennia sterk teruggelopen. Het beekdal is in vergelijking met andere beekdalen in Drenthe erg
breed en vlak, en kent feitelijk alleen aan de westelijke Hondsrug-zijde een beekdalflank. Aan de
oostzijde vormen de Veenkoloniën de begrenzing. Vroeger lag hier het enorme Bourtangerveen. In de
e
e
19 en 20 eeuw is dit veengebied grotendeels afgegraven, waardoor de Veenkoloniën ontstonden en
de overgang naar het oosten qua hoogteligging veel minder sterk werd. De ondiepe bodem in dit
gebied bestaat voornamelijk uit restveen en zand.
De Hondsrug is door de hoge ligging van oorsprong het gebied waar inwoners zich gingen vestigen.
Hier ontstonden dorpen als Noordlaren, Zuidlaren, Gieten, Drouwen, Gasselte, Borger, Odoorn en
Exloo. In het Hunzedal komen door de natte omstandigheden geen grote dorpen en steden voor. Aan
de oostrand van het Hunzedal vormt een langgerekte zandwalrug een lint van randveendorpen die de
begrenzing met het vroegere veengebied vormt met namen als Drouwenerveen, Eexterveen,
Gieterveen, Eexterzandvoort, Gieterzandvoort en Zuidlaarderveen. Door de grootschalige en
georganiseerde ontginning van het veenpakket in dit gebied ontstond daar een patroon van wijken en
kanalen met daarbij bebouwingslinten.

Situatie rond 1780

Situatie rond 1810 –1820

Het stroomgebied van de Hunze kent verschillende landschapstypen. Tegenover het besloten
landschap van de Hondsrug staat het open landschap van het Hunzedal en het veenkoloniale gebied.
Lokaal komen in het Hunzedal ruilverkavelingbosjes voor, langs sommige meanders is sprake van
enig struweel.

Watersysteemplan Hunze
10

In het veenkoloniale gebied is opgaande begroeiing aanwezig langs sommige lijnvormige elementen
zoals wijken en wegen. Doordat het gebied lang een overwegend landbouwkundig gebruik heeft
gehad, is het gebied rijk aan historische waterwerken. Deels zijn deze bruggen en sluizen nog in
gebruik. Deze waterobjecten hebben voor dit gebied naast een afwaterende functie ook een
cultuurhistorische waarde. In een drietal figuren in deze paragraaf is de historische situatie van de
Hunze in verschillende perioden weergegeven.

Situatie rond 1940
Het Hunze-gebied is in cultuurhistorisch en archeologisch opzicht van belang vanwege het voorkomen
van vindplaatsen vooral op zandruggen (opduikingen) langs de Hunze. Deze opduikingen (hoger en
relatief droog, maar wel in de nabijheid van water) waren plekken waar bewoners zich tijdelijk
vestigden. Ook het voorkomen van doorwaadbare plaatsen in de beek (voorden, lenten), zoals recent
nog aangetroffen bij de inrichting van het gebied Elzenmaat wijst op het cultuurhistorische belang van
het Hunze-gebied en de noodzaak hiermee rekening te houden in geval van uitvoering van
herstelmaatregelen.
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2.3

Waterhuishouding (bijlage 5, 6 en 7)

De beek de Hunze (door sommigen als riviertje betitelt, en daarnaast ook wel de Oostermoerse vaart
genoemd) begint in de vorm van het Voorste en het Achterste diep, twee bovenlopen. Het Achterste
Diep begint in de Zoersche Landen bij Exloo, en ontsprong vroeger als klein beekje vanuit het
hoogveengebied rond Emmen. Het meest bovenstroomse deel hiervan watert nu af naar de
Veenkoloniën en valt dus niet in het deelstroomgebied de Hunze. Binnenkort zal het gebied weer via
het Achterste diep afwateren op de Hunze. Het Voorste Diep ontspringt op de Hondsrug (vanuit het
vroegere Odoornerveen) en ligt in een dal dat bij Borger een doorbraak door de Hondsrug heeft
geforceerd. De beek is hier deels vervangen door het kanaal Buinen-Schoonoord. Het traject van de
Hunze vanaf de bovenloop bij Exloo tot aan de uitmonding in het Zuidlaardermeer is ongeveer 30 km
lang. Ten noorden van het Zuidlaardermeer stroomt de Hunze verder als het Drents Diep naar het
Winschoterdiep waar het in uitmondt. Het gebied ten oosten van de Hunze, de Veenkoloniën, watert
via het Kieldiep af op het Zuidlaardermeer. Ten oosten van Hoogezand wordt het water afgevoerd op
het Winschoterdiep.
Het Drents plateau fungeert als infiltratiegebied voor het Hunzedal. Vooral onder aan de Hondsrug
vertaalt dit zich in een sterke kweldruk, die richting de Hunze afneemt. Het Hunzedal is in de loop van
de 20e eeuw waterhuishoudkundig steeds intensiever ingericht ten behoeve van het agrarisch gebruik
(Schollema et al., 2004). Aanvankelijk was alleen hooilandgebruik vanaf de Hondsrug en vanuit de
randveenontginningen mogelijk omdat het gebied voor het overige landbouwgebruik veel te nat was.
In de jaren zestig is de Hunze rechtgetrokken, verbreed en voorzien van stuwen ten behoeve van de
landbouw. De oorspronkelijke meanders kwamen hierdoor los van de Hunze te liggen, hadden geen
afvoerende functie meer en verlandden. Ook werden enkele diepe leidingen gegraven onder aan de
Hondsrug (o.a. leiding 2). De waterhuishouding was gericht op een snelle afvoer van kwelwater vanaf
de Hondsrug. Als gevolg van deze ingrepen werd de grondwaterstand in het beekdal sterk verlaagd
(tot gemiddeld ca. 0,8m –1,50m beneden maaiveld), maar begon tevens de klink en mineralisatie van
het, op sommige plekken meters dikke, veenpakket. Verder ontstond in het gebied ten oosten van de
Hunze de mogelijkheid om water aan te voeren. Aan de westkant van de Hunze bestaat deze
mogelijkheid niet. Vanwege de kwelinvloed vanuit de Hondsrug is wateraanvoer ook niet noodzakelijk
ten westen van de Hunze. Verder zijn in de loop van de zestiger en zeventiger jaren (soms al in de
jaren dertig) op verschillende plaatsen grondwaterwinningen ten behoeve van de
drinkwatervoorziening ingericht. Diep grondwater wordt op een diepte van gemiddeld 60-80 meter
onder maaiveld opgepompt nabij Haren, Onnen, de Groeve en Annen. Dit heeft er toe geleid dat de
oorspronkelijke kwelsituatie in grote delen van het beekdal is omgeslagen naar een permanente
infiltratiesituatie.
In het Hunze-gebied is tot op zekere hoogte sprake van bodemdaling. Door zoutwinning nabij
Veendam daalt de bodem in de Veenkoloniën. Hierdoor is sprake van relatieve stijging van de
grondwaterstanden. In het Hunze-gebied is de huidige bodemdaling circa 10 centimeter aan de rand
tot 70 centimeter in het zwaartepunt. Het zwaartepunt van deze daling ligt in het oostelijk deel van het
stroomgebied. Naast bodemdaling door zoutwinning vindt ook bodemdaling door aardgaswinning
plaats. Verwacht wordt dat in het jaar 2050 de daling totaal 6 - 18 centimeter bedraagt. In delen van
het Hunze gebied is daarnaast sprake van veenoxidatie. In het Achterste Diep gebied kan de
bodemdaling in 2050 hier plaatselijk oplopen tot 50 cm.
Het peilbeheer in het gebied is in hoge mate afgestemd op het landbouwkundige gebruik, dat wil
zeggen voldoende drooglegging. In gebieden met de functie natuur is het peilbeheer gericht op
hogere (grond)waterstanden. Het watersysteem in de veenkoloniën is in het kader van de herinrichting
van de Veenkoloniën geoptimaliseerd ten behoeve van de landbouw. Na deze optimalisatie zal het
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besturen van stuwen en gemalen in dit gebied door middel van telemetrie (geautomatiseerde wijze
van opname en verwerking van grondwaterstands- en peilgegevens) plaatsvinden om een beter
beheersbaar en bestuurbaar watersysteem te krijgen. Dit is mogelijk, omdat gezien de goed
doorlatende (zand)ondergrond grondwaterstanden in het gebied sterk reageren op het gevoerde
peilbeheer. Ook kan zo het water bij piekafvoeren beheersbaar op de boezem worden afgevoerd en
wordt de boezem ontlast.
Recent zijn delen van de Hunze als meanderende, levende beek weer herstelt. Op initiatief van
Stichting Het Drentse Landschap zijn op verschillende plekken delen van de oorspronkelijke
meanders uitgegraven en maken ze weer onderdeel uit van de Hunze als afvoerende waterloop.
Rondom deze meanders is in een smalle zone ook de grondwaterstand verhoogd. Deze gebieden zijn
van de landbouwgebieden gescheiden door kaden. De natuurgebieden die zo zijn ontstaan hebben al
een belangrijke rol in verandering van de afvoerdynamiek van de Hunze. Water kan langer worden
vastgehouden en langzamer worden afgevoerd. Tevens spelen de gebieden waar meanders zijn
hersteld een rol in berging van water in tijden van veel neerslag.

2.4

Functies (bijlage 8, 9, 10, 11 en 12)

Het Hunzedal was tot voor kort vrijwel uitsluitend landbouwgebied, met op enkele plekken
overgebleven meanders van de Hunze als kleine natuurgebiedjes. Sinds de jaren negentig van de
vorige eeuw zijn rondom de Hunze natuurgebieden begrensd en ingericht. Nabij Exloo en Drouwen
zijn ook op de beekdalflanken gebieden als reservaat begrensd, evenals in de bovenloop van het
Voorste Diep.
Landbouw
Vooral in het oosten van het stroomgebied bevinden zich grote arealen akkerbouw. Rond de Hunze
komen grasland en akkerbouw naast elkaar voor. In het gebied ten noorden van het Zuidlaardermeer
gaat het voornamelijk om graslandgebruik. De akkerbouwbedrijven (aandeel 75%) bestaan uit
gemengde en melkveehouderijbedrijven en een klein aantal intensieve veehouderijbedrijven. Alleen
rond Zuidlaren hebben de gemengde- en melkveehouderijbedrijven de overhand. Het bouwplan van
de akkerbouwbedrijven bestaat hoofdzakelijk uit zetmeelaardappelen, wintertarwe en suikerbieten.
Op een aantal plaatsen vindt men boomteelt, bollenteelt of wordt graszaad verbouwd.
Natuur
Het stroomgebied van de Hunze bevat een aantal natuur- en bosgebieden. De bosgebieden liggen op
de Hondsrug rond Exloo en Drouwen. In het Achterste diep ligt het natuurgebied Zoerse landen,
bestaande uit broekbos en ruigte. Langs de Hunzeloop liggen enkele recent ingerichte
natuurgebieden. Het Annermoeras is hier een voorbeeld van. Oude meanderlopen zijn hier hersteld
en delen van het gebied kunnen bij hoog water inunderen. Het Tusschenwater-project (bij De Groeve)
voorziet ook in de aanleg van natuurgebieden rond de loop van de Hunze. Hier worden moeras- en
hooilandvegetaties ontwikkeld. Verder wordt de Bever op een aantal plekken geherintroduceerd.
In de benedenloop van de Hunze is natuur één van de belangrijkste functies. De Onner- en
Oostpolder zijn in het kader van de Relatienota grotendeels als reservaat, beheers- en
natuurontwikkelingsgebied aangewezen. Naast de westkant is ook de oostkant van het
Zuidlaardermeer aangewezen als natuurontwikkelingsgebied (Leinewijk/Wolfsbarge/Zuidoevers).
Daarnaast wordt het Zuidlaardermeergebied beschermd door de Europese Vogelrichtlijn, de huidige
Natura 2000. Hieronder vallen ook de Westerbroekstermadepolder, Kropswolderbuitenpolder en
Onner- en Oostpolder.
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Recreatie
Rond en op het Zuidlaardermeer speelt recreatie een belangrijke rol. Het Zuidlaardermeer heeft naast
de natuurfuncties tevens de functie zwemwater en vaarfunctie. Ook zijn binnen het stroomgebied nog
andere zwemwateren aanwezig in de vorm van zwemplassen. Verder zijn wandel- en fietsrecreatie als
ook vaarrecreatie steeds meer in opkomst. Nabij het Zuidlaardermeer wordt momenteel een fietsroute
voltooid die het mogelijk maakt rondom het meer te fietsen. Zowel in het Drentse als het Groningse
deel van het Hunze-gebied is er toenemende aandacht voor wandel-, fiets en vaarrecreatie. Zo heeft
bijvoorbeeld bij Annen uitbreiding van wandel- en kanofaciliteiten plaatsgevonden (Breeland). Het
recreatieschap Drenthe en het Hunze-project coördineren de verschillende recreatieve
ontwikkelingen. Aan Groningse zijde wordt gewerkt aan fiets- en wandelroutes rond het
Zuidlaardermeer (rondje Zuidlaardermeer). Verder is de hengelsport van belang in het hele Hunzegebied.
Wonen
Binnen het stroomgebied de Hunze komen binnen de vijf gemeenten een aantal middelgrote kernen
(Zuidlaren, Haren, Borger en Gieten), en een grotere kern (Hoogezand-Sappemeer) voor. Daarnaast
zijn er vele kleine woonkernen aanwezig.
Drinkwaterwinning
Het gebied van de Hunze is door de aanwezigheid van slecht doorlatende kleilagen geschikt als
waterwingebied voor drinkwater. Bij Gasselte, Annen, de Groeve, de Oostpolder en Haren wordt
grondwater onttrokken ten behoeve van de bereiding van drinkwater. In totaal wordt jaarlijks
3
gemiddeld 14 miljoen m in het Groningse deel van het Hunzedal onttrokken (Onnen 12, Haren 2) en
3
21 miljoen m water in het Drentse deel (De Groeve 10, Annen 8,5 en Gasselte 2,5). Nabij de
Breevenen is recent een nieuwe grondwaterwinning ingericht. Hier wordt beoogd grondwaterwinning
samen te laten gaan met natuurontwikkeling door maar een deel van het vanaf de Hondsrug
toestromende kwelwater te winnen en het resterende deel ten gunste van kwelafhankelijke natuur te
benutten.
Waterberging
Een aantal gebieden binnen het watersysteem Hunze zijn aangewezen als waterbergingsgebied.
Dit zijn:
• Westerbroekstermadepolder
• Kropswolderbuitenpolder
• Onner- en Oostpolder
• Tusschenwater
De Westerbroekstermadepolder en de Kropswolderbuitenpolder zijn inmiddels ingericht als
bergingsgebied. De inrichting van de Onner- en Oostpolder en het Tusschenwater staat voor de
komende jaren gepland.
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2.5

Actoren en samenwerkingsverbanden

2.5.1 Actoren
Er zijn diverse organisaties in het Hunze-gebied die een betrokkenheid hebben bij het watersysteem
en waterbeheer. Belangrijke actoren zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

provincie Drenthe als trekker van het Hunze-project, provincie Groningen
de vijf gemeenten: Haren, Tynaarlo, Hoogezand-Sappemeer, Aa en Hunze en Borger-Odoorn
de NLTO als vertegenwoordiger van de agrariërs in het gebied
Stichting Het Drentse landschap en Stichting Het Groninger landschap als natuurbeheerder
Recreatieschap Drenthe
Waterbedrijf Groningen en de Waterleidingmaatschappij Drenthe
grotere bedrijven zoals AVEBE en NEDMAG
Dienst Landelijk Gebied betrokken in verschillende landinrichtingsprojecten (bv. Herinrichting
Haren, landinrichting Westdorp en Odoorn)
Milieufederaties Groningen en Drenthe

Andere actoren op het gebied van de landbouw zijn het innovatienetwerk Groene ruimte en
agrocluster, een organisatie gericht op het aanbrengen van vernieuwing op het gebied van groene
ruimte en landbouw. Verder te noemen is het Drents- en Gronings Agrarisch Jongerencontact.
Naast de terreinbeheerders zorgen Stichting Landschapsbeheer Groningen en Stichting
Landschapsbeheer Drenthe voor beheer, onderhoud en soms aanleg van landschapselementen
zoals houtwallen, singels en poelen. Ook weidevogels vormen een aandachtspunt. Het uitvoeren
van natuur- en landschapsbeheer gebeurt op terreinen van particulieren en gemeenten. Ook vindt
ondersteuning van terreinbeheerders plaats op het gebied van landschapsonderhoud. In het Hunzegebied zijn daarnaast verschillende IVN-afdelingen actief waaronder de afdelingen Groningen-Haren,
Zuidlaren en Aa en Hunze. Andere organisaties actief op het gebied van natuur in het Hunze-gebied
zijn de Werkgroep Florakartering Drenthe (WFD) en de Werkgroep Amfibieën en Reptielen Drenthe
(WARD). Apart te noemen is de Stichting Natuurwater. Deze stichting wil een brugfunctie vervullen
tussen waterbeheer, natuurbeheer en de ruimtelijke ordening in Noord Nederland met als
kernbegrippen schoon water, natuurlijk watersysteem en duurzame ontwikkeling.
Op recreatiegebied zijn naast het recreatieschap de Noord-Nederlandse Watersportbond (NNWB),
de ANWB, de ondernemersvereniging Zuidlaardermeer en de Hengelsportfederatie GroningenDrenthe belangrijke organisaties. In het Hunze-gebied is nog één beroepsvisser actief, te weten Mans
Vos, palingvisser nabij het Zuidlaardermeer.
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2.5.2 Samenwerkingsverbanden
Belangrijk in het Drentse deel van Hunze-gebied is het Hunze-project (www.hunzeproject.nl). Het
Hunze-project is een gezamenlijk initiatief van de provincie Drenthe en de gemeenten Aa en Hunze,
Borger-Odoorn en Tynaarlo. Binnen het project wordt samen met de inwoners uit het gebied gekeken
hoe aan de natuur, het bedrijfsleven, de landbouw en de recreatie een goede invulling kan worden
gegeven. Door het Hunze-project is het gebied politiek in de belangstelling gebracht en kunnen
Europese- en Rijksregelingen worden ingezet om projecten van de grond te krijgen. De bewoners
kunnen via de deelgebiedcommissies, de gemeenten of de provincie projecten voor uitvoering
indienen. De projecten worden vervolgens getoetst aan de doelstellingen van het Hunze-project en de
regeling die hierbij van toepassing is. Als een projectidee wordt omarmd, wordt getracht om de
financiering met behulp van de beschikbare middelen rond te maken. Op deze wijze werken de
bewoners via het Hunze-project aan het vergroten van de leefbaarheid in hun eigen omgeving.
De thema's die bij het Hunze-project aan de orde komen zijn:
• Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
• Werken
• Leefbaarheid en welzijn
• Landbouw
• Natuur, Bos en Landschap
• Recreatie en toerisme
• Infrastructuur
• Water en Milieu
• Archeologie en cultuurhistorie
In het Groningse deel van het Hunzedal speelt de Herinrichting Haren een belangrijke rol in de
uitvoering van gebiedsprojecten. In het veenkoloniale deel van het Hunze-gestroomgebied is het
samenwerkingsverband Agenda voor de Veenkoloniën actief. Verder te noemen is de Brede
Overleggroep Kleine dorpen, een samenwerkingsverband dat zich sterk maakt voor de belangen van
kleine dorpen. Verschillende dorpen in het Hunzegebied zoals De Groeve, Buinen en Nieuw Buinen,
Drouwenerveen, Gieterveen, Zuidlaarderveen en Gasselternijveen zijn bij de BOKD aangesloten. In
het Groningse gebied is de Vereniging Groninger Dorpen actief.

2.6

Beleid

Europees beleid
De Europese Kaderrichtlijn Water heeft tot doel om op Europese schaal water en de daarvan
afhankelijke ecosystemen te beschermen tegen verontreiniging door lozingen van gevaarlijke stoffen
en deze te verminderen of te beëindigen. De Kaderrichtlijn Water omvat regelgeving ter bescherming
van het binnenlandse oppervlaktewater, overgangswateren (waaronder estuaria worden verstaan),
kustwateren en grondwater. De Kaderrichtlijn gaat uit van stroomgebieden. Nederland kan worden
verdeeld in de vier deelstroomgebieden van de Eems, Rijn, Maas en Schelde. Het stroomgebied van
de Hunze ligt in het deelstroomgebied Eems. De Kaderrichtlijn vraagt om het opstellen van
beheersplannen per stroomgebied of deelstroomgebied. Per stroomgebied moeten ook de
ecologische doelstellingen worden bepaald en moeten wateren worden ingedeeld bij een van de
drie typen: natuurlijke wateren, sterk veranderde wateren en kunstmatige wateren.
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De Nitraatrichtlijn is in 1991 door de Europese Commissie vastgesteld met als doel het beschermen
van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen en verdere verontreiniging van
dien aard te voorkomen. De richtlijn is van toepassing op zoet oppervlaktewater en grondwater
waaruit drinkwater wordt gewonnen. Concreet betekent dit dat het nitraatgehalte van drink- en
oppervlaktewater niet hoger mag zijn dan 50 milligram per liter. In 2003 heeft het Hof van Justitie
bepaald dat het actieprogramma van Nederland op verschillende punten niet voldoet aan de
Nitraatrichtlijn. De eerste verplichting die uit de Nitraatrichtlijn voortvloeide was het aanwijzen van
kwetsbare gebieden. Vervolgens dienen voor deze gebieden maatregelen genomen te worden om
de nitraatbelasting te verminderen. Te denken valt aan mestvrije teeltzones en het instellen van
gebruiksnormen.
De Vogelrichtlijn heeft tot doel alle in het wild levende vogelsoorten en de daarvoor aangewezen
gebieden te beschermen. De richtlijn omhelst het aanwijzen van beschermingszones. Dat zijn
gebieden die een ecologische samenhang vertonen waardoor ze zijn te begrenzen. In deze gebieden
mag een activiteit geen schade aanrichten aan het ecosysteem van de in het wild levende
vogelsoorten. Naast de Vogelrichtlijn worden ook andere beschermingszones aangewezen in de
Habitatrichtlijn. De Habitatrichtlijn heeft tot doel het waarborgen van de biologische diversiteit door de
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. Het Zuidlaardermeer, de
omliggende oeverlanden en natuurgebieden benedenstrooms hiervan (Kropswolderbuitenpolder,
Westerbroekstermadepolder, Onner- en Oostpolder) zijn gebieden die beschermd worden door de
Vogelrichtlijn, tegenwoordig Natura 2000 genoemd.
Landelijk beleid
De Nota Ruimte geeft aan dat klimaatverandering van invloed zal zijn op natte ecosystemen. Daarom
is het nodig dat deze ecosystemen goed aan elkaar worden gekoppeld. De huidige Ecologische
Hoofdstructuur is daarvoor te versnipperd. Daarom wordt als onderdeel van de Ecologische
Hoofdstructuur een twaalftal ’robuuste ecologische verbindingen’ gerealiseerd. De Hunze maakt deel
uit van de Noordelijke Natte As, die als één van de robuuste verbindingen genoemd wordt. Eén van
de robuuste verbindingen die momenteel wordt voorbereid is die tussen het Hunze-gebied en MiddenGroningen. De beek, inclusief een aangrenzende zone van gemiddeld enkele honderden meters
breed en de polders ten noorden van het Zuidlaardermeer, maken deel uit van de begrensde
Ecologische Hoofdstructuur.
De Vierde nota waterhuishouding (NW4) legt de belangrijkste beleidsdoelstellingen voor waterbeheer
vast voor de periode 1998-2006. Het beleid vervat in de Nota is een directe voortzetting van het beleid
geformuleerd in de Derde nota waterhuishouding die in 1989 is vastgesteld. Veranderingen in beleid
zijn vooral het gevolg van recente ontwikkelingen en te verwachten ontwikkelingen zoals
klimaatverandering, zeespiegelstijging en voortgaande bodemdaling.
De Vierde nota waterhuishouding gaat uit van integraal waterbeheer en een watersysteembenadering.
De Nota is tevens gebaseerd op het stand-still-beginsel, het voorzorgprincipe en het principe dat de
vervuiler betaalt. De hoofddoelstelling van de Nota is het hebben en houden van een veilig en
bewoonbaar land en het instandhouden en versterken van gezonde en veerkrachtig watersystemen,
waarmee een duurzaam gebruik blijft gegarandeerd.
Bij de lange termijn-strategie voor waterbeheer staan twee denklijnen centraal. In de eerste plaats
zal worden uitgegaan van het zoveel mogelijk op een natuurlijke wijze omgaan met water en
watersystemen. Als tweede gaat het er om vanuit het waterbeleid de watersysteem- en
stroomgebiedbenadering (zowel nationaal als internationaal) te benadrukken. De samenhang
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binnen het waterbeheer en tussen waterbeleid, milieubeleid en ruimtelijke ordening wordt in deze
gebiedsgerichte benadering bewerkstelligd.
In de notitie wateroverlast die het kabinet tegelijkertijd met de vierde nota waterhuishouding
publiceerde, is aangekondigd dat er een Commissie Waterbeheer 21e eeuw wordt ingesteld. Eind
augustus 2000 heeft de Commissie advies uitgebracht over de organisatie en inrichting van het
waterbeheer in de komende eeuw. De Commissie is bij de formulering van haar advies voor het
waterbeleid voor de eenentwintigste eeuw uitgegaan van drie principes: 'anders omgaan met
waterbeheer', 'ruimte voor water' en 'meervoudig ruimtegebruik'.
De kern van het Waterbeleid 21ste eeuw is dat water de ruimte moet krijgen, voordat het die ruimte
zelf neemt. Het water de ruimte geven betekent dat in het landschap en in de stad ruimte gemaakt
wordt om water op te slaan. Dat betekent bijvoorbeeld dat we toelaten dat rivieren bij hoge
waterstanden gecontroleerd buiten hun oevers treden op plekken waar daar ruimte voor is gemaakt.
Daarmee worden problemen in andere, lager gelegen gebieden voorkomen. Dat is geen gemakkelijke
boodschap voor een land dat al eeuwenlang met succes het water buiten de deur houdt en van water
land maakt. Water opslaan doen we ook zodat er in perioden van droogte zo min mogelijk
watertekorten ontstaan.
Provinciaal beleid
Het provinciaal omgevingsplan (POP 2) van de provincie Drenthe vormt het beleidskader voor het
totale omgevingsbeleid tot ongeveer 2010. Ter voorbereiding hiervan zijn gebiedsvisies Landbouw en
Natuur, Bos en landschap uitgebracht. Als concrete uitwerking van het POP is het Gebiedsplan
Hunzedal uitgewerkt dat in 2003 is vastgesteld. Belangrijk basis document hierbij is de Hunze-visie
geweest die in 1995 door Het Drentse landschap is opgesteld (Stichting Het Drentse landschap,
1995). Naast de agrarische functie wordt het beekdal van de Hunze hierin aangemerkt als
milieubeschermingsgebied met aandacht voor combinatie van water en natuurfuncties. Op het gebied
e
van waterkwaliteit sluit het POP aan bij de geldende landelijke normen(4 Nota waterhuishouding) en
de Europese Kaderrichtlijn Water. Verder wordt in het POP aandacht besteed aan waterberging in
beekdalen. Er wordt o.a. aangegeven dat er geen werken uitgevoerd mogen worden die de afvoer van
water versnellen. Ook moeten kapitaalintensieve functies worden geweerd. Dit betreft woon- en
werkgebieden en bepaalde vormen van landbouw (glastuinbouw, intensieve veehouderij e.d.).
Voor beekdalen geldt het “Nee tenzij..” principe. Alleen bij uitzonderlijke situaties zijn deze functies
toegestaan. Aan grondgebonden landbouwbedrijven worden geen beperkingen opgelegd. Verder is
het gebied Tusschenwater aangewezen als regulier bergingsgebied/natuurontwikkelingsgebied.
Verder geeft het POP aan dat het Hunzedal goede potenties heeft voor drinkwaterwinning. Er wordt
gezocht naar een combinatie van grondwaterwinning en natuurontwikkeling, evenals naar
mogelijkheden voor een strategische grondwaterwinning in het Achterste Diep. Dit houdt in dat ruimte
wordt gereserveerd voor het geval een andere winning voor een langere termijn niet meer
beschikbaar is. Ook wordt het Hunze-gebied in het POP aangewezen voor woondoeleinden om de
woondruk op de Hondsrug te ontlasten. Het grootste deel van de beekloop van de Hunze ligt op de
functiekaart in zône III (verwevingsgebied landbouw en landschap). In deze zône zijn landbouw,
recreatie en natuur en landschapswaarden gelijkwaardig. De waterhuishouding is afgestemd op
optimale productieomstandigheden van de landbouw met instandhouding van de natuurlijke
hoogteverschillen. Een paar natuurgebieden, zoals de zuidoevers van het Zuidlaardermeer, liggen
in zone V (natuur). De grondwaterstand in deze zone is in eerste instantie afgestemd op de
natuurdoelen en de waterhuishouding moet zo dicht mogelijk aansluiten op een natuurlijke
waterhuishouding. De overige gebieden liggen in de zône I en II.
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Het betreft zones met een landbouwfunctie. De waterhuishouding is hier op een optimale
landbouwopbrengst afgestemd. Het POP noemt het landschap een spiegel van het
landschapsecologisch systeem met grote culturele betekenis. Dit landschap dient te worden
behouden en hersteld. Nieuwe functies moeten bijdragen aan het behoud en herstel va bestaande
landschapskwaliteiten.
Het Provinciaal Omgevingsplan Groningen geeft de toekomstvisie voor de provincie Groningen weer
tot 2030. In het POP wordt de nadruk gelegd op een meer natuurlijk waterbeheer en ruimte geven aan
het water. Dit is onder meer uitgewerkt in de planuitwerking waterberging Hunze & Aa’s. Ook wordt
aangedrongen op het vasthouden van water om verdroging tegen te gaan. De aanvoer van
gebiedsvreemd water kan dan worden beperkt. Ook in stedelijk gebied moet een meer natuurlijker
watersysteem worden ontwikkeld door het beperken van het verharde oppervlak. Het gebied ten
noorden en ten noord-oosten van het Zuidlaardermeer ligt in de provincie Groningen. Het grootste
deel van het gebied heeft de functie natuur, een klein deel in de Onner- en Oostpolder de functie
landbouw. Ook ten zuiden van Hoogezand-Sappemeer is de hoofdfunctie landbouw. De
waterhuishouding van het natuurgebied moet worden afgestemd op de normen die aangegeven zijn in
de natuurdoeltypen op de natuurdoelenkaart. Daarnaast hebben de gebieden een functie als
waterbergingsgebied. Koppeling van water en natuurfuncties geeft tot op zekere hoogte al invulling
aan de wateropgaven, zoals benoemd in de inleiding. Ook is het gebied een milieubeschermingsgebied (diverse beschermings-/milieu-aspecten land/water). Voor dit gebied staan de volgende
opgaven in het POP:
• Uitvoeren van de EHS inclusief ecologische verbindingszones in relatie tot waterwinning,
verbreding van de landbouw, gebiedsgericht milieubeleid en invulling van het herstel van de
Hunze.
• Ontwikkelen van het Zuidlaardermeer. Baggeren in samenhang met realisering van
natuurontwikkeling en versterking van de recreatieve mogelijkheden.
Gemeentelijk beleid
In de volgende paragraaf is voor een aantal gemeenten het beleid nader toegelicht. Een aantal andere
gemeenten die maar voor een klein deel van het grondgebied binnen het Hunze stroomgebied liggen
worden niet uitvoerig besproken. Deze gebieden zijn echter wel meegenomen in de totale
gebiedsanalyses.
Gemeente Borger-Odoorn
De gemeente heeft samen met het waterschap aangegeven dat bij de ruimtelijke ontwikkelingen het
water een van de ordenende elementen is. Dit is verwoord in het gemeentelijk waterplan. In plannen
zoals de visie ‘Waterrand op het zand’ en ook in het plan Voorste Diep is dit uitgangspunt toegepast.
Samen met andere partijen zullen plannen worden uitgewerkt. Een plan waar elementen uit het
nieuwe beleid nu al worden gerealiseerd is de herstructurering in Buinen, waar onder meer
regenwater wordt afgekoppeld van de riolering en er voldoende berging voor de opvang van
regenwater wordt gerealiseerd. Dit alles in samenhang met verschillende andere functies recreatie,
dorpsvernieuwing etc. in Buinen.
Gemeente Hoogezand-Sappemeer
De gemeente werkt vanaf najaar 2005 aan een waterplan dat invulling geeft aan integrale visie op het
gebied van water met concrete doelstellingen, keuzes, afbakeningen en een uitvoeringsprogramma.
De gemeente heeft op verschillende vlakken te maken met water. In het noordoostelijke grondgebied
zijn twee grote bergingspolders voor water ingericht. Binnen het stedelijk gebied zijn kaden aanwezig
die niet meer aan de veiligheidseisen voldoen. Daarnaast is grondwateroverlast en de “water op straat
problematiek” in de gemeente aan de orde.
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Verder is waterrecreatie (waaronder de recreatievisserij) een belangrijk aspect voor de gemeente.
Heel specifiek voor de gemeente Hoogezand-Sappemeer is de economische betekenis in de vorm
van de scheepswerven langs het oude en nieuwe Winschoterdiep. In het kader van de regiovisie staat
er aan de zuidzijde van Hoogezand-Sappemeer grootschalige woningbouw gepland. De gemeente is
momenteel bezig om een structuurschets voor dit gebied op te stellen, een waterstructuurplan zal
hiervan een onderdeel vormen. Hierin zullen onder meer de kansen op het gebied van water
vasthouden, water bergen en de beleving van water worden geconcretiseerd. De herstructurering van
bestaande woongebieden biedt tevens kansen door aanleg van nieuw open water en oplossing van
grondwateroverlast problemen.
Gemeente Haren
In het Landschapsontwikkelingsplan(LOP) Haren maakt de gemeente Haren keuzes voor de (nabije)
toekomst. In het plan wordt de structuur van Haren beschreven en de richting waarin deze structuur
ontwikkeld zal gaan worden. Een belangrijke ruimtelijke opgave daarbij is de uitbreiding en inbreiding
in Haren op het gebied van woningbouw. Voor deze planuitwerkingen zijn de volgende
uitgangspunten geformuleerd. Voor het Harense deel van het Hunze-dal wordt gestreefd naar
landbouw op de flanken van het dal (duurzame ontwikkeling van traditionele landbouw) terwijl voor de
lage delen van het dal (de Hunze-laagte) wordt ingezet op vernatting gekoppeld aan waterberging,
productie van drinkwater, ontwikkeling van natuurwaarden en vergroting van recreatiemogelijkheden.
Naast het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) is als deeluitwerking hiervan ook een
Landschapsuitvoeringsplan (LUP) gemaakt. Hierin zijn verschillende concrete projecten
benoemd waaronder:
•

Deelproject 5: Landschapsontwikkeling Hunzelaagte.
Dit deelproject beoogt een Identiteitsvisie Hunzelaagte te maken (voor 2010). Dit is een integrale
ontwikkelingsvisie van waaruit wordt aangegeven hoe het gebied zich vanuit een agrarisch
productielandschap zich kan ontwikkelen tot een geschakeerd stroomdallandschap. Mogelijke
maatregelen zijn herstel van meidoornhagen, houtwallen en singels op de flanken van het gebied,
en lokaal het aanleggen van wandelpaden.

•

Deelproject 6: versterken overgangszone Hondsrug-Hunzelaagte.
De versterking van de genoemde overgangszone in dit deelproject bevat twee onderdelen:
1. Onderzoek naar de wenselijkheid het gebied tussen Felland, Onnen en Noordlaren aan te
wijzen tot beschermd gezicht ‘overgangszone Hondsrug-Hunzedal’.
2. Actieve aanpak tot versterking van de gehele overgangszone.

De gemeente Haren is zich bewust van de kansen en beperkingen van ‘water’ die binnen het
gemeentelijk grondgebied aanwezig zijn. Om dit concreter en duidelijker te maken is de gemeente
bezig met een gemeentelijk waterplan.
Gemeente Tynaarlo
De gemeente Tynaarlo heeft het beleid en de uitgangspunten hoe er met water wordt omgegaan
verankerd in het (ontwerp) gemeentelijk Waterplan. Dit plan is een zogenaamd pre-RBW-plan. In de
actualisatie van dit waterplan worden de RBW-afspraken ten aanzien van de wateropgaven verder
uitgewerkt en vastgelegd. Een ander belangrijk beleidsstuk waarin de ruimtelijke keuzes voor de
toekomst worden vastgelegd is de structuurvisie Tynaarlo.
Gemeente Aa en Hunze
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De gemeente Aa en Hunze is bezig een structuurschets op te stellen evenals een waterplan voor
onder meer het deel van de gemeente dat binnen het Hunze-stroomgebied ligt. Dit waterplan is in
2007 afgerond.
Beleid waterschap Hunze en Aa’s
Het beleid van het waterschap voor het stroomgebied van de Hunze is verwoord in het Beheersplan
2003-2009 van het waterschap. In het bijbehorende districtsperspectief is voor het gebied
aangegeven welke opgaven/maatregelen het waterschap wil realiseren in deze periode.
De volgende uitgangspunten komen hierbij naar voren:
• Veiligheid
• Stroomgebiedbenadering
• Integratie watersysteem en waterketen
• Voorkomen van wateroverlast
• Adequaat beheer
• Afstemming tussen water en functies
In het Beheersplan zijn twee belangrijke waterkwaliteitsuitgangspunten geformuleerd die leiden tot
een goed ecologisch functionerend watersysteem:
• Gebiedsgerichte waterkwaliteitsnormen zijn de basis voor een gezond watersysteem;
• Emissies worden aangepakt bij de bron;
Vanaf 2006 wordt in het gehele beheersgebied van het waterschap, dus ook in de Hunze, gewerkt
met een nieuw onderhoudsplan. Hierin is het onderhoud strikter gericht op het natte profiel van
waterlopen, en is ook de Flora- en faunawet geïmplementeerd. Dit laatste betekent dat in het
onderhoud tevens rekening gehouden wordt met natuuraspecten.
Beleid provinciale landschappen
Stichting Het Drentse landschap en Stichting Het Groninger landschap zijn verantwoordelijk voor het
beheer en de ontwikkeling van natuurgebieden in het stroomgebied van de Hunze. Staatsbosbeheer
en de Vereniging Natuurmonumenten hebben enkele kleinere gebieden in beheer (oa. op de
Hondsrug). De provinciale landschappen hebben hun visie op het beheer verwoord in de Hunze-visie.
Hunzevisie
Door Stichting Het Drentse Landschap is in 1995 de zogenaamde ‘Hunze-visie’ opgesteld als basis
voor inrichting en beheer van natuurreservaten in het Hunzedal (Van der Bilt & Glastra, 1995).
Hiermee heeft de organisatie vanaf begin jaren negentig als eerste gewezen op de grote potenties
van het Hunze-dal voor natuurherstel (Schollema et al, 2004). De Hunzevisie neemt herstel van een
levende Hunze als uitgangspunt en kijkt naar het gebied op (water- en eco) systeemniveau.
Ontwikkeling van moeras- en hooilandnatuur in combinatie met andere functies als landbouw,
recreatie, waterberging en waterwinning is een belangrijk adagium in het verhaal. De visie stelt voor
de Hunze als levende rivier te herstellen en om op diverse plaatsen nieuwe natuurgebieden in te
richten. Deze natuurgebieden kunnen bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit, het
vasthouden van water, meer bergingsruimte in natte perioden en aan de bescherming van het
grondwater (Schollema et al., 2004). Een voorbeeld van multifunctioneel ruimtegebruik. De kaden
van de Hunze kunnen op grotere afstand van de beek komen te liggen, zodat er weer regelmatig
inundaties kunnen optreden. Ook barrières voor vissen dienen volgens deze visie te worden
verwijderd.
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Beheersplan Stichting Groninger Landschap (uitwerking Hunzevisie)
Door Stichting Groninger landschap is de Hunzevisie uitgewerkt tot een beheersplan voor haar
natuurgebieden ten noorden van het Zuidlaardermeer. Voor de Onnerpolder wordt hierin onderscheid
gemaakt tussen inrichting van zomerpolders in de delen grenzend aan het Zuidlaardermeer en een
weidevogeldoelstelling in overige gebiedsdelen. Voor de Kropswolderbuitenpolder, de
Westerbroekstermadepolder en het gebied Wolfsbarge aan de oostzijde van het Zuidlaardermeer
richt SGL zich op herstel van een dynamisch watersysteem en ontwikkeling van voedselrijke
moerasecosystemen. In 2006 heeft Het Groninger landschap haar visie op het Zuidlaardermeergebied
geactualiseerd.

Landbouw
Algemeen
In de visie ‘Landbouw Hunze Breed, in 1999 opgesteld door de Stichting Grondgebruik NoordNederland (inmiddels LTO-Noord Projecten) is heel concreet per deelgebied aangegeven wat de korte
en lange termijnvisie van de landbouw is voor het Hunze-gebied.
In het hele gebied ziet men kwaliteitsverbetering en schaalvergroting als kans om het bedrijf te
optimaliseren. De milieuregels zijn daarbinnen soms een beperkende factor. Vrijwillige kavelruil wordt
aangemerkt als kans om de situatie voor de boeren te verbeteren en natuurontwikkeling te realiseren.
Niet iedereen is daar gelukkig mee, maar men ziet het als een ontwikkeling die niet te keren is. Over
het algemeen wordt een afname verwacht van 2-4% van de bedrijven, afhankelijk van de kansen in de
verschillende deelgebieden. De vrijkomende grond zal gebruikt worden voor de schaalvergroting van
de landbouw en voor natuurontwikkeling, vooral langs de Hunze.
Toelichting per deelgebied
Deelgebied 1 Zuidlaren (noordelijkste deelgebied binnen de Hunze)
Het grootste deel van de akker (30%) en gemengde- en melkveehouderijbedrijven (70%) richt zich op
schaalvergroting en optimalisering van de teelten (o.a. zetmeelaardappelen). De landbouwsector zou
graag willen dat de waterbeheersing verbetert (peilverlaging). In dit gebied zal op korte termijn weinig
grond vrijkomen, ook omdat het vrij jonge ondernemers zijn die graag in het gebied hun bedrijf willen
voortzetten. Er is vrij veel interesse in landschap- en natuurbeheer als mogelijkheid tot
bedrijfsverbreding.
Deelgebied 2 Benedenloop Hunze (noordoostelijk deel en zuidwestelijk deel)
De akkerbouwbedrijven bevinden zich ten oosten en westen van de Hunze. Ten westen van de Hunze
is een gemengd gebied. Ook in dit gebied gaan de akkerbouwbedrijven (40%) en
veehouderijbedrijven (60%) voor schaalvergroting en optimalisatie van de zetmeelketen als het gaat
om bedrijfsoptimalisatie. Circa 25% van de boeren ziet kansen in de natuurontwikkeling in het Hunze
gebied. Er wordt vooral gedacht aan agrarisch natuurbeheer langs de Hunze en het Breevenengebied. Meer dan de helft van de akkerbouwers vindt dat de waterbeheersing verbeterd zou moeten
worden. De gemengde bedrijven en melkveebedrijven vinden de waterbeheersing redelijk tot goed.
Drainage en stuwverplaatsing worden als mogelijkheden aangedragen.
Deelgebied 3 Middenloop Hunze (van west naar oost gezien van de Hondsrug tot aan het
veenkoloniale gebied)
Dit gebied is momenteel overwegend in gebruik voor de akkerbouw maar wil zich verder ontwikkelen
tot een veelal grootschalig gemengd gebied. Gezien de grondmobiliteit is schaalvergroting echter
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maar beperkt mogelijk; verbreding zal voor een aantal bedrijven noodzakelijk zijn. Hier is dan ook
grote belangstelling voor. De landbouw wil de te ontwikkelen natuur graag beheren. Verwacht wordt
dat op langere termijn 10% van de bedrijven hier een substantieel inkomen uithaalt. De
waterbeheersing is redelijk tot goed.
Deelgebied 4 Kanaal Buinen-Schoonoord (ten zuidwesten van de Hondsrug)
Het zuidelijke deel is een akkerbouwgebied. In het noordelijke deel zijn een groot aantal gemengde en
melkveehouderijbedrijven en drie intensieve veehouderijbedrijven. Ook hier wil men optimaliseren
door kwaliteitsverbetering en schaalvergroting. De waterbeheersing op de bedrijven is redelijk tot
goed, veel bedrijven zullen bezig gaan met verbreding (40%). De grondmarkt was in 1999 meer in
beweging dan in de andere gebieden. Een groot deel van de akkerbouwers (46%) ziet geen
toekomstperspectief: 65% heeft geen bedrijfsopvolger. Voor gemengde bedrijven geldt dat 71% het
bedrijf levensvatbaar vindt en in de melkveehouderij is dit 60%. Echter circa 35% van voorgenoemde
bedrijven heeft een bedrijfsopvolger.
Deelgebied 5 Achterste Diep
In 1999 was hier de ruilverkaveling Odoorn in voorbereiding. Het gebied wordt gedomineerd door
akkerbouwbedrijven en gemengde bedrijven. Er zijn maar 5 melkveehouderijbedrijven.
Eenderde van de akkerbouwers verbouwd naast de traditionele gewassen ook graszaad,
siergewassen en vollegrondsgroenten. Van de akkerbouwbedrijven wordt ongeveer de helft als
levensvatbaar gekenmerkt. De bedrijfsomvang is hierbij de bepalende factor. Agrarisch natuurbeheer
zal vooral plaatsvinden in het westelijke deel van het deelgebied en op de strook langs de Hunze.
Bijna een kwart van de akkerbouwers heeft in 1999 aangegeven te willen stoppen met het bedrijf.
Mogelijke instrumenten bij ontwikkeling
Instrumenten om de visie te kunnen realiseren zijn onder meer:
• Vrijwillige kavelruil, realisering natuur/watergebieden.
• Grondbank, grondruil mogelijk maken.
• Samenwerking tussen melkveehouders en akkerbouwers, verbeteren mineralenbeheer en
verminderen gebruik gewasbeschermingsmiddelen.
• Agrarische samenwerkingsverbanden, realisering agrarische natuurbeheer.
• Optimalisering waterbeheersing, conserveren van water.
• Aanleg vul- en spoelplaatsen.
Waterbedrijven
In het drinkwaterconvenant Gorecht-Oost is afgesproken dat grondwaterwinning in het gebied ten
noorden van het Zuidlaardermeer zal blijven bestaan. De invloed van kwel is hierdoor in de vlakke
Hunzelaagte afwezig, en manifesteert zich alleen lokaal (overgang Hondsrug-Hunzedal).
Momenteel wordt nagedacht over de toekomst van waterwinning in het Hunzedal, en eventuele
mogelijkheden meer water te winnen. Vanuit de beide waterbedrijven (WMD en Waterbedrijf
Groningen) wordt hierbij in toenemende mate getracht waterwinning in het Hunzedal te laten
samengaan met andere functies. Momenteel is men bezig met gezamenlijke partijen een denkrichting
op dit gebied te ontwikkelen onder de noemer ‘Water oogsten’.
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3

Het huidige probleem

3.1

Te veel water

Situatie 1998
Ook in het Hunze-gebied is in 1998 sprake geweest van wateroverlast. Er ontstonden lokaal
problemen in het gebied zelf en door de hoge waterstanden op de boezem moest een gat in de kade
van het Drents diep worden gemaakt om de Onnerpolder onder te laten lopen. Hiermee werd
waterschade in onder meer de stad Groningen voorkomen. Een ander aspect van wateroverlast betrof
de waterkwaliteit van het Zuidlaardermeer. De sterke toestroom van slibrijk water vanuit het Drentse
deel van het Hunzedal had grote gevolgen voor de waterkwaliteit van het meer. Vooral de verhoogde
belasting met fosfaatrijk water leidde ertoe dat het ecologische evenwicht (in het toenmalige
proefcompartiment was door middel van actief biologisch beheer sterke verbetering opgetreden)
grondig werd verstoord. De fosfaatgehalten waren hoog door onder meer het overstorten van
rioolgemalen in bovenstroomse delen van het stroomgebied en het lozen van effluent van rwzi’s.
Grondwateroverlast
Afgezien van de calamiteuze situatie in 1998 treedt in het Hunze-gebied lokaal grondwateroverlast op.
In stedelijk gebied treedt grondwateroverlast op in Haren en Groningen door de aanwezigheid van
keileem in de ondiepe bodem. De overlast bestaat uit natte kruipruimtes en natte tuinen. Een
gehouden klachteninventarisatie in Haren heeft geresulteerd in maatregelen om de overlast te
beperken. Ook in Gasselternijveen zijn er problemen met grondwater. Ook hier is de oorzaak een
ondiep liggende, slecht doorlatende laag en de lage ligging van het dorp. Het Voorste Diep bij Borger
is een relatief smal gedeelte van het beekdal. Doordat een deel van de bebouwing van Borger in het
vroegere beekdal ligt ontstaan hier soms wateroverlastsituaties.
Een aantal wijken in Hoogezand-Sappemeer heeft tevens last van hoge grondwaterstanden
(zie paragraaf 6.3). In de overige gemeenten zijn geen grondwateroverlast situaties bekend.
In landbouwgebieden treedt vaak in de laagste delen van de peilgebieden natschade op door hoge
grondwaterstanden. Ten aanzien van het peilbeheer is een belangenafweging gemaakt tussen de
hoger en lager gelegen delen in het peilgebied en tussen de functies onderling. Bij deze
belangenafweging kan veelal niet worden voorkomen dat in de lage delen van een peilgebied
natschade optreedt omdat anders de hoge delen van het peilvak of andere functies in het peilvak te
droog worden. Over het algemeen geldt daarom dat de bestaande natschade in de huidige situatie
niet verder kan worden voorkomen.
Op een aantal plaatsen is meer informatie aanwezig over grondwateroverlast in de landbouw. In
het gebied rond het Achterste Diep heeft een studie naar de waterhuishouding in landbouwgebieden
ongeveer 15 knelpunten opgeleverd. Deze knelpunten zijn grotendeels ontstaan door oxidatie en
inklinking van veen.
Inmiddels is een projectplan en een meetplan opgesteld om de knelpunten op te lossen. In
de Breevenen is het grondwater op sommige plaatsen ook te hoog om te voldoen aan de
droogleggingeisen voor landbouw.
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Water op straat
Bij hevige neerslag, waarbij in korte tijd veel neerslag valt, kan in bebouwde gebieden water op straat
voorkomen. Het rioolsysteem kan de grote hoeveelheden water niet aan en overstroomt. In een aantal
kernen in het Hunzegebied (bijv. Gieten) ontstaan kleine problemen bij extreme neerslag. Hier blijft
regenwater op straat staan. Naast een te kleine rioolcapaciteit, is bodemdaling door inklinking van
veen ook een oorzaak van water op straat. Door inklinking daalt het maaiveld en kan op sommige
plaatsen het water niet naar de afvoer van het riool stromen. Landelijk wordt als norm gesteld dat
water-op-straat-situaties maximaal twee maal per jaar mogen voorkomen.

3.2

Te weinig water

Naast problemen met te veel water in de winter, komen in de zomermaanden situaties voor waar een
watertekort dreigt. Ook kan door een te laag peil en een te snelle afvoer van water problemen
ontstaan. Dit komt vooral voor in natuurgebieden. In de landbouwgebieden zijn de problemen beperkt.
Verdroging natuur
Van verdroging is sprake wanneer in een natuurgebied de grondwaterstand onvoldoende hoog is of
de kwel onvoldoende sterk is om het gebied te laten voldoen aan de ecologische doelstelling van het
gebied. Ook als gebiedsvreemd water nodig is om de grondwaterstand op peil te houden, is er sprake
van verdroging. Het Hunzedal was tot een aantal jaren geleden voornamelijk bestemd en ingericht
voor de afvoer van water in landbouwgebieden. Natuurgebieden, dus ook verdroogde natuurgebieden,
waren er vrijwel niet. De laatste jaren is veel aan natuurontwikkeling gedaan in het Hunzedal. Hierbij
worden vooral gebieden vlak langs de Hunze ingericht voor natuur, waarbij het watersysteem op de
natuurdoelstellingen (hooilanden, moeras- en rietlandvegetaties, lokaal broekbos) wordt ingericht. Er
wordt gestreefd naar structureel hogere grondwaterstanden, herstel van het overstromingsregime en
lokaal, onder aan de Hondsrug, naar herstel van de invloed van kwelwater in het maaiveld.
Omdat slechts delen van het gebied een natuurfunctie hebben zijn er knelpunten bij de afstemming
van het watersysteem op de verschillende functies. Een natuurlijke waterdynamiek met
overstromingen is maar deels realiseerbaar, kaden moeten wateroverlast in naastgelegen
landbouwgebied voorkomen. Op termijn is er meer ruimte voor een natuurlijke waterdynamiek.
Verwerving en inrichting van gronden is wel gepland, maar nog niet gerealiseerd.
Ook het Zuidlaardermeer heeft niet de natuurlijke dynamiek in waterstanden die nodig is voor het
periodiek laten inunderen van de oeverlanden. Daarnaast bereikt het kwelwater, dat vanaf de
Hondsrug naar het Hunzedal toestroomt, door de grondwaterwinningen en de lage peilen in
landbouwpolders niet de natuurgebieden waar naar kwelafhankelijk vegetaties wordt gestreefd.
Droogte
In de zomer verdampt er meer water dan dat er aan neerslag valt, waardoor in de zomermaanden een
watertekort kan ontstaan. Om toch over genoeg water te beschikken kan water vanuit andere
gebieden worden aangevoerd. In het gebied ten westen van de Hunze (Drents plateau) is
wateraanvoer niet mogelijk, maar dat levert geen problemen op, omdat daar ook geen watertekort
optreedt in de zomer. Aan de oostkant van de Hunze en in de Veenkoloniën kan wel wateraanvoer
plaatsvinden en is dit voor de landbouwgebieden in droge zomers ook noodzakelijk. De landbouw kan
te maken hebben met te lage grondwaterstanden in de zomer. Hierdoor kan schade en
opbrengstverlies ontstaan. Ook in natuurgebieden kan door droogte in de zomer een te sterke daling
van de grondwaterstanden optreden wat voor natte natuur (moerassen, natte hooilanden) negatieve
gevolgen heeft.
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In het Hunzedal zelf treedt droogte beperkt op omdat de aanvoer van grondwater vanaf de Hondsrug
in het grootste deel van het gebied (vooral ten westen van de Hunze) een te sterke grondwaterstandsdaling voorkomt. Het Voorste diep is een knelpunt met betrekking tot droogte. Hier ontstaan in
droge perioden watertekorten in de huidige landbouwgebieden. Incidenteel wordt water aangevoerd
vanuit het Oranjekanaal. Bij het Inrichtingsplan Voorste diep worden maatregelen genoemd die ervoor
moeten zorgen dat meer water in de bovenloop wordt vastgehouden.
Naast waterbehoefte voor landbouw- en natuurgebieden is ook bij een aantal bedrijven, zoals PPG,
AKZO en AVEBE, behoefte aan water in de zomer. Vooral in het begin van de aardappelcampagne
(augustus) kunnen problemen met watertekort optreden. Zo was in de zomer van 2003 te weinig water
voorhanden voor AVEBE. Dergelijke situaties kunnen vaker en meer extreem gaan voorkomen.

3.3

Te vies water (bijlage 16 en 17)

De waterkwaliteit in het watersysteem van de Hunze staat onder grote invloed van het
landbouwkundig gebruik (Alterra, 2004). Hoewel de waterkwaliteit de afgelopen decennia verbeterd is
door allerlei maatregelen, voldoet deze nog niet aan alle MTR-normen. Dit zijn de Maximaal
Toelaatbare Risico-normen zoals die tot nu toe golden. Met de komst van de Kaderrichtlijn Water
benadering worden normen afgeleid op basis van een Goed Ecologisch Potentieel (GEP), dat ook
voor de Hunze en het Zuidlaardermeer is bepaald. Naast landbouwkundig gebruik is ook het effluent
van RWZI’s van belang. Specifiek fenomeen in het Hunze-gebied is het vrijkomen van voedingsstoffen
door de afbraak/mineralisatie van veen als gevolg van klink en ontwatering. Hierdoor wordt het
oppervlaktewater langzaam en continue belast met voedingsstoffen. Voor de onderstaande
waterkwaliteit analyse is gebruik gemaakt van gegevens uit de periode 2002 t/m 2004.
Nutriënten
De nutriëntengehaltes in het water vormen voor het stroomgebied van de Hunze het grootste
waterkwaliteitsprobleem. Door de hoge stikstof en fosfaat concentraties voldoen de wateren in de
benedenloop van de Hunze niet aan de MTR normen. Ook de ecologische doelstelling gericht op
het aquatisch ecosysteem van het Zuidlaardermeer wordt door hoge voedselrijkdom van het oppervlaktewater niet gehaald. Het meer is zeer algenrijk, waterplanten zijn vrijwel afwezig en de
vispopulatie is sterk verbrasemd. Met enige regelmaat treden in de zomer problemen op met
blauwalgenbloei, waardoor er niet kan worden gezwommen. De bovenloop van de Hunze (Achterste
Diep, Voorste Diep, Kanaal Buinen-Schoonoord) voldoet grotendeels aan de normen voor stikstof en
fosfaat. Vanaf de middenloop van de Hunze lopen de concentraties op. Voor het Zuidlaardermeer is
een werknorm voor fosfaat opgesteld van 0,1 mg/l. Deze norm is gebaseerd op de kritische belasting
van het Zuidlaardermeer. Voor stikstof wordt de MTR norm (2,2 mg/l) gehandhaafd. Hoewel de
nutriëntenconcentraties aanzienlijk zijn gedaald (zie Indicatieve trendlijn fosfaat verderop in deze
paragraaf), voldoet het meer nog niet aan de norm. In 2004 waren de zomergemiddelden in het meer
voor stikstof en fosfaat respectievelijk 3,76 mg/l en 0,22 mg/l.
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Waterkwaliteit 2002
De opgestelde stoffenbalans (Witteveen & Bos, 2002) heeft laten zien dat de belangrijkste bronnen
van nutriënten in het Zuidlaardermeer de af- en uitspoeling van het landelijk gebied en het effluent van
de twee rwzi’s in Zuidlaren en Gieten zijn. Voor fosfaat geldt dat ongeveer 80% van de belasting op
het Zuidlaardermeer vanuit de afspoeling van landbouwgronden komt en ongeveer 20% vanuit de
rwzi’s.
Voor stikstof komt ongeveer 85-90% vanuit het landelijk gebied en is ongeveer 10% afkomstig van het
effluent van de rwzi’s. Door neerslagverschillen in de jaren variëren deze percentages. In natte jaren
zullen meer nutriënten afspoelen en zal de bijdrage van de rwzi’s procentueel kleiner zijn. In droge
jaren is dat net andersom. Ook zijn er verschillen binnen het seizoen. In het zomerhalfjaar bepalen
de twee rwzi’s Voor 32-42% de P belasting, terwijl in de winter dit 14% is. Er is bij het waterschap
gekozen om de waterkwaliteit te sturen op reductie van fosfaat boven het terugdringen van de
stikstofbelasting. Redenen hiervoor zijn:
• De productie van algen in het Zuidlaardermeer is zowel in het verre als in het recente verleden
voornamelijk beperkt geweest door de beschikbare hoeveelheid fosfaat in het water.
• Sturen op fosfaat is beheersmatig te prefereren boven sturen op N (stikstof) omdat fosfaat de
groeibeperkende factor is en de bronnen van fosfaat beter controleerbaar zijn.
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Indicatieve Trendlijn fosfaat

Om het Zuidlaardermeer te laten voldoen aan de natuurfunctie, is een streefbelasting opgesteld voor
2
fosfaat (maximaal 0,7 gP/m .jr). Deze streefbelasting is op basis van ondermeer literatuuronderzoek
en een analyse van historische gegevens vastgesteld (Koeman & Bijkerk, 2002). Bij deze norm is er
een goede kans dat de natuurfunctie hersteld kan worden en het water voldoet aan de
natuurdoelstelling.
Zuurstof
De zuurstofhuishouding in het stroomgebied van de Hunze is over het algemeen goed. Van de 30
meetpunten die in 2004 zijn bemonsterd voldoet 86% aan de norm.
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Waterkwaliteit 2002
Zoet en zout water
Het chloridegehalte voldoet op alle punten in het stroomgebied. Bij waterinlaat gedurende droge
perioden wordt IJsselmeerwater aangevoerd en stijgt de chlorideconcentratie van het
oppervlaktewater. Ook in deze perioden voldoet het water wel aan de normen. In het stroomgebied
van de Hunze wordt niet vaak water ingelaten. Het Winschoterdiep speelt wel een rol
bij het inlaten van water om verdroging tegen te gaan. De inlaat van water via het Zuidlaardermeer
is in het begin van de jaren negentig omgeleid. Bekend is dat het grondwater lokaal hogere chloridengehalten heeft. Dit heeft te maken met de aanwezigheid van klei in de bodem, en de inbraken vanuit
de Waddenzee, die tot begin vorige eeuw voorkwamen. Hierdoor is er een gradiënt in
chloridegehalten aanwezig die steeds meer een beperkende factor vormt voor de drinkwaterwinning in
deze gebieden (bv. winning Haren).
Bestrijdingsmiddelen
Bestrijdingsmiddelen worden in het stroomgebied van de Hunze door de landbouw gebruikt ter
voorkoming van ziektes en ongedierte bij gewassen en om onkruid te remmen. De aardappelteelt is
een teelt met een relatief hoog verbruik aan gewasbeschermingsmiddelen t.o.v. bijvoorbeeld graan,
bieten en grasland. In het stroomgebied van de Hunze wordt op een kwart van de landbouwgronden
(fabrieks)aardappelen verbouwd. Volgens de evaluatie van het Lozingenbesluit Open Teelt en
Veehouderij is 60-70% van de bestrijdingsmiddelenemissie afkomstig van aardappelenteelt. De
middelen Mancozeb, Fluazinam en Maneb worden in deze teelt het meest gebruikt.
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In de monitoringsresultaten van het waterschap zijn in 2004 de volgende overschrijdingen van
bestrijdingsmiddelen aangetroffen:
•
•
•
•

Metribuzin, onkruidbestrijdingsmiddel (grassen) in aardappelteelt (Kielsterdiep)
Dimethoaat, insecticide (Kielsterdiep)
Ethoprofos, bodemontsmettingsmiddel (Drents Diep)
ETU (ethyleenthioureum), Afbraakproduct van een middel dat wordt toegepast ter voorkoming
van de aardappelziekte Phytophtora. (De Beek, bij Gieterveen)

Naast het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw worden ook door gemeenten
bestrijdingsmiddelen gebruikt om onkruid op verharde oppervlakten te bestrijden. Door afspoeling
kunnen resten van deze middelen terecht komen in het oppervlaktewater van het stedelijk gebied. Dit
heeft een negatief effect op het waterleven in deze oppervlaktewateren. In 2004 is Glyfosaat
aangetroffen op een meetpunt in het Drents Diep.
Zware metalen
Zware metalen hebben diverse bronnen. Het grootste deel komt via het effluent van Rwzi’s in het
oppervlaktewater terecht. Het andere deel komt vanuit de landbouw. Dierlijke mest bevat metalen die
via uitspoeling in het oppervlaktewater terecht komen.
Op een aantal meetpunten in het stroomgebied van de Hunze wordt het oppervlaktewater onderzocht
op de aanwezigheid van zware metalen. De resultaten van het onderzoek in 2004 zijn in
onderstaande tabel weergegeven.
Meetpunt
4101 (Hunze, brug te De Groeve
4103 (Winschoterdiep, Waterhuizen)
4105 (Winschoterdiep, Hoogezand)
4204 (Hunze, brug in N33)

Koper
Slecht
Matig
Matig
Slecht

Nikkel
Goed
Matig
Goed
Goed

Zink
Goed
Goed
Goed
Goed

De norm voor koper wordt op alle meetpunten overschreden. Vooral in de Hunze zijn de aangetroffen
concentraties hoog. Dit wordt onder meer veroorzaakt door het effluent van de rwzi’s die lozen op de
Hunze.
PAK (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen)
In het stroomgebied van de Hunze worden PAK’s op een drietal punten gemeten te weten:
1. in de Hunze vlakbij het Zuidlaardermeer;
2. in het Drentsch Diep nabij het Winschoterdiep;
3. in het Winschoterdiep ter hoogte van Hoogezand-Sappemeer, na het lozingspunt van de rwzi.
Op alle punten voldoen PAK’s aan de MTR-normen. De meetpunten voldoen echter niet aan de
streefwaarden, met uitzondering van Naftaleen. Echter, de detectiegrens van de analyseapparatuur
voor PAK’s ligt bij 0,01 ug/l terwijl de streefwaarden vaak vele malen lager liggen (behalve voor
naftaleen). Hierdoor is niet goed aan te geven of voldaan wordt aan de streefwaarde. In de
Kaderrichtlijn water is een lijst met prioritaire stoffen opgesteld. Deze wordt ingedeeld in 2
categorieën, prioritaire stoffen en prioritair gevaarlijke stoffen. Voor PAK’s geldt dat Fluorantheen,
Atraceen en Naftaleen tot de prioritaire stoffen behoren. De rest valt onder de categorie prioritair
gevaarlijke stoffen.
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Bij de prioritaire stoffen is het de bedoeling om hier kwaliteitsnormen voor te formuleren (FHI-normen,
normen ontwikkelt door het Fraunhofer Instituut) en te zorgen voor een stapsgewijze vermindering. Bij
prioritair gevaarlijke stoffen wordt verwacht dat er binnen 20 jaar nullozingen zijn, dit door middel van
stopzetting of geleidelijke beëindiging.
Biologische waterkwaliteit: ecologie en hydromorfologie van oppervlaktewateren
De aangetroffen macrofauna-soorten in de Hunze zijn typerend voor middenlopen van beeksystemen
en wijzen op langzaam stromend water. Vanaf 1993 is een lichte toename te zien in het aantal
doelsoorten. De vegetatie wijst eveneens op een hoge voedselrijkdom van het water. De
natuurwaarde van de Hunze is matig, maar heeft wel een eigen karakter met een specifieke
soortensamenstelling. Zo zijn in 2005 in een meander bij het Annermoeras (Spijkerboor) de rode
waterereprijs en de lidsteng aangetroffen. De belangrijkste knelpunten zijn de geringe stroomsnelheid
en een te hoog nutriëntengehalte. Door aanpassingen in het watersysteem zoals hermeandering,
terugbrengen van de nutriëntenbelasting en het vergroten van de stroming kan de ecologische
doelstelling gehaald worden. De Hunze is vrij optrekbaar voor vis vanuit zee tot aan de eerste stuw bij
Gieterveen. Hoewel hier in de jaren tachtig een vispassage is aangebracht functioneert deze niet naar
behoren. De trapafstand van deze vistrap is te groot. Vismigratie naar bovenstroomse wateren vormt
een knelpunt. Daarnaast is de geringe stroomsnelheid van de Hunze een knelpunt.
In 2002 zijn een aantal vennen en plassen bij Gasselte (Hemelrijk, Meeuwenveen en Veldkampsweg)
onderzocht. De natuurwaarde van deze vennen is zeer hoog, door aanwezigheid van zeldzame
sieralgen. Daarnaast voldoen een aantal plassen en meren (o.a. het Zuidlaardermeer en het
Foxholstermeer) niet aan de natuurfunctie doordat het water te voedselrijk is (Koeman & Bijkerk,
2002). De in 2002 onderzochte sloten voldoen in het algemeen aan de algemeen ecologische functie.
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Ecologische waterkwaliteit 2002
Kwaliteit waterbodems
Over de waterbodemkwaliteit van de Hunze is weinig bekend. In de bovenloop is alleen van het
Voorste diep de waterbodemkwaliteit onderzocht. Het aangetroffen slib is klasse 4 slib, wat betekent
dat de waterbodem daar ernstig vervuild is. In de middenloop van de Hunze is in het kader van het
reguliere onderhoud gebaggerd. Daar is geen vervuild slib aangetroffen. Verder is in de
Zuidlaardervaart in 2003 een ernstige verontreiniging in de waterbodem aangetroffen, veroorzaakt
door de effluentlozingen van de RWZI in Zuidlaren en voormalige overstorten. Omdat tevens de
diepgang te gering is voor de recreatievaart, is de locatie opgenomen in het integraal baggerbeleidsplan van het waterschap (Waterschap Hunze en Aa’s, 2005). In 2002 is door de provincie Groningen
onderzoek gedaan naar de waterbodem van het Zuidlaardermeer. Het Zuidlaardermeer bevat
3
3
ongeveer 3.6 miljoen m slib. Hiervan is ongeveer 5.000 m slib verontreinigd (klasse 3). Om het meer
toegankelijk te houden voor de recreatievaart is men hier begonnen met baggeren van de vaargeulen.
3
In totaal wordt 400.000 m slib uit het meer gehaald en getransporteerd naar de Westerbroekstermadepolder en Kropswolderbuitenpolder. Daar wordt het gebruikt voor dijkaanleg ten behoeve van
de noodwaterberging, deze is inmiddels afgerond.
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Grondwaterkwaliteit
De kwaliteit van het diepe grondwater is over het algemeen goed. De nitraatconcentraties in het
grondwater vormen in relatie tot de KRW-grenswaarden het belangrijkste aandachtspunt. In het diepe
grondwater wordt de EU-grenswaarde van 50 mg nitraat/l niet overschreden. De nitraatconcentraties
in het ondiepe grondwater (< 10 meter onder maaiveld) zijn echter op veel plaatsen hoger dan
50 mg/l. Dit betreft voornamelijk de zandgronden. Uit de gegevens over bestrijdingsmiddelen blijkt dat
bij 2 winningen (Midlaren en Gasselte) normoverschrijding in het onttrokken ruwwater plaatsvindt. Het
gaat daarbij om een overschrijding van het middel 1,2-dichloorpropaan. Tot in de jaren tachtig van de
vorige eeuw werd dit middel op grote schaal bij grondontsmetting toegepast. Vanaf 1985 is het niet
meer toegestaan rond de waterwinningen.
Waterkwaliteit stedelijk gebied
Voor het beschrijven van de waterkwaliteit in stedelijk gebied zijn nauwelijks gegevens beschikbaar.
Ecoscans moeten meer inzicht geven in de ecologische situatie van water in stedelijk gebied. Voor de
kernen in de gemeente Tynaarlo, Hoogezand-Sappemeer en Aa & Hunze zijn ecoscans beschikbaar.
Voor de overige kernen is een ecoscan onderdeel van het nog te maken waterplan. Overstorten in
stedelijk gebied kunnen een belangrijk probleem zijn voor een goede waterkwaliteit. Diverse
gemeenten zijn bezig met monitoring van de overstortfrequentie en de overstort hoeveelheden om
inzicht te krijgen in welke overstorten moeten worden gesaneerd. Vanuit de basisinspanning wordt
geëist dat de emissie vanuit overstorten terug wordt gebracht met 50%.

Hermeandering Hunze ter hoogte van de Elzenmaat, beginsituatie 2003 (bron: archief Het Drentse
landschap)
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4

Wat doen we al?

Het Hunze-gebied is een stroomgebied waar al veel maatregelen zijn uitgevoerd gericht op
watersysteemherstel. Vooral de combinatie van natuurontwikkeling, drinkwaterwinning en
waterberging heeft geleid tot meer ruimte voor water binnen het systeem, terwijl ook de waterkwaliteit
zich verbetert (Schollema et al, 2004). De vraag is hoe genomen maatregelen zich verhouden tot nog
te definiëren wateropgaven voor de periode tot 2050. Deze paragraaf schetst een beeld van de
zogenaamde ‘autonome ontwikkeling’.

4.1

Wateroverlast (bijlage 13)

- activiteiten waterschap
Masterplan Kaden
Met het Masterplan Kaden worden de kaden langs het boezemwatersysteem verbeterd (opgehoogd
en/of versterkt). In het stroomgebied van de Hunze worden van 2004 tot 2015 de kaden aangepast
langs het Kieldiep (wordt bij hoog water afgesloten), delen van het Winschoterdiep, AVEBE-terrein in
Foxhol, Drentsch Diep, Zuidlaardermeer en de Hoogezandster wijk Meerwijck. Hierdoor kunnen hoge
boezemwaterstanden beter worden gekeerd.
Noodberging en reguliere berging
Na de wateroverlast van 1998 is besloten naast kadeverhoging noodbergingsgebieden en reguliere
bergingsgebieden aan te wijzen en in te richten om de boezem te ontlasten in situaties van extreme
wateroverlast. Noodbergingsgebieden worden gemiddeld 1 x per 100 jaar of minder ingezet. Reguliere
bergingsgebieden worden gemiddeld 1 x per 30 jaar ingezet. In het stroomgebied van de Hunze heeft
dit geleid tot het aanwijzen van de noodbergingsgebieden, Oost- en Onnerpolder. Deze polders
moeten in 2008 klaar zijn voor gebruik. Verder zijn de Westerbroekstermadepolder en de
Kropswolderbuitenpolder aangewezen en inmiddels ingericht als reguliere bergingsgebieden, dit zal
ook met Tusschenwater gebeuren.
Ander beheer en onderhoud
In 2005 is het waterschap gestart met het gerichter en meer gedifferentieerd beheren en
onderhouden van de waterlopen. Het beheer en onderhoud was tot 2005 relatief intensief en vooral
gericht op het zo snel mogelijk kunnen afvoeren van water. Tegenwoordig wordt er alleen intensief
gemaaid wanneer dat voor de afvoerfunctie noodzakelijk is. In watergangen met een natuurfunctie zal
minder vaak gemaaid worden, voor zover het de afvoerfunctie niet belemmerd. Hierdoor is er meer
ruimte voor waterplantenvegetaties en variatie in stroming waardoor de waterkwaliteit positief wordt
beïnvloed.
Optimaliseren waterhuishouding landbouw Onnerpolder
In de Onnerpolder vindt ten behoeve van de te handhaven landbouwgebieden optimalisering van de
waterhuishouding plaats. Hiertoe is een nieuw gemaal gebouwd en worden waterlopen lokaal
verbeterd.
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- overige activiteiten
Maatregelen Inrichtingsplan Voorste diep
In het inrichtingsplan Voorste Diep wordt voor drie deelgebieden aangegeven hoe het Voorste Diep
optimaal ingericht kan worden. In de Bronnegermaden wordt de inrichting afgestemd op
natuurontwikkeling in combinatie met het bergen van water. Rond Borger (de ‘flessenhals’) zijn in
2007 maatregelen genomen om een betere waterhuishoudkundige inrichting van het gebied te
creëren, de bestaande overlastsituaties in Borger op te lossen en het gebied op te waarderen op
gebied van beleving en recreatie. Maatregelen in de Mandelanden zijn gericht op het vasthouden en
tijdelijk bergen van water.

4.2

Watertekort (bijlage 15)

- activiteiten waterschap
Pandscheiding Drentsch Diep
Omdat in de toekomst door bodemdaling een lager boezempeil noodzakelijk is, wordt een
vooronderzoek gestart naar een pandscheiding in het Drentsch Diep (aanbrengen kering met sluis en
gemaal). Het oppervlaktewaterpeil van het Zuidlaardermeer, dat nu nog in open verbinding met de
boezem staat, is de laatste jaren al gedaald (van + 0,68 meter NAP naar + 0,55 meter NAP). Door het
aanbrengen van een pandscheiding kan het waterpeil van het meer en de gebieden daar omheen,
worden verhoogd en is een flexibel peilbeheer in het meer mogelijk. Hierdoor kan meer water worden
vastgehouden en kan verdroging en de noodzaak tot wateraanvoer worden tegen gegaan. Bovendien
heeft een pandscheiding positieve effecten op de waterkwaliteit van het Zuidlaardermeer
(slibverwijdering).
Herstel watersysteem Achterste Diep
Voor het herstel van het natuurlijke watersysteem van de Hunze wordt de koppeling van de kwelzone
bij de Zoersche landen met het Hunze-systeem aangelegd. Dit gebied ligt nu in een ander
stroomgebied, maar hoort oorspronkelijk bij het brongebied van het watersysteem van het Achterste
Diep. Hierdoor wordt de Hunze voorzien van meer en kwalitatief goed water. Realisatie vindt plaats in
het kader van de ruilverkaveling Odoorn.
- overige activiteiten
Europees Interreg-project ‘Water4All/water cost’ (proef infiltreren en ondiep onttrekken)
In het gebied Tusschenwater is een proefproject uitgevoerd in het kader van het Europees Interregproject ‘Water4all/Water cost ’waarin is onderzocht of infiltratie van oppervlaktewater en het ondiep
onttrekken van grondwater een goed alternatief is voor de traditionele diepe grondwaterwinning. Door
het gebruik van alternatieven kan verdroging van het gebied worden tegengegaan en is aanvoer van
water minder noodzakelijk. Aan het onderzoek werken behalve de provincie en het waterschap ook
het Waterbedrijf Groningen, de Waterleidingsmaatschappij Drenthe, de gemeente Tynaarlo en de
Rijksuniversiteit Groningen mee.
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Natuurontwikkeling
Op een aantal plaatsen in het Hunzedal zijn natuurontwikkelingsplannen uitgevoerd of komen ze in
uitvoering, (zie figuur par. 7.1.1; Schollema et al., 2004). De Hunze-visie van Stichting Het Drentse
Landschap vormt de basis voor deze plannen. Zo wordt het gebied boven Exloo, de Uilenbroeken,
ingericht als natuurgebied. Ook is in het zelfde gebied van het Achterste diep ruimte gereserveerd
voor het LOFAR-project. Dit gebied kan dan ook ingericht worden als natuurgebied. Door deze
natuurontwikkeling kan de grondwaterstand stijgen en kan meer water worden vastgehouden in het
Hunzedal.
Ook bij de Branden, waar het Voorste en Achterste Diep samenkomen, is natuurontwikkeling gepland.
Naast de reeds uitgevoerde plannen nabij Elzenmaat, Duunsche landen, Annermoeras en Zuidoevers,
vormen ten zuiden van het Zuidlaardermeer Tusschenwater en Noordma projecten die bijdragen aan
het vasthouden van water in het Hunze-systeem. Aan de noordzijde van het Zuidlaardermeer is de
natuurontwikkeling in Westerbroekstermadepolder en Kropswolderbuitenpolder mede gericht op het
vasthouden en bergen van water, evenals die in de Onner- en Oostpolder. In het laatste geval speelt
de Herinrichting Haren een belangrijke rol.

4.3

Waterkwaliteit

Binnen het stroomgebied van de Hunze lopen diverse ontwikkelingen en projecten die bijdragen aan
een leefbaar watersysteem met een goede waterkwaliteit. Een aantal maatregelen zijn specifiek
gericht op het terug brengen van de belasting van nutriënten op het Zuidlaardermeer.
- activiteiten waterschap
Afkoppelen effluent rwzi Zuidlaren
Het effluent van de rwzi Zuidlaren draagt sterk bij aan de nutriëntenbelasting van het Zuidlaardermeer.
Ook komen via het effluent allerlei andere stoffen als zware metalen en PAK in het oppervlaktewater
terecht. Verder bestaat de kans op bacteriologische verontreiniging, waardoor de zwemwaterfunctie
van het meer in gevaar kan komen. Om deze redenen is besloten om het effluent van de rwzi vanaf
2006 via een persleiding af te gaan voeren naar de nieuwe rwzi aan het Winschoterdiep bij Foxhol.
Een nadeel van het afkoppelen is echter dat de afvoer van een groot gebied op de Hunze verdwijnt
waardoor er minder water op de Hunze wordt geloosd.
Emissiebeheersplan 2005 – 2010
In het emissiebeheersplan van het waterschap worden de volgende maatregelen genoemd die de
komende jaren worden uitgevoerd.
• Het terugbrengen van de fosfaatconcentratie in het effluent van de rwzi in Gieten naar
0,5 mg/l fosfaat.
• Het stimuleren van landbouwers tot preciezer bemesten, het opzetten van actief randenbeheer,
aanleggen van alternatieve vul- en spoelplaatsen voor sproeimachines en voorlichting geven over
alternatieve onkruidbestrijding. Met deze maatregelen moet de emissie van stoffen vanuit de
landbouw worden teruggedrongen. Momenteel is een pilot randenbeheer in een deel van het
Hunze-gebied in voorbereiding. Verder wordt geparticipeerd in projecten om preciezer te
bemesten. Ook de aanpak van ongezuiverde lozingen in het buitengebied (basisinspanning) vormt
een punt van aandacht.
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Pandscheiding Drents Diep/flexibel peilbeheer Zuidlaardermeer
Ter compensatie van peilverlagingen op de boezem in het kader van bodemdaling vindt planvorming
plaats met het oog op aanleg van een pandscheiding in het Drentsch Diep (aanbrengen kering met
sluis en gemaal). Dit geeft de mogelijkheid het peil op het Zuidlaardermeer onafhankelijk van het
boezempeil te beheren. Een flexibel peilbeheer op het meer wordt als wenselijk beoordeeld
vanwege de positieve invloed op de overstromingsduur en -frequentie van moerassen in de
benedenloop van de Hunze en rondom het Zuidlaardermeer. Hierdoor kan dit een belangrijke
maatregel zijn, ook waar het gaat om fosfaatvastlegging.
Water4all/Water cost (nutriëntenproef)
In het project Water4All/Water cost is door middel van het inunderen van een nutriëntenveld
onderzocht of moerassen bijdragen aan een betere waterkwaliteit, en wat de geplande
natuurontwikkeling oplevert aan nutriëntenreductie (o.a. Olde Venterink et al., 2002, Mouissie et al.,
2005). De resultaten zijn positief. Over het algemeen wordt oplosbaar fosfaat redelijk tot goed
verwijderd. In rietvegetaties wordt fosfaat beter vastgelegd door sedimentatie dan in
graslandvegetaties. Er wordt een reductie bereikt van circa 10-35% voor fosfaat. Voor stikstof ligt dit
veel lager. Op venige bodems bestaat wel de kans dat bij overstromingen de bodem fosfaat gaat
naleveren, vooral in geval van permanente inundatie. Laboratoriumproeven hebben laten zien dat de
netto effecten in geval van kortdurende inundatie (ca. 10 dagen) beperkt zijn omdat weliswaar
fosfaatafgifte plaatsvindt, maar na droogvallen een sterkere fosfaatvastlegging, onder ijzerrijke
condities. Het aanleggen van overstromingsmoerassen kan derhalve een nuttige aanvulling zijn op het
maatregelenpakket om de nutriëntenbelasting te reduceren.
Een specifiek aspect is aanleg van moerassen achter de zuivering van Gieten. Een eerste
haalbaarheidsstudie is uitgevoerd. In de loop van 2008 wordt een proef met een dergelijk moeras
opgestart.
Onderhoud watergangen en baggeren
Door aanpassingen in het onderhoudsbeheersplan van het waterschap wordt het beheer en
onderhoud nu meer afgestemd op de functie van de waterloop. Voor waterlopen met een
natuurfunctie betekent dit minder vaak en gefaseerd maaien en onderhouden. Deze vorm van
onderhoud is natuurvriendelijker en draagt bij tot een gezonder ecosysteem. Door het baggeren van
watergangen wordt een bron van nutriënten en andere verontreinigingen weggenomen, waardoor
nalevering vanuit de waterbodem minder groot is.
- overige activiteiten
Natuurontwikkeling
Op diverse plekken rond de Hunze worden natuurontwikkelingsprojecten opgestart en uitgevoerd
(bijvoorbeeld Annermoeras, Elzenmaat, Duunsche landen, Oude Weer, Torenveen en
Tusschenwater). Een aantal projecten is gericht op het terugbrengen van de oorspronkelijke loop van
de Hunze, waarbij oude meanders uitgegraven en hersteld worden. Door op deze plekken
overstromingsmoerassen te creëren kan een bijdrage geleverd worden in de reductie van
fosfaatbeschikbaarheid in het oppervlaktewater. Deze moerassen kunnen fosfaat vastleggen.
Randenbeheer
In 2006 is een pilot project randenbeheer van start gegaan. Doel is om de belasting van het
oppervlaktewater vanuit landbouwgebied te reduceren. Op basis van de resultaten van de pilot wordt
nagegaan in welke mate randenbeheer als permanente maatregel in het Hunze-gebied kan worden
ingezet.
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4.4

Overige projecten

Groene ster
Het project Groene Ster van de Veenkoloniën heeft als doel een integrale gebiedsvisie op te stellen
voor het landelijk gebied dat wordt gevormd door de driehoek Hoogezand-Sappemeer, Zuidbroek en
Veendam. Het opstellen van deze visie wordt begeleidt door de Agenda voor de Veenkoloniën, de
gemeenten Veendam, Menterwolde, Hoogezand-Sappemeer, Aa en Hunze en het waterschap Hunze
en Aa's.
Vaarverbinding Wildervank – Zuidlaardermeer
Er is onderzocht of een vaarverbinding tussen het Zuidlaardermeer en Veendam, via het
Eexterveenschekanaal, realiseerbaar is (‘Van turfvaart naar toervaart’). Deze verbinding
wordt momenteel aangelegd en zal via de Leinewijk en Kieldiep richting Wildervank lopen. Afronding
van dit project zal medio 2008 plaatsvinden.

4.5

Wateropgaven: hebben huidige/geplande maatregelen al voldoende
effect?

4.5.1 Wateroverlast (bijlage 14)
In het kader van het NBW is het watersysteem van Westerwolde getoetst aan werknormen voor
regionale wateroverlast (tabel 3.1). Hiermee kunnen we ook voor de Hunze de wateroverlast
analyseren. Deze normen geven per landgebruik de toegestane kans op water op het land aan.
Dit wordt veroorzaakt doordat het systeem (door beperkingen van stuwen of dimensies van de
watergangen) het water niet snel genoeg kan lozen op de boezem.
Tabel 3.1

Werknormen uit het NBW t.a.v. kans op water op het land

Grondgebruik
Grasland (met 5% maaiveldcriterium)
Akkerbouw
Hoogwaardige land- en tuinbouw
Bebouwd gebied

Toegestane kans op water op het land: (eens per x jaar)
1/10 jaar
1/25 jaar
1/50 jaar
1/100 jaar

Na verdere analyse is voor het landbouwgebied ervoor gekozen van een 1/75 norm uit te gaan. Dit
betekent dat inundaties in landbouwgebied niet vaker dan eens in de 75 jaar mogen optreden.
Het stedelijke gebied in watersysteem de Hunze voldoet aan de werknormen (1/100). Als de
maaivelddaling door veenoxidatie doorgaat zoals nu het geval is, voldoet in 2050 in de Hunze circa
1930 hectare landbouwgebied niet aan de inundatienorm van 1 maal per 75 jaar. Dit betreft
merendeels akkerbouwgebied en een klein deel grasland.
De knelpunten liggen vooral langs de Hunze en het Achterste Diep. Daar liggen plaatselijk nog
veenpakketten die tijdens de herinrichtingen diep zijn ontwaterd voor akkerbouw. Hierdoor is in deze
gebieden de laatste decennia maaivelddaling opgetreden ten gevolge van klink en oxidatie van het
veen. Bij handhaven van het huidige landgebruik zal deze maaivelddaling verder doorgaan.
Voor een duurzame oplossing in deze gebieden met veenpakketten lijkt acceptatie of functiewijziging
(gelet op andere plannen) van akkerbouw naar grasland of naar natuur het meest voor de hand te
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liggen, dit laatste waar mogelijk in combinatie met berging. Door plaatselijk acceptatie van
wateroverlast en/of door meeliften met autonome ontwikkelingen in deze gebieden kunnen de
kosten voor maatregelen meevallen. De knelpuntgebieden zijn altijd de laagste gebieden en
daardoor ook vaak de marginale landbouwgronden. Er zal geanalyseerd worden welk deel van de
NBW-knelpunten met autonome ontwikkelingen in het gebied kan worden opgelost (zoals met
uitwerking van de Hunzevisie, de EHS, etc.). Aanvullend kan eventueel het beleid of de functie van
het gebied worden aangepast. Deze gebieden zijn in het POP-Drenthe ook al vastgesteld als
beekdalen waar “tijdens intensieve neerslag wateroverlast kan worden verwacht”.

4.5.2 Watertekort
Is er voor het aspect watertekort met huidige en voorgenomen maatregelen voldoende bereikt? In
onderstaande tabel is op grond van modelberekeningen nagegaan wat er aan extra wateraanvoer in
droge zomersituaties nodig zal zijn. De totale wateropgave voor water ten behoeve van de landbouw
in het gehele beheersgebied van Hunze en Aa’s blijkt circa 23 miljoen m³ te bedragen. Dit water moet
worden ingelaten, en vanuit de sloten naar de landbouwgewassen in de percelen infiltreren. Dat
betekent een toename van 15% ten opzichte van de huidige situatie.
Kanttekening bij de resultaten
Bij modelberekeningen is uitgegaan van het huidige, vrij lage, percentage beregening. Als in de
toekomst het percentage beregening zal toenemen is er bij het huidige klimaat al meer water nodig
dan in 2003 het geval was. De wateropgave in 2050 zal in dat geval groter zijn dan hier is berekend.
Nu is alleen ten opzichte van 2003 de wateropgave bepaald. Of dit het meest representatieve jaar is
voor droogteproblematiek moet nog worden nagegaan.
In de huidige situatie wordt in de Hunze alleen aan de oostzijde water aangevoerd. De verwachting is
dat er een extra aanvoernoodzaak van circa 5 miljoen kubieke meter (spreiding van 4-6 miljoen kuub)
nodig zal zijn.
Tabel 1 Wateropgave in 2050
(= hoeveelheid extra te infiltreren water, nodig om dezelfde landbouwopbrengst te halen als in
2003)
infiltratie in 2003
mm
miljoen m³
Klei Reiderland
Fiemel en Oldambt
Drentsch Aa
Duurswold
Hunze
Westerwolde
Veenkolonien
Veenkolonien-zuid
totaal

*
*
**
71
89
147
151
129

extra wateropgave in 2050
mm
miljoen m³

*
*
**
15
36
31
53
16
151

*
*
**
15
11
19
19
24

* in klei infiltreert vrijwel geen water vanuit de sloten
** in het gebied van de Drentsche Aa is geen wateraanvoer
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*
*
**
3
5
5
7
3
23

4.5.3 Waterkwaliteit
Voor de verschillende waterlichamen (watertypen) is via een trendanalyse nagegaan in welke mate er
door het nemen van maatregelen streefwaarden voor waterkwaliteit worden gehaald. Dit is gedaan
voor de Hunze, Zuidlaarder- en Foxholstermeer, het kanalensysteem en de sloten.
Door uitvoeren van de onderstaande al geplande of uitgevoerde maatregelen wordt de
fysisch/chemische doelstelling voor de Hunze gehaald. Het gaat om emissiereductie (verminderde
belasting met fosfaat en stikstof) veroorzaakt door:
•
•
•
•

Het opheffen van de lozing van effluent van de zuivering van Zuidlaren op de Hunze en
Zuidlaardermeer
Verbetering van de zuivering Gieten (4e trap)
Strengere mestwetgeving, preciezer bemesten en randenbeheer
Uitvoering EHS (hermeandering, aankoppeling oude meanders, aanleg natuur langs beek,
opheffen vismigratiebarrières)

Van geheel herstel van de Hunze als meanderende en stromende beek is in 2015 nog geen sprake, al
zal een aanzienlijk groter deel in de oorspronkelijke staat zijn teruggebracht.
Voor het Zuidlaardermeer is de verwachting dat ondanks de uitvoering van onderstaande al
geplande of uitgevoerde maatregelen de chemische doelstellingen voor wat betreft ecologie
ondersteunende parameters fosfaat, chlorofyl en doorzicht niet worden gehaald.
•
•
•
•
•
•
•

Emissiereductie dankzij maatregelen die in de Hunze worden uitgevoerd
Emissiereductie veroorzaakt door mestwetgeving, preciezer bemesten en bufferstroken
Emissiereductie door sanering overstorten tot basisinspanning
Afname zwevende stof en emissiereductie door aanleg natte bufferstroken (Tusschenwater)
Afname zwevende stof en emissiereductie door flexibel peilbeheer of aanleg baggerputten
(slibvang)
Emissiereductie door (nautisch) baggeren
Extensiveren beheer en onderhoud

In het Foxholstermeer zelf zijn er geen directe maatregelen in het vooruitzicht. De verwachting is dat
het meer mee zal liften op de effecten van de maatregelen die in de Hunze en het Zuidlaardermeer
worden uitgevoerd. Met de dalende trend wordt verwacht dat de chemische doelstellingen voor de
ecologie ondersteunende parameters wordt gehaald.
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De kanalen van het Hunze-gebied worden belast met nutriënten en bestrijdingsmiddelen vanuit de
landbouw, riooloverstorten en aanvoer van gebiedsvreemd water. Vooral de belasting met stikstof is
op veel plaatsen erg hoog.
Door uitvoering van onderstaande al geplande of uitgevoerde maatregelen worden de
fysisch/chemische doelstellingen gehaald, te weten emissiereductie door:
•
•
•

Landelijke mestwetgeving
Het stimuleren van preciezer bemesten
(mogelijk) uitvoering van baggerwerkzaamheden, dat overigens vanuit overwegend nautische
overwegingen (bevaarbaarheid) plaatsvindt.

Alle kanalen in de Hunze voldoen momenteel aan het streefbeeld voor de kanalen, met uitzondering
van stikstof. De verwachting is dat we in 2015 uitkomen op 2,8 mg N/l. Het streefbeeld is dan bereikt.
Voor de sloten geldt dat deze in de EKW-systematiek niet zijn opgenomen als apart waterlichaam.
Daarom zijn vanuit de EKW ook geen doelstellingen opgelegd. Voor sloten houden we dezelfde
streefwaarden aan als voor de waterlichamen waarop de sloten afwateren. Met de maatregelen die
voor de andere waterlichamen worden uitgevoerd zullen volgens de trendanalyse de fysischchemische streefwaarden voor de sloten worden gehaald.

Vistrap nabij Gieterveen, in de huidige situatie optrekbaar voor de Winde
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5

Wat komt er op ons af?

5.1

Klimaatsverandering

De komende decennia zal de verandering van het klimaat doorzetten. Ook nu al is duidelijk te zien dat
de temperatuur langzaam stijgt. In tabel 5.1 zijn getallen gegeven van het middenscenario van het
KNMI met voorspellingen tot 2050. Op basis van KNMI-gegevens wordt voorspeld dat de temperatuur
toeneemt, dat regenbuien vaker zullen voorkomen en heviger zullen zijn, dat de verdamping toeneemt
en de zeespiegel zal stijgen. Op basis van klimaatsveranderingen is voorspeld dat in de toekomst de
kans op extreme neerslag zal toenemen.
Tabel 5.1 Ontwikkeling klimaatverandering
Grootheid
Neerslag (mm)
Neerslagintensiteit
(buien)
Verdamping (mm)
Zeespiegelstijging

5.2

2050
+ 3%
+ 10%
+ 4%
+ 25 cm

Maaivelddaling en veenoxidatie (bijlage 4)

Het stroomgebied van de Hunze is onderhevig aan bodemdaling. Het maaiveld van delen van het
stroomgebied daalt. In het noorden van het stroomgebied wordt dat veroorzaakt door winning van gas.
Volgens de prognose van de NAM kan de bodem in de benedenloop van de Hunze tot 2050 dalen
met ongeveer 10 cm. Bij Veendam daalt de bodem in een kleiner gebied door de winning van zout
door NEDMAG. Laag gelegen gebieden zullen hier sneller wateroverlast krijgen, omdat de
waterhuishouding en peilbesluiten zijn afgestemd op een hogere maaiveldligging. Maatregelen om de
gevolgen voor de oppervlaktewaterhuishouding op te heffen zijn reeds voorzien en deels in uitvoering
genomen.
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Maximale bodemdaling in het Hunze gebied in 2050 ten gevolge van veenoxidatie.
In het Hunzedal en de Veenkoloniën daalt de bodem door oxidatie van het veenpakket. Door
ontwatering van de veengebieden klinkt het veen in en daalt de bodem. Met name in het Achterste
Diep is dit fenomeen van belang. Hierdoor ontstaan problemen met de drooglegging van bepaalde
gebieden. Aanpassing van de peilen is hierbij maar ten dele een oplossing, omdat vergaande
ontwatering oxidatie van het veen bevorderd. In principe gaat de oxidatie door totdat de
zandondergrond is bereikt. In tegenstelling tot de bodemdaling door gas- en zoutwinning treedt hier
daling in de bovenste bodemlaag op waardoor geleidelijk aan goed gefundeerde kunstwerken en niet
of matig ontwaterde gebieden, zoals natuurgebieden relatief hoger komen te liggen ten opzichte van
de omgeving. Zonder aanpassingen aan de waterhuishouding worden die natuurgebieden op deze
manier inzijgingsgebieden. Ook kunnen ingesloten laagtes ontstaan doordat het onderliggend
zandpakket niet vlak is, maar ruggen en laagtes bevat. Hierdoor liggen sloten verkeerd of snijden niet
diep genoeg in.
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5.3

Europese Kaderrichtlijn Water

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zal de komende jaren het beleid voor de waterkwaliteit gaan
beïnvloeden. In de KRW worden Europese afspraken gemaakt over de eisen waaraan het grondwater
en oppervlaktewater moeten voldoen. De eisen die gesteld worden zijn een resultaatsverplichting, dat
wil zeggen dat er afgerekend wordt op het behaalde resultaat en niet op de inspanning die is geleverd.
Voor de KRW zijn een aantal uitgangspunten van belang:
•
•
•

•

Er wordt gestreefd naar een goede ecologische toestand.
De waterkwaliteit mag in ieder geval niet slechter worden dan hij in 2000 was (stand still principe).
Voor sommige stoffen worden centrale normen vastgesteld, de zogenaamde prioritaire stoffen.
Deze normen worden in Brussel bepaald. Het gaat hierbij om bestrijdingsmiddelen en sommige
metalen en PAK’s, welke potentieel giftig zijn.
Voor andere stoffen (fosfaat, stikstof, chloride) mogen per gebied aangepaste normen worden
vastgesteld in de regio wanneer een goede onderbouwing wordt gegeven waarom van de centrale
normen wordt afgeweken. De onderbouwing moet zich richten op haalbaarheid en betaalbaarheid.
Wanneer aangegeven kan worden dat in het gebied door een achtergrondwaarde of door een
essentiële economische activiteit de huidige norm niet gehaald kan worden, dan kan een verzoek
tot aanpassing worden ingediend.

Het bepalen van de haalbaarheid en de betaalbaarheid van de normen voor met name stikstof zijn bij
Hunze en Aa’s uitgevoerd middels het project Gebiedsgerichte Normen. Het ziet er naar uit dat in
ieder geval voor het middel isoproturon (wanneer het onder de huidige norm op de lijst van prioritaire
stoffen blijft staan) gezocht moet worden naar alternatieven, evenals voor Glyfosaat en ampa
(wanneer de tijdelijke normen worden aangescherpt).

Natuurvriendelijke oevers langs kanalen
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6

Stedelijke aandachtspunten per gemeente

6.1

Inleiding

De voorgaande hoofdstukken zijn vooral gericht op de problemen voor het hele watersysteem. Voor
de gemeente zijn echter ook lokale zaken van belang en worden ook specifieke eisen gesteld binnen
het Regionaal Bestuursakkoord Water. In dit hoofdstuk wordt per gemeente samengevat wat nu de
echte knelpunten en problemen zijn in een gemeente. Dit zijn zowel knelpunten en problemen die
voortkomen uit het regionale watersysteem als ook lokale knelpunten. Hierbij wordt per gemeente
gekeken naar de volgende zaken:
•
•
•
•
•
•

6.2

Behalen basisinspanning.
Waterkwaliteitsproblemen door overstorten of andere zaken.
Is er afgekoppeld in relatie tot zoeken naar ruimte voor het afgekoppelde water.
Het voorkomen van water op straat.
Lokale grondwateroverlast in stedelijk gebied.
Opvang 10% neerslag toename in stedelijk gebied.

Gemeente Tynaarlo

In de gemeente Tynaarlo is bij het opstellen van het waterplan geïnventariseerd welke knelpunten
aanwezig zijn. Uit deze inventarisatie blijkt dat er lokaal problemen optreden, verspreid door de
gemeente. Vaak is dit een gevolg van een verminderde afvoer door onderhoud, te gering
gedimensioneerde watergangen en vergroting van de aangesloten oppervlakte. In het waterplan
Tynaarlo zijn voorstellen gedaan deze knelpunten op te lossen.
In grote delen van het bebouwde oppervlak is een gemengd rioolstelsel aanwezig. Waar zich kansen
voordoen zal regenwater afgekoppeld worden. Op enkele plaatsen in Tynaarlo is dit al gedaan, onder
meer in delen van Zuidlaren. Daarnaast zijn er plannen om voor andere kernen plannen uit te werken.
In Tynaarlo is een ecoscan uitgevoerd. Knelpunten die daaruit naar voren komen zijn in het kader van
het gemeentelijk waterplan benoemd en worden zo mogelijk opgelost.
De wateropgave vanuit het RBW is nog niet in het waterplan verdisconteerd. Eventueel aanvullende
wensen zullen mede op grond van de wateropgaven zoals uitgewerkt in het kader van het
watersysteemplan Hunze in beeld worden gebracht.

6.3

Gemeente Hoogezand-Sappemeer

In de oudere wijken zijn veelal nog gemengde rioolsystemen aanwezig. Daarnaast komt er juist ook in
die wijken weinig open water voor. Vooral hier doen zich daarom de problemen van water op straat
voor. Ook grondwateroverlast speelt een rol in een aantal wijken van de gemeente. Er ligt dus een
behoorlijke stedelijke wateropgave in vooral het bebouwde gebied van Hoogezand-Sappemeer. Ook
de verwachte 10% neerslagtoename moet in deze stedelijke wateropgave meegenomen worden.
Op het gebied van de waterkwaliteit spelen verschillende problemen, zoals een te hoge
nutriëntenbelasting in het buitengebied (landbouw) en zware metalen en PAK’s vanuit DWA’s en
RWA’s door onder andere toegepaste bouwmaterialen.
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Het snel opwarmen van ondiepe wateren bij mooi weer, en beperkte of geen
doorstroommogelijkheden van waterpartijen is een ander aspect dat de kwaliteit van het watersysteem
negatief beïnvloedt. Ten slotte zijn er op verschillende locaties vervuilde waterbodems aanwezig
(klasse 3 en 4).

6.4

Gemeente Haren

In de gemeente Haren hebben gemeente en waterschap problemen op het gebied van
(grond)wateroverlast geïnventariseerd. Voor de kern Haren zijn de probleemplekken grotendeels
bekend en op kaart gezet. Deze hangen onder meer samen met de aanwezigheid van keileem in de
ondergrond van de Hondsrug, waardoor in natte perioden de grondwaterstand lokaal snel en sterk
kan stijgen. Waterschap en gemeente hebben afgesproken hoe met de problemen om te gaan.
Knelpunten die eenvoudig konden worden opgelost zijn aangepakt. Voor de overige problemen is
door gemeente en waterschap een plan van aanpak opgesteld. De wateropgave vanuit het RBW is in
het kader van het gemeentelijk waterplan uitgewerkt maar moet nog verder worden geconcretiseerd.
De waterkwaliteitsaspecten zijn voor het waterplan onder meer via de ecoscan in beeld gebracht.

6.5

Gemeente Aa en Hunze

In de gemeente Aa en Hunze komt incidenteel (grond)wateroverlast voor. Waar mogelijk is dit
opgepakt en opgelost. In het kader van het waterplan zijn kwaliteits- en kwantiteitsknelpunten
gestructureerd in beeld gebracht. Voor enkele gedeelten van de dorpen zijn afkoppel-projecten
uitgevoerd. In Gasselte is onlangs de Hoofdstraat afgekoppeld. De wateropgave vanuit het RBW is in
het kader van het gemeentelijk waterplan verder uitgewerkt.

6.6

Gemeente Borger-Odoorn

Voor de gemeente Borger Odoorn is een gemeentelijk waterplan opgesteld. In dit waterplan zijn
knelpunten en kansen geïnventariseerd en op basis hiervan projecten geformuleerd om lokale
problemen aan te pakken. Aanvullend op het bestaande plan zullen op grond van de wateropgave
vanuit het RBW eventueel aanvullende maatregelen worden benoemd. Hiervoor kan het
watersysteemplan Hunze een basisdocument zijn.
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7

Definitie van wateropgaven voor het stroomgebied van de Hunze

7.1

Wateroverlast

7.1.1 Ontlasting van de boezem
Door uitvoering van het Masterplan Kaden en de inrichting van de bergingsgebieden (2004-2010) is
de boezem in ieder geval tot 2010 op orde. Om te voorkomen dat de boezemkaden over 20 jaar weer
opnieuw voor veel geld verhoogd moeten worden, is in het Regionaal Bestuursakkoord vastgelegd dat
ieder gebied vanaf 2005 de toename van neerslag zelf moet opvangen en niet direct naar de boezem
mag sturen. Daarom geldt voor ieder gebied de opgave van opvang van 10% extra neerslag (opgave
tot 2050).
Deze opgave komt tot 2050 neer op het vasthouden van 14 mm extra neerslag in een tien daagse
periode. Op een oppervlakte van 40.000 ha betekent dat voor de Hunze er ruimte gezocht moet
3
worden voor het vasthouden van dat 5,6 miljoen m . Een deel hiervan kan worden opgevangen door
infiltratie en een deel zal al worden vastgehouden bij uitvoering van de al geplande inrichtingsplannen
van de Hunze. Met behulp van modelmatige berekeningen is bepaald hoeveel water via autonome
ontwikkelingen in het systeem wordt vastgehouden. In de berekening zijn de volgende projecten
meegenomen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verbreding Drentsche Diep
Inrichtingsplan Wolfsbarge
Zuidoevers Zuidlaardermeer
Tusschenwater
Sanering RWZI Zuidlaren
Hermeanderingsproject Annermoerras
Hermeanderingsproject Duurnsche landen
Hermeanderingsproject Elzemaat
Uitbreiding RWZI Gieten
Natuurontwikkelingsproject Torenveen/Bonnerklap
Omgeving Borger (Mandelanden en Flessenhals)
Aansluiting Veenkoloniën

3

De uitkomst van de berekeningen is dat via de autonome ontwikkelingen 6,4 miljoen m water kan
worden vastgehouden in het systeem. Met deze autonome ontwikkelingen wordt dus de wateropgave
3
van 5,6 miljoen m voor de Hunze tot 2050 ingevuld. Naast de bovengenoemde projecten die reeds
zijn uitgevoerd of in de komende jaren worden uitgevoerd zijn er vanuit het gebiedsplan van de
provincie Drenthe ook nog een aantal gebieden die bij dragen aan de wateropgave. Omdat de
inrichting van deze gebieden nog niet duidelijk is, is een inschatting gemaakt van de bijdrage aan de
3
wateropgave. Geschat wordt dat in deze gebieden nog eens 0,7 miljoen m water kan worden
vastgehouden.
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7.1.2 Benodigde berging in stedelijk gebied
Naast de opgave voor het ontlasten van de boezem waarbij over een periode van 10 dagen 5,6
3
miljoen m water in het systeem moet worden vastgehouden is er ook een opgave voor het
voorkomen van inundaties van maaiveld vanuit het oppervlaktewater binnen stedelijk gebied. Deze
inundaties vanuit het oppervlaktewater worden veroorzaakt door situaties waarbij in korte tijd veel
neerslag valt. Ook voor deze intensieve buien geldt dat deze in 2050 met 10% zullen zijn
toegenomen. Met behulp van een spreadsheetprogramma is per bebouwingskern bepaald wat de
wateropgave ten aanzien van inundaties vanuit het oppervlaktewater is. In onderstaande tabel is per
gemeente aangegeven wat de wateropgave is voor het voorkomen van inundaties vanuit het
oppervlaktewater. Ook is per gemeente aangegeven welk deel hiervan binnen het Hunze systeem
valt.
Gemeente
Aa en Hunze
Borger Odoorn
Haren
Hoogezand Sappemeer
Menterwolde
Tynaarlo
Veendam

wateropgave inundaties vanuit
3
oppervlaktewater (m )
35.644
33.280
19.231
46.939
19.924
24.500
60.951

aandeel wateropgave binnen
3
stroomgebied Hunze (m )
18.253
12.877
12.797
43.779
5.837
6.226
7.881

De per bebouwingsgebied bepaalde wateropgave zullen verder in de waterplannen van de
verschillende gemeenten worden uitgewerkt.

7.2

Watertekort

Duidelijk is dat in de Hunze een extra vraag naar water in droge zomers zal ontstaan van 4 tot 6
3
miljoen m /jaar. Nu en in de toekomst zullen we op jaarbasis wel een wateroverschot houden. Door
neerslag lang genoeg vast te houden kunnen we de toenemende wateraanvoerbehoefte verminderen.
Daarnaast ligt een deel van de oplossing van het watertekort in het verminderen van de eigen
waterbehoefte. De wateropgave voor droogte is echter bestuurlijk veel minder hard dan die voor
wateroverlast. Deels omdat er nu geen acute problemen zijn omdat er nu nog genoeg IJsselmeerwater kan worden aangevoerd. In de toekomst dreigt dat echter minder te worden. Grote
investeringen in het voorkomen van watertekorten zullen dus op korte termijn niet haalbaar zijn.
Wat we wel kunnen doen is zo veel mogelijk meeliften met bestaande ontwikkelingen en die benutten
om meer water langdurig vast te houden (dit is ook het advies uit de Droogtestudie Nederland).
Daarnaast zal bij alle planvorming van het waterschap en van derden alert gezocht moeten
worden naar het benutten van kansen voor verminderen van de waterbehoefte en vergroten
van mogelijkheden voor langdurig vasthouden van neerslag.
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7.3

Waterkwaliteit

Analyse van de trends in waterkwaliteit laat zien dat de streefwaarden voor chemische waterkwaliteit
voor bijna alle wateren in het Hunzegebied worden gehaald.

Hunze

Huidige situatie

Verwachte waarde in
2015 na uitvoering
geplande maatregelen

Streefwaarde

Fosfaat (mg/l)
Stikstof (mg/l)
Chloride (mg/l)
Zuurstof (mg/l)
Chlorofyl a (ug/l)
Doorzicht (cm)

0,08 – 0,15
1,6 – 3,0
30 - 50
6,3 – 8,5
20 - 28
46 - 90

0,10
2,0
24
7,3
26
55

0,08 – 0,10
< 2,2
< 30
6-9
< 30
40 - 60

Zuidlaardermeer
Fosfaat (mg/l)
Stikstof (mg/l)
Chloride (mg/l)
Zuurstof (mg/l)
Chlorofyl a (ug/l)
Doorzicht (cm)

0,14 - 0,24
2,0 – 2,6
30 - 40
6,9 – 8,8
81 - 93
30 - 38

0,17
2,3
30
7,0
108
37

0,08 – 0,10
2,0 - 3,0
30 - 40
6–9
< 50
> 60

Foxholstermeer
Fosfaat (mg/l)
Stikstof (mg/l)
Chloride (mg/l)
Zuurstof (mg/l)
Chlorofyl a (ug/l)
Doorzicht (cm)

0,18 – 0,21
2,8 – 2,95
40 - 50
6-8
60 - 90
25 - 30

0,15
2,3
35
7,0
55
45

0,10 – 0,15
2,0 - 3,0
30 - 40
6- 9
< 60
40 - 60

Kanalen Hunze
Fosfaat (mg/l)
0,10 – 0,15
0,13
0,10 - 0,15
Stikstof (mg/l)
3,5 – 3,7
2,8
2,0 - 3,0
Chloride (mg/l)
50 - 100
76
< 100
Zuurstof (mg/l)
6,9 – 7,9
8,2
6-9
Chlorofyl a (ug/l)
38 - 53
44
< 50
Doorzicht (cm)
43 - 51
48
40 - 60
Tabel 1 Huidige en toekomstige situatie ten opzichte van het streefbeeld

Het Zuidlaardermeer vormt hierop een uitzondering, hier ligt dus een concrete opgave. De
fosfaatbelasting van dit meer blijft ook na uitvoering van maatregelen te hoog (0,17 mg/l, streefwaarde
0,08-0,10 mg/l). Hierdoor blijft ook het chlorofyl en daarmee het doorzicht achter op het streefbeeld.
Kennelijk vindt vanuit het meer nog nalevering van fosfaat plaats. Dit wordt veroorzaakt door de
hantering van een vast peil en het niet aanwezig zijn van inundatiezones. Zwevende deeltjes krijgen
geen kans in deze inundatiezones te bezinken en hopen zich op in het meer wat hierdoor tot
slibvorming leidt. Aan slib zitten voedingsstoffen gebonden die vrij komen bij opwerveling door vis of
golfwerking.
Het Zuidlaardermeer voldoet hierdoor niet aan de natuurfunctie van het meer en aanvullende
maatregelen zijn noodzakelijk. Of het meer wel gaat voldoen aan de zwemwaterfunctie is nog
twijfelachtig. De verwachting is wel dat door de verlaging van fosfaat als gevolg van
herstelmaatregelen overlast van blauwalg en draadalg minder vaak voor zal komen.
Hoewel de chemische kwaliteit voor de Hunze wordt gehaald, voldoet de ecologische kwaliteit in 2015
nog niet aan het streefbeeld van een stromende laaglandbeek. Dit heeft vooral te maken met het
ontbreken van karakteristieke beekprocessen langs delen van de Hunze, zoals stroming en
sedimentatie. De EHS-ontwikkeling langs de Hunze zal in 2015 nog niet zover zijn dat hermeandering
van de beek al langs het hele traject is gerealiseerd. Er ligt een concrete wens om hier verdere
invulling aan te geven om zo de KRW-doelstellingen voor de Hunze in 2015 (uiterlijk in 2027) te halen.
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Een apart punt is dat vismigratie in de Hunze nog onvoldoende mogelijk is. Met name in de Hunze,
het Voorste en het Achterste Diep komen nog veel, voor vissen onneembare stuwen voor.
Waarschijnlijk zal het Foxholstermeer in 2015 ook nog niet aan haar ecologisch streefbeeld voldoen.
Op beperkte schaal worden hier de oevers aangepast en nemen de paaimogelijkheden voor vis toe.
Door het hanteren van een vast (boezempeil) blijven de ontwikkelingsmogelijkheden voor de oevers
hier beperkt. Daarnaast komen er voor zover bekend geen waterplanten in het meer voor wat volgens
het huidige doorzicht in theorie wel mogelijk moet zijn.
De kanalen in het Hunzegebied behouden hun belangrijke aan- en afvoer functie. Het chemisch
streefbeeld verschilt nauwelijks van de huidige situatie, afgezien van het stikstofgehalte. Deze zal naar
verwachting dalen door invoering van nieuw mestbeleid. Het ecologisch streefbeeld zal worden
gehaald.
Voor sloten geldt dezelfde streefwaarde als voor de waterlichamen waarop de sloten afwateren. Er
zijn op basis hiervan geen grote verschillen te verwachten tussen de gehaltes in de sloten binnen een
stroomgebied en het daarin gelegen waterlichaam. De huidige fysisch-chemische toestand van de
sloten is zo goed als toereikend voor het bereiken van de gewenste toestand. Dit zeker ook gezien de
verwachting dat het nieuwe mestbeleid, sanering van overstorten en aanleg van IBA’s in het
buitengebied emissiereductie voor fosfaat en stikstof oplevert.
Ten aanzien van ecologische normen hanteren we het Onderhoudsplan (OBP) als uitgangspunt. In
het OBP zijn bedekkingsgraden voor sloten vastgelegd met bijbehorend onderhoudsregiem. Ook zijn
hierin de waterlopen aangegeven waar gezien de bodem- en kwelweg-zijgingssituatie specifieke
natuurwaarden in en langs de waterlopen al voorkomen of kunnen voorkomen. Deze
bedekkingsgraden en actuele/potentiële natuurwaarden zijn de door ons gehanteerde ecologische
streefbeelden.
Voor de stedelijke wateren geldt (op basis van uitgevoerde ecoscans) dat op veel plaatsen wel, maar
niet overal, de kwaliteit van stedelijke wateren goed is. Voor meer dan de helft van de stedelijke
wateren geldt een matig tot slechte beoordeling. Hier dragen onder andere riooloverstorten aan bij. Bij
het overstorten komen veel voedingsstoffen en slib in het ontvangende water. Dit veroorzaakt veel
algenbloei, waardoor het doorzicht afneemt en waterplanten niet of nauwelijks een kans krijgen.
Daarnaast hebben de meeste van de beoordeelde wateren een beschoeiing waardoor oeverplanten
niet of nauwelijks aanwezig zijn. Ook is het voorkomen van een kroosdek en slib regelmatig een
probleem. Overstorten zullen bij toenemende neerslagintensiteit vaker gaan functioneren.
Resumerend ligt er afgezien van waterkwaliteitsverbetering vanuit het huidig beleid een concrete extra
opgave ten aanzien van het Zuidlaardermeer en de hermeandering van Hunze, Voorste en Achterste
Diep.

7.4

Waterbodems

Recentelijk is een groot deel van het Zuidlaardermeer gebaggerd waarbij de geulen, haventjes en
delen van het meer weer op diepte zijn gebracht. Dit werk is eind 2007 afgerond.
Ten aanzien van de waterbodems ligt er in Hoogezand-Sappemeer een behoorlijke opgave om
stedelijke wateren te baggeren. In het waterplan (Oranjewoud, 2006) en bijbehorende uitvoeringsplan
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(Oranjewoud, 2007) is aangegeven dat op een twaalftal locaties in Hoogezand sprake is van matig tot
sterk verontreinigd slib (klasse 3 en 4). Het slib in de overige watergangen en vijvers is over het
algemeen licht verontreinigd (klasse 1 en 2) met PAK en zware metalen. Bij het baggeren zal gestart
worden met de klasse 3 en 4 wateren, de klasse 1 en 2 wateren volgen later.
Verder is er de wens om langs het Winschoterdiep te zoeken naar mogelijkheden voor verwerking van
baggerspecie.

Foxholstermeer met vooroever
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8

Strategie en maatregelen Hunze

8.1

Inleiding

In voorgaande hoofdstukken is ingegaan op de wateropgaven voor het stroomgebied van de Hunze,
voor de aspecten wateroverlast, watertekort en waterkwaliteit. Dit hoofdstuk beschrijft de wijze waarop
we die opgaven willen invullen, welke uitgangspunten we daarbij hanteren en welke keuzen we
maken. Uiteindelijk leidt deze ‘strategie’ tot een concreet voorstel voor maatregelen inclusief kosten
dat in tabelvorm wordt gepresenteerd (uitgebreide tabel in bijlage 18).

8.2

Uitgangspunten en keuzen

• integrale maatregelen nemen
De geformuleerde wateropgaven hebben een waterkwantiteits- en een waterkwaliteitsaspect
e
samenhangend met resp. Waterbeheer 21 eeuw en Kaderrichtlijn Water. Vanwege de samenhang
van deze aspecten binnen het watersysteem nemen we zoveel mogelijk integrale maatregelen die
bijdragen aan invulling van beide wateropgaven. Een voorbeeld is hermeandering van beken dat niet
alleen bijdraagt aan herstel van stromende beken (KRW), maar ook water langer vasthoudt binnen
stroomgebieden (WB21).
Daarnaast worden ‘watermaatregelen’ binnen het Hunze-gebied in samenhang met de reeds in gang
gezette gebiedsontwikkeling vanuit het Hunze-project uitgewerkt. Dat betekent dat de samenhang met
natuurherstel, gewenste landbouwkundige ontwikkeling, waterwinning en recreatie van belang is en
ook op dat punt naar integraliteit wordt gezocht.
• van grof naar fijn
De voorgestelde maatregelen worden van grof naar fijn uitgewerkt. Als voorbeeld: totaal wordt in dit
watersysteemplan voorgesteld tussen nu en 2027 nog 44 kilometer Hunze te herstellen/te laten
hermeanderen. In een uitvoeringsprogramma zal concreter handen en voeten worden gegeven aan
uitvoering en fasering. In daarop volgende concrete inrichtingsprojecten wordt de precieze uitvoering
van hermeanderingsprojecten uitgewerkt (zoals nu bijvoorbeeld ook al plaats heeft gevonden rondom
het Annermoeras en wordt voorbereid voor een aantal nieuwe projecten). Op dat moment zullen ook
recreatieve wensen, archeologische aspecten e.d. aan de orde komen. Opmerkingen die al wel in de
gebiedsgroep zijn gemaakt, bijvoorbeeld over bevaarbaarheid van herstelde beken voor kano’s,
worden in dat stadium meegenomen en niet in dit watersysteemplan al in gedetailleerde zin
meegenomen.
• voor en na 2015
Het jaar 2015 is vanuit de Kaderrichtlijn Water van belang omdat dan geformuleerde doelen ook
daadwerkelijk moeten zijn gehaald (resultaatsverplichting). Het betekent dat de maatregelen die we
voor 2015 voorstellen ook zijn uitgevoerd. Het integrale voorstel dat we doen omvat daarom
maatregelen voor en maatregelen na 2015. Daarbij is vanuit beschikbaarheid van menskracht en
middelen een reële inschatting gemaakt, zonder daarbij de ambitie te laten varen, hoe ver we in 2015
kunnen zijn.
•

landelijk en stedelijk gebied
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De invulling van de wateropgaven betreft zowel het landelijk als stedelijk gebied. De maatregelen in
het landelijk gebied worden in dit watersysteemplan benoemd. In het stedelijk gebied ligt er een
duidelijke samenhang met de waterplannen van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Haren,
Tynaarlo, Aa en Hunze en Borger-Odoorn. Vanuit het oogpunt van wateroverlast wordt op grond van
de wateropgave in de waterplannen concreet aangegeven hoe en waar deze wordt ingevuld binnen
het bebouwde gebied van de gemeenten. De wateropgave watertekort is beperkt binnen het
bebouwde gebied, al wordt ’s zomers wel water ingelaten om waterlopen en vijverpartijen op peil te
houden. Het gaat hier om relatief kleine hoeveelheden. Ten aanzien van waterkwaliteit worden alleen
maatregelen voorgesteld daar waar het stedelijk gebied een knelpunt vormt voor de waterlichamen
Hunze en Zuidlaardermeer. Een voorbeeld is het voorkomen van enkele overstorten binnen de
gemeente Tynaarlo die direct van invloed zijn op de waterkwaliteit van het Zuidlaardermeer. Hier is
sanering gewenst.
• opmerkingen uit gebiedsgroepen
In de verschillende gebiedsbijeenkomsten zijn veel opmerkingen gemaakt over mogelijke
maatregelen, vaak op een relatief gedetailleerd niveau. Vanuit de verslagen van de
gebiedsbijeenkomsten nemen we die opmerkingen wel zoveel mogelijk mee, maar zullen ze veelal
niet in het watersysteemplan terug te vinden zijn. Zoals eerder gezegd zullen ze bij de concrete
uitvoering van projecten een rol spelen.
• relatie met grondwater
De wateropgaven hebben op een aantal punten raakvlakken met het grondwatersysteem.
Voorbeelden zijn het voorkomen van grondwateroverlast binnen gemeenten, en herstel van
verdroogde gebieden (watertekort) in natuurgebieden. Toch speelt de relatie met diep grondwater
(bijvoorbeeld ook met de functie waterwinning) binnen het watersysteemplan in die zin een relatief
beperkte rol omdat de provincie het toekomstig beleid op het gebied van diep grondwater vormgeeft.
In het watersysteemplan benoemen we wel de opgave watertekort in natuurgebieden (verdroging) en
de maatregelen die nodig zijn. Verdrogingsbestrijding zal aan de hand van de zogenaamde lijst met
TOP-gebieden (gebieden met hoge prioriteit) uitvoering krijgen.
• prioriteit Natura 2000-gebieden
Binnen het stroomgebied van de Hunze geldt het gebied rondom het Zuidlaardermeer (oeverlanden,
delen Onner- en Oostpolder) als Natura 2000-gebied (Vogelrichtlijngebied). Voor Natura 2000gebieden zal waar herstel van het watersysteem nodig is hier met voorrang aan worden gewerkt.
Hiermee geven we voor zover dat op dit moment kan de samenhang tussen de Europese regelgeving
op het gebied van water (KRW) en natuur (Natura 2000) op gebiedsniveau concreet vorm.
• gebruik onderzoeksresultaten nutriëntenanalyse stroomgebied
Ten aanzien van de belasting van de waterlichamen Hunze en Zuidlaardermeer met stikstof en vooral
fosfaat is uitgebreid nagegaan welke brongerichte en effectgerichte maatregelen mogelijk zijn, en
welke effecten en kosten deze met zich meebrengen (Witteveen + Bos, 2007). Op basis hiervan zijn
een aantal mogelijke strategieën/maatregelpakketten uitgewerkt die als input zijn gebruikt voor de
gebiedsbijeenkomsten. Aan de hand van de gebiedsbijeenkomsten is uiteindelijk bepaald welk pakket
aan maatregelen leidt tot invulling van de wateropgave.
• gebruik onderzoeksresultaten nutriëntenproef Water4all/Water cost
Eén van de beoogde maatregelen om de waterkwaliteit van Hunze en Zuidlaardermeer te verbeteren
is het gebruik van nieuwe natuurgebieden zuidelijk van het Zuidlaardermeer als vloedmoerassen.
Hiervan is in apart veldonderzoek nagegaan welk rendement dergelijke gebieden kunnen hebben, en
vervolgens welk aandeel een dergelijke maatregel heeft in realisering van waterkwaliteits-
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doelstellingen voor vooral het Zuidlaardermeer. Dit is gebeurd in het kader van het Interregproefproject Water4all/Water cost (Mouissie et al, 2005). Gebleken is dat ondanks het feit dat op
zekere schaal ook nalevering van fosfaat kan optreden de vloedmoerassen per saldo in beperkte
mate bijdragen aan verwijdering van fosfaat uit het oppervlaktewater. Wel is het van belang voldoende
areaal rietland in de moerassen te hebben waarvan riet wordt gemaaid en afgevoerd. Daarnaast
blijken de moerassen beter te functioneren bij (meerdere) kortdurende overstromingen (ordegrootte 10
dagen per jaar) dan bij extreem lange overstromingen (maand/meerdere maanden).

8.3 Strategie maatregelen
8.3.1 Wateroverlast
•

landelijk gebied

Om wateroverlast in het Hunze-stroomgebied op korte en lange termijn te vermijden is het nodig tot
2050 ruimte te creëren om 5,6 miljoen kuub water extra te kunnen vasthouden. Met de
natuurontwikkelingsprojecten zoals die in het Drentse deel van de Hunze (Hunze-project) zijn
voorgesteld, dan wel in het Groningse deel van het Hunze worden gerealiseerd kan die opgave ruim
worden ingevuld (6,4 miljoen kuub). Voorwaarde is wel dat de projecten in de loop van de tijd met
voldoende snelheid worden gerealiseerd. Concrete maatregel is het herstel van overstromingsvlakten
rondom de Hunze (vgl. reeds bestaand voorbeeld van het Annermoeras).
Er wordt op ingezet projecten die reëel gesproken voor 2015 afgerond kunnen zijn tot uitvoering te
brengen. Dit zijn onder meer de projecten Onner- en Oostpolder, Tusschenwater, Torenveen, LOFAR
(Achterste Diep), Mandelanden (Voorste Diep) en Oude Weer (bij Gasselternijeveen).
Na 2015 komen Noordma, de Branden, Bronnegermaden (Voorste Diep), Achterste Diep en
Wolfsbarge aan bod. Overigens kan het zo zijn dat projecten naar voren komen door onvoorziene
ontwikkelingen, daar wordt apart over besloten.
Gezien de aard van wateroverlast in een aantal landbouwgebieden kiezen we ervoor om in het gebied
Achterste Diep via een gebiedsproces een integrale oplossing uit te werken tussen nu en 2015. De
veenoxidatie die hieraan ten grondslag ligt is vooral een probleem van de langere termijn. Vanaf 2015
kunnen dan concrete maatregelen worden uitgevoerd. De overlast in de gebieden rond Gieterveen en
Annen is beperkter van aard. Daar wordt ook minder maaivelddaling door veenoxidatie verwacht. Met
technische aanpassingen in de waterhuishouding kunnen de problemen worden opgelost met de
kanttekeningen dat maatregelen geen nieuwe verdrogingsproblemen in aangrenzend natuurgebied
(bv. Tusschenwater) veroorzaken.
• stedelijk gebied
In het stedelijk/bebouwd gebied is voor de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Haren, Tynaarlo, Aa
en Hunze en Borger-Odoorn de opgave om wateroverlast tegen te gaan benoemd in termen van
3
aantallen kuubs vast te houden/te bergen water. Totaal gaat het om 33.000 m . De gemeenten geven
zelf in hun waterplannen aan waar ze de ruimte vinden om de wateropgave in te vullen (nieuwbouw
en bestaande woongebieden) en werken hiervoor plannen uit in samenwerking met het waterschap.
In Haren is zijn de huidige knelpunten geïnventariseerd en is de wateropgave bepaald. In het
waterplan zijn een aantal maatregelen op hoofdlijnen als oplossing van de problematiek aangegeven.
Per gebied worden de maatregelen concreet uitgewerkt en uitgevoerd. Het waterschap heeft samen
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met de gemeente Aa en Hunze de netto wateropgave per bebouwingskern bepaald. In het
uitvoeringsprogramma van het waterplan is aangegeven hoe die de komende periode op wijk- of
kernniveau worden geconcretiseerd en uitgevoerd. Voor de gemeenten Tynaarlo en Borger-Odoorn
en Hoogezand-Sappemeer zijn de bruto wateropgaven bepaald. De netto opgaven worden nader
uitgewerkt tezamen met een maatregelprogramma. Invulling van de wateropgave betreft in alle
gevallen maatwerk op wijk- en/of straatniveau, vaak kunnen de treffen maatregelen gecombineerd
worden met overige in het bebouwde gebied uit te voeren werkzaamheden.
Ten aanzien van grondwateroverlast geldt dat naast een inventarisatie van knelpunten die is
uitgevoerd, de gemeenten zelf binnen de waterplannen aangeven hoe de grondwateroverlast kan
worden opgelost. In alle gemeente binnen watersysteem van de Hunze is geconstateerd dat er
verspreid over de bebouwde gebieden van de gemeente lokaal grondwateroverlast voorkomt. In het
kader van het uitvoeringsprogramma van de gemeentelijke waterplannen wordt door de gemeenten
de grondwateroverlast in 2008 meer gedetailleerd in beeld gebracht. Tevens worden hierbij de
mogelijke oplossingen uitgewerkt. Bijvoorbeeld binnen de gemeente Hoogezand-Sappemeer komt
grondwater in meerdere wijken voor, veelal naast andere waterhuishoudkundige problemen. In het
waterplan wordt daarom als pilot één wijk opgepakt die als voorbeeld gaat dienen om uiteindelijk ook
de problemen voor de andere wijken in beeld te brengen en aan te pakken.
Afkoppeling van hemelwater van de riolering geeft minder belasting van het rioleringssysteem en een
betere werking van de rioolwaterzuiveringsinstallaties. In het algemeen wordt dit hemelwater zo
mogelijk door infiltratie aan het grondwater toegevoegd. Als dat niet mogelijk is dan zal dit via een
oppervlaktewateropvang en afvoer worden opgevangen. Afkoppelprojecten zijn vaak integrale
projecten waarbij naast de beheersing van de waterkwantiteit ook waterkwaliteitsverbetering en
verbetering van de woon- en leefomgeving worden gerealiseerd. Afkoppelen als maatregel wordt
vanwege de kostenefficiëntie meestal gecombineerd met andere maatregelen die in het bebouwde
gebied worden gerealiseerd.
De afkoppelopgave draagt bij aan de optimalisatie van de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Afkoppeling
leidt tot minder directe afvoer van (regen)water via het riool. In de gemeente Haren wordt gewerkt aan
een afkoppelopgave. Dit afgekoppelde water kan daar tevens dienen om de waterlopen op de flank
van de Hondsrug van water te voorzien. Ook in de gemeente Aa en Hunze draagt het afkoppelen van
hemelwater bij aan een doelmatig functionerend rioleringssysteem, draagt het bij aan minder
wateroverlast en is er minder kans op calamiteiten. Onder meer in Gasselternijveen en Gasselte zijn
afkoppelprojecten in uitvoering. In de gemeente Tynaarlo wordt ondermeer in Zuidlaren en de Groeve
door middel van afkoppelen gewerkt aan het verbeteren van de waterafvoer uit de bebouwde
gebieden en het beter scheiden van schoon en vuil water.

8.3.2 Watertekort
Watertekort voor de landbouw is in het Hunze-gebied voor de korte termijn geen probleem. Aanvoer
van gebiedsvreemd water en kwel vanaf de Hondsrug zorgen ervoor dat vanuit landbouwkundige
optiek er ’s zomers voldoende water voorhanden is. Wel wordt meegelift met ontwikkelingen om lokaal
meer water ook ten behoeve van het landbouwgebied vast te kunnen houden (bv. in geval van
pandscheiding Zuidlaardermeer). Voor de lange termijn wordt nagegaan of ten aanzien van
wateraanvoermogelijkheden verdere actie nodig is.
Het watertekortprobleem doet zich in termen van verdroging voor in een aantal natuurgebieden met
name aan de noordzijde van het Zuidlaardermeer. Daarom worden voor de Onner- en Oostpolder
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maatregelen voorgesteld gericht op hogere grondwaterstanden. Deze worden naar verwachting voor
2015 uitgevoerd. Maatregelen in het gebied Wolfsbarge zullen na 2015 aan de orde komen.

8.3.3 Waterkwaliteit
•

landelijk gebied

De voorgestelde maatregelen in het Hunze stroomgebied zijn erop gericht de KRW waterlichamen
Hunze en Zuidlaardermeer op een voldoende kwaliteitsniveau te brengen (Gewenst Ecologisch
Potentieel, zie ook fact sheets). Voor de Hunze betekent dit dat de beek weer over een grote afstand
de oorspronkelijke meanderende loop terugkrijgt met de daarbij behorende beekvormende processen
zoals erosie en sedimentatie. Voor het Zuidlaardermeer wordt gestreefd naar een helder en plantenrijk
meer. Realisatie van deze doelstellingen maakt de uitvoering van een set van maatregelen op het
gebied van inrichting en nutriëntenbelasting noodzakelijk.
Belangrijk item bij de realisatie van de doelstelling voor het Zuidlaardermeer is het terugdringen van
de nutriëntenbelasting, vooral de fosfaat-belasting. De te hoge belasting met fosfaat zorgt er op dit
moment voor dat er regelmatig algenbloei optreedt in het meer. In combinatie met opwervelend slib op
de meerbodem zorgt dit voor een slecht doorzicht waardoor de ontwikkeling van onderwaterplanten
niet of nauwelijks mogelijk is. De analyse van mogelijke maatregelen (Witteveen + Bos, 2007) heeft
laten zien dat alleen een combinatie van maatregelen kan leiden tot een voldoende terugdringen van
de fosfaatbelasting en zwevende stof (slib). Daarvoor is het wenselijk om aan de bronkant ervoor te
zorgen dat minder fosfaat in het oppervlaktewater komt. Omdat het overgrote deel van het water in het
Zuidlaardermeer afkomstig is uit de Hunze zullen veel van de maatregelen in dit gebied uitgevoerd
gaan worden. De nutriëntenbelasting wordt verlaagd door het stimuleren van precieze bemesting,
toepassen van akkerranden en bufferstroken, het tegengaan van veenoxidatie als ook het
terugdringen van de fosfaat-belasting via effluent bij de zuivering Gieten.
Daarnaast zorgt de natuurontwikkeling rondom de Hunze (bv. Tusschenwater) in beperkte mate voor
het vastleggen van fosfaat, voordat het water het Zuidlaardermeer bereikt (onderzoek project
Water4all/Water cost, Grontmij in prep.). Naast de opname van fosfaat uit het water zal er tijdens
hoogwatersituaties ook veel sediment (slib) in deze moerassen bezinken waaraan fosfaat gebonden
zit. Hierdoor werken de vloedmoerassen als een natuurlijk filter en zal er minder slib en nutriënten in
het Zuidlaardermeer terecht komen. Het is daarom van belang ook vanuit dit oogpunt herstel van
(vloed)moerassen zoals nabij Tusschenwater uit te voeren.
Naast het terugdringen van de nutriëntenaanvoer uit de Hunze is het ook van belang te kijken in
hoeverre de vloedmoerassen om het Zuidlaardermeer kunnen bijdragen aan het verwijderen van
nutriënten uit het systeem. In een natuurlijk functionerend systeem (hogere waterstanden in de winter,
lagere in de zomer) zal een meer in wintersituaties namelijk buiten de oevers treden en slib (en
nutriënten) afzetten in de oeverlanden. Hierbij zal ook de ecologische waarde van deze oeverlanden
aanzienlijk hoger zijn dan bij een redelijk stabiel peilbeheer. In de huidige situatie is dit zogenaamde
dynamische peilbeheer niet mogelijk i.v.m. de koppeling aan de boezem. Als gevolg hiervan hoopt het
slib zich dan ook op in het meer en is regelmatig baggeren noodzakelijk om het meer op diepte te
houden voor o.a. de vaarrecreatie.
Onderzocht wordt in de periode tot 2015 wat de mogelijkheden voor dynamisch peilbeheer (aanleg
pandscheiding) zijn en of/in welke mate als sluitstuk van herstelmaatregelen de aanleg van een
slibvang dan wel hernieuwd baggeren van delen van het Zuidlaardermeer gewenst is.
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Recent is in het kader van het tegengaan van wateroverlastproblemen in Hoogezand een
calamiteitenvoorziening aangebracht. Deze leidt er toe dat in tijden van wateroverlast gebiedseigen
afvoer via de Leinewijk in het Zuidlaardermeer kan terechtkomen. Dit betekent een extra fosfaatbelasting op het systeem en zou de gewenste fosfaat-afname kunnen frustreren. Gezien het
voorkomen van calamiteiten (gemiddeld eens in de 10-20 jaar) en de hoeveelheid water die dan het
Zuidlaardermeer bereikt (is naar verwachting heel beperkt afgezet tegen het meervolume) vormt dit
geen probleem voor het bereiken van de doelstelling op het Zuidlaardermeer.
Naast het terugdringen van fosfaat-belasting is zoals gezegd herstel van de Hunze als ‘levende’
beek/rivier speerpunt waarbij meandering en rivierprocessen als inundatie, erosie en sedimentatie
ongestoord kunnen verlopen. Totaal is nog herstel van 44 kilometer Hunze nodig, op de wijze zoals
uitgevoerd bij onder meer Annermoeras en Duunsche landen (Gebiedsplan Hunze, 2006). Voorstel is
om in de perioden tot 2015 projecten uit te voeren die uiteindelijk 15 kilometer herstel opleveren, na
2015 de laatste 29 kilometer. Ook hier geldt dat beekherstel onderdeel vormt van de
natuurontwikkeling rondom de Hunze en daarmee een samengaan van WB21 en KRW-maatregelen.
• stedelijk gebied
In het stroomgebied van de Hunze geldt dat op enkele plekken overstorten vanuit bebouwd gebied
negatieve invloed hebben op het waterlichaam van het Zuidlaardermeer. Daarom worden deze (één
bij Midlaren, twee bij Zuidlaren) gesaneerd.
Voor het overige moeten de gemeenten hun ambities voor verbetering van waterkwaliteit samen met
het waterschap concreet uitwerken in maatregelenplannen behorend bij de verschillende
waterplannen. Hiervoor zijn de Ecoscans van gemeentelijke wateren het basisdocument.
Om een betere afstemming van zowel inrichting als beheer en onderhoud op de gewenste functies
/streefbeelden van het watersysteem te realiseren worden onderhoudsplannen gemaakt voor zowel
het water als het aanliggend groen. Ook de stedelijke baggerproblematiek is veelal in de
gemeentelijke waterplannen opgenomen. Daarnaast wordt er nagedacht hoe de ontwikkeling van de
kwaliteit van het watersysteem gevolgd en bewaakt kan worden.
Afgekoppeld schoon hemelwater kan in een aantal gevallen bijdragen aan een betere waterkwaliteit
door middel van doorspoeling van vijvers en andere waterpartijen in het stedelijk gebied. In de
waterplannen is aangegeven dat het gerealiseerd wordt via de gemeentelijke initiatieven op straat en
wijkniveau. Zoals in 8.3.1. is aangegeven staat het afkoppelen van hemelwater niet op zich maar zal
het meest een integrale aanpak zijn waarbij meerdere doelen worden bereikt.

8.4 Overige maatregelen
De maatregelen zoals voorgesteld richten zich op de periode 2008-2015. In die periode wordt een
totaalpakket aan maatregelen uitgevoerd dat de basis vormt voor realisering van KRW en WB21
doelen, in andere woorden herstel van het watersysteem van de Hunze en het Zuidlaardermeer.
Naast deze maatregelen zijn er in het kader van de gemeentelijke waterplannen maatregelen
voorgesteld die niet direct gerelateerd zijn aan de KRW of WB21. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om
maatregelen op gebied van het opheffen van huidige knelpunten en problemen in grond- en
oppervlaktewaterafvoer, wateraanvoer en peilbeheer. Vergroting van de ecologische waarde van
oppervlaktewateren. Verbetering van de beleving van water in de bebouwde omgeving. De
communicatie met burgers over de bedoeling van en maatregelen uit het waterplan, denk hierbij ook
aan gerichte informatie door middel van een watermarkt, voorlichting over schouw (schouwfestival) in
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het stedelijk gebied etc.. Watereducatie gericht op scholen. Uitwerking en concretisering van
afspraken op gebied van eigendom, beheer en onderhoud van wateren in het bebouwde gebied. Het
instellen en organiseren van de waterloketten.
Deels zijn de kosten van de betreffende maatregelen in de waterplannen al geraamd. Deels zullen de
kosten van de uitvoering van de maatregelen pas duidelijk worden als het onderzoek is uitgevoerd.

8.5 Overzicht maatregelen en kosten
Een volledig overzicht van maatregelen en kosten is weergegeven in bijlage 18. Het betreft
maatregelen voor én na 2015, waarbij ook is aangegeven of de maatregel bijdraagt aan invulling van
kwantiteitsopgaven (WB21), kwaliteitsopgaven (KRW) dan wel overige opgaven. De maatregelen en
kosten volgen uit de inhoudelijke analyse van dit watersysteemplan, maar zijn ook getoetst op
haalbaarheid en betaalbaarheid. Daaruit is gebleken dat de extra kosten die gemaakt moeten worden
om de wateropgaven in te vullen uiteindelijk leiden tot een jaarlijkse lastenstijging die beneden 2%
blijft.
In onderstaande tabel zijn alleen de maatregelen voor de korte termijn benoemd, met bijbehorende
benodigde totaalkosten.
Voorgestelde maatregelen (tot 2015)
- stimuleren precieze bemesting landbouw
- saneren 3 overstorten
- onderzoek dynamisch peilbeheer
- zandfilter RWZI Gieten
- herstel overstromingsvlakten Hunze
- beekherstel Hunze
- pandscheiding Zuidlaardermeer
- verhogen kaden (Masterplan)
- onderzoek tegengaan veenoxidatie Achterste
diep
- randenbeheer (afhankelijk uitkomst pilot)
- onderzoek noodzaak slibvang Zuidlaardermeer
- realiseren berging stedelijk gebied
- onderzoek opheffen grondwateroverlast
stedelijk gebied (afhankelijk van uitwerking in
waterplannen)

Kosten (totaal)
€
50.000
€ 2.500.000
€
400.000
€ 2.000.000
€ 20.000.000
€ 5.000.000
€ 12.500.000
€ 6.720.000
€
60.000
€
500.000
€
50.000
€ 1.300.000
€
125.000

Totaal
€ 59.005.000
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