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Voorwoord 
 

2012 
 
Een jaartal dat vanaf nu net zo in het collectief geheugen van Groningers en Drenten 
gegrift staat als dat andere jaartal: 1998. Op veel punten is de wateroverlast van toen 
vergelijkbaar met wat er in de eerste week van januari 2012 gebeurde. Het Groninger 
museum, evacuaties, polders die onder water worden gezet. Toch is er een groot 
verschil: De Onlanden. 
Ik durf de stelling wel aan dat het bij Tolbert en ook op andere plekken in het 
beheergebied van waterschap Noorderzijlvest flink mis was gegaan, als de waterberging 
in De Onlanden er nu niet geweest was. Ruim 1000 hectare waterberging, gevuld met 
50 – 70 cm water, was nodig om het water net binnen de oevers van de Reitdiepboezem 
te houden. 6 miljoen kubieke meter water is opgeborgen in de nieuwe berging in De 
Onlanden. En dan te bedenken dat een groot deel van het gebied nog niet gebruikt kon 
worden. De Onlanden hebben hun nut al bewezen, nog voor ze officieel in gebruik zijn 
genomen. 
In deze Nieuwsbrief wordt van dag op dag verslag gedaan van de ontwikkelingen in die 
eerste week van januari 2012. Hierbij is gebruik gemaakt van informatie uit diverse 
openbare bronnen en van eigen waarnemingen. Ook zijn gegevens en foto’s gebruikt, 
afkomstig van medewerkers van organisaties die direct betrokken waren bij de 
bestrijding van de wateroverlast en bij de inzet van de waterberging in De Onlanden. 
Een overzicht van de bronnen staat achter in deze Nieuwsbrief.  
 
Wim van Boekel 
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Het begint al in december 
 
De eerste week van december 2011 is nat in noord-Nederland. Om de polders droog te 
houden, wordt in snel tempo water afgevoerd naar het Lauwersmeer. Gemaal de 
Waterwolf bij Electra pompt het water hier steeds hoger op. Het tij op de Waddenzee is 
ongunstig. Daardoor kan er via de Cleveringsluizen bij Lauwersoog niet gespuid worden. 
In het Lauwersmeer komt het water een meter hoger te staan dan gebruikelijk is.  
Ook in het achterland lopen de peilen op. In het Leekstermeer stijgt het water 35 cm. Op 
8 december kan er eindelijk, gedurende 1 ebperiode, weer water geloosd worden uit het 
Lauwersmeer. Toch is de overlast dan nog niet voorbij, want het water stijgt weer snel 
tot een meter boven normaal. Op 10 december wordt het tij gunstig en kan in een aantal 
ebperioden al het overtollige water in de Waddenzee verdwijnen. Het is weer eens goed 
gegaan. 
December 2011 blijft ook de rest van de maand zacht en zeer nat. Het land raakt 
verzadigd met water, de peilen in de boezem blijven hoog. 

 
_______________________________________________________________ 

Over de Reitdiepboezem 
 
Het grootste deel van het water in het beheergebied 
van waterschap Noorderzijlvest wordt afgevoerd via 
de Reitdiepboezem (blauw gemarkeerd in kaart 
hiernaast). Dit is een systeem van watergangen die 
in verbinding met elkaar staan. Het water van het 
Fochteloërveen in het zuiden en Uithuizen in het 
oosten stroomt dus allemaal naar Lauwersoog. Hier 
wordt het water uiteindelijk, bij gunstig tij, gespuid 
op de Waddenzee. 
In het zuidelijk en westelijk deel van de 
Reitdiepboezem staan alle wateren in open 
verbinding met elkaar. Hierdoor is, onder normale 
omstandigheden, het waterpeil in bijvoorbeeld het 
Leekstermeer net zo hoog als in het Lauwersmeer, 
namelijk – 93 cm NAP.  
Het Drentse deel van de boezem, ten zuiden van de 
lijn Roden – Eelde, ligt hoger dan de rest. Hier 
stroomt het water van het Peizerdiep en Eelderdiep 
vanzelf (onder vrij verval) naar beneden. Het wordt 
onderweg alleen een beetje tegen gehouden door 
een aantal stuwen. 
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De waterberging in De Onlanden 
 
Officieel had de inrichting van de nieuwe waterbergingsgebieden in De Onlanden op 1 
januari 2012 klaar moeten zijn. Dit hele gebied van 1700 hectare had dan zonder 
problemen de watertoevoer van begin januari kunnen verwerken en had ongetwijfeld een 
groot positief effect gehad op het verloop van de gebeurtenissen in die eerste week van 
januari. Maar de werkzaamheden waren, door allerlei oorzaken, iets uitgelopen. De 
afrondingsdatum stond nu op 1 maart 2012.  
Vooral in de Matslootpolder (gebied 10 op de kaart hieronder) moet na die eerste januari 
2012 nog veel gebeuren. Essentiële stukken dijk ontbreken hier. In de Peizermaden 
(gebied 6) staat de zaak er beter voor, maar ook hier is men nog bezig met afrondende 
inrichtingsmaatregelen.  
Andere waterbergingsgebieden in en rond De Onlanden zijn al wel klaar. Het bergboezem 
langs het Lettelberterdiep (gebied 1) bestaat al bijna 10 jaar. De meebewegende berging 
aan de zuidkant van het Leekstermeer (gebied 2) is bijna een jaar in functie. Ook de 
Blauwvennen (gebied 3) staat in verbinding met het Leekstermeer. De noodberging bij 
de Lettelberter Petten (gebied 9) is al twee jaar klaar voor gebruik. 
 

Overzichtskaart van de verschillende waterbergingsgebieden in De Onlanden.  
Cijfers verwijzen naar de tekst
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Maandag 2 januari 2012 

 
In de nacht van 1 op 2 januari 2012 valt er in een groot deel van de Reitdiepboezem  
20 – 30 mm regen. Bij Bedum wordt zelfs 37 mm neerslag gemeten. Ook in Drenthe valt 
veel regen. Het peil in het Leekstermeer stijgt 60 cm in 36 uur tijd. Bij Lauwersoog kan 
nauwelijks gespuid worden vanwege te hoge waterstanden op de Waddenzee.  
De bergingen langs het Lettelberterdiep (gebied 1) en de Oeverlanden (gebied 4) aan de 
noordkant van het Leekstermeer vangen een deel van het vele water op. Ook in de 
nieuwe, meebewegende bergingen aan de zuidkant van het Leekstermeer (de Bolmert, 
Middelvennen en Sandebuur; gebied 2) en in de Blauwvennen, aan de oostkant van het 
meer (gebied 3), stijgt het peil gestaag.  
Het Omgelegde Eelderdiep kan de aanvoer van water uit Drenthe niet aan. De weilanden 
in de Westermade, langs de zuidelijke Drentse dijk in gebied 6b, komen daardoor blank 
te staan. 

 
 
 
 

 
 
 
De Westermade op 
maandag. Onverwachte 
waterberging 
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Dinsdag 3 januari 2012 
 

Hoewel er niet veel regenwater bij gekomen is, blijft de 
waterstand in de hele Reitdiepboezem hoog. Uit Drenthe 
blijft het water komen en ook worden alle polders tussen 
Roden en Lauwersoog nog bemalen. Al dit water wordt aan 
de al behoorlijk volle boezem toegevoegd. 
Woensdagochtend kan er bij Lauwersoog 20 cm water op de 
Waddenzee geloosd worden. Dit leidt in het Leekstermeer 
tot een peildaling van 5 cm. Direct na de lozing stijgt het 
waterpeil in het meer weer met 2,5 cm per uur.  
Waterschap Noorderzijlvest schaalt op naar een hoger 
alarmniveau. Er is nog meer regen en een 
noordwesterstorm op komst. Water lozen op de Waddenzee 
kan daardoor voorlopig niet, is de verwachting.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overleg van het  
Peizermaden-team 

 
 

 
Het crisisteam van het waterschap geeft ’s middags opdracht om de waterberging in de 
Peizermaden gebruiksklaar te maken. Het gebied moet binnen 24 uur ingezet kunnen 
worden. Medewerkers van het waterschap en van het projectbureau van de Herinrichting 
Peize gaan hiermee aan de slag. Er worden aannemers ingeschakeld en overleg gevoerd 
met Natuurmonumenten, de beheerder van het gebied. Er moet veel gebeuren. Zo zitten 
er op meerdere plaatsen nog tijdelijke duikers in de dijk voor de afwatering van 
achterliggende gebieden. De duikers moeten verwijderd worden en vervangen door 
noodpompen. Ook moet het hele gebied gecontroleerd worden om te voorkomen dat 
straks vee in de problemen komt of dat er ergens een gat in de dijk blijkt te zitten. 
 
Alle dijken van de Reitdiepboezem worden nu 
continu gecontroleerd door de medewerkers van 
het waterschap. De dijk van het Koningsdiep bij de 
Roderwolderdijk onder Hoogkerk moet plaatselijk 
opgehoogd worden met zandzakken. 
Eén van de twee pompen van gemaal Rodervaart is 
uitgevallen. Hierdoor hoopt het water zich in de 
polders op en staan een paar weilanden al onder 
water. 
 
 

De Bolmert, ten zuiden van het Leekstermeer, 
links de sloot, rechts de weg,  

of is het toch andersom? 



 6 

Woensdag 4 januari 2012  
 
de afgelopen 24 uur is er weer 10 – 20 mm regen 
gevallen in de Reitdiepboezem. De poldergemalen 
moeten dit water weer kwijt op de boezem. Ook uit 
Drenthe komt nog steeds veel water naar beneden 
stromen. In het Leekstermeer staat het water nu 
uitzonderlijk hoog, 14 cm onder NAP. Dat is 80 cm 
hoger dan normaal. In het Lauwersmeer komt het peil 
op 0 m NAP uit.  
De campings aan de noordkant van het Leekstermeer 
houden het niet meer droog. Bij gemaal Rodervaart is 
men er niet in geslaagd de tweede pomp weer aan de 
praat te krijgen. Hier wordt een noodpomp geplaatst om 
de wateroverlast in de polders te bestrijden. 
Voor de zekerheid worden langs de Hooiweg de tijdelijke 
dijken tussen de Blauwvennen (gebied 3) en de 
Matslootpolder (gebied 10) versterkt.  
 
’s Middags rond 15 uur worden de dijken om de berging 
in de Peizermaden (gebieden 5 en 6) aan beide 
uiteinden doorgraven (rode stippen op de kaart). Dit 
gebeurt eerst voorzichtig, omdat er geen ervaring is met de effecten van de snel 
stromende watermassa op de dijken.  
De dijk tussen het Peizerdiep en het Langmameer (gebied 5) wordt weggehaald ter 
hoogte van de brug bij de Onlandse dijk. Hier worden naast elkaar 3 gaten van ongeveer 
5 m lengte in de dijk gemaakt.  
Bij de Verlengde Boterdijk wordt 
een gat gemaakt in de dijk tussen 
het Omgelegde Eelderdiep en het 
Eelderdiep (gebied 6b). Men wil 
voorkomen dat de sterke stroming 
van het water uit het relatief 
smalle Omgelegde Eelderdiep het 
dijkgat te veel zal aantasten en 
misschien ook de dijk aan de 
overzijde van het diep zal 
meezuigen. Daarom worden in het 
gat twee grote buizen geplaatst 
waar het water doorheen moet. 
Het vullen van de waterberging 
gaat zo minder snel, maar ook met 
minder risico.  
Door het in gebruik nemen van de 
berging neemt het waterpeil in het 
Leekstermeer direct met 5 cm af, 
maar daarna stijgt het water weer. 
Het vollopen van de berging 
gebeurt vooral vanaf de 
Peizerdiepkant. Het water moet 
dus van beneden naar boven stromen. Daardoor gaat het vullen minder snel dan 
verwacht. Vooral de stuw tussen de deelgebieden 6a en 6b is een behoorlijke hindernis. 
In gebied 6a stijgt het waterpeil veel sneller dan in 6b. Even is men bang dat het water 
over de wegen van het ene gebied in het andere zal gaan lopen, maar dit gebeurt 
uiteindelijk niet. 
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’s Avonds wordt door het crisisteam opdracht gegeven het vullen van de berging sneller 
te laten verlopen. Midden in de nacht worden door de medewerkers een paar honderd 
meter zuidelijker nog drie gaten in de Peizerdiepdijk gegraven en worden de buizen uit 
de Eelderdiepdijk verwijderd. Het vullen gaat nu inderdaad veel sneller. 
Ook de Nieuwe weering (gebied 7) wordt die nacht ingezet voor de waterberging. Ook 
hier wordt de dijk langs het Peizerdiep doorgraven. Een deel van dit gebied is bij de 
inrichting van de waterberging afgeschermd, omdat het van belang is voor de Groene 
glazenmaker, een beschermde libellensoort. Via een vergeten duiker blijkt het 
afgeschermde deel toch vol te lopen. 
 
 
 

Wateroverlast bij de Rodervaart 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De dijk van het Peizerdiep wordt weggegraven 
Het water stroomt naar binnen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 De opening in de dijk van het Omgelegde Eelderdiep,  
 nog met de buizen
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Donderdag 5 januari 2012 
 
De dag van de storm en de dag waarop de effecten van de 
ingebruikname van de waterberging duidelijk moeten 
worden. ’s Nachts is er weer 10 – 15 mm regen gevallen. 
Het Drentse water stroomt nog steeds met veel kracht de 
berging in de Peizermaden in. Toch stijgt het peil in het 
Leekstermeer de hele dag verder om uiteindelijk de 
hoogste stand van – 6 cm NAP te bereiken. Ook in het 
Lauwersmeer wordt de hoogste stand bereikt: + 20 cm 
NAP. De hele dag woedt er een NW storm, die in de 
middag zijn hoogtepunt bereikt. Spuien is dus uitgesloten. 
Gemaal Sandebuur bij Roderwolde kan de aanvoer van 
water niet aan. De polder loopt voor een gedeelte onder 
water. Ook de noodpomp bij gemaal Rodervaart kan geen 
verbetering brengen in de wateroverlast hier. 
Tegen de avond stabiliseert het peil in het Leekstermeer, 
ondanks de voortdurende toevloed van Drents water in de 
boezem. De waterberging in de Peizermaden doet 
zijn werk door deze stroom op te vangen.  
Waterschap Noorderzijlvest laat in een persbericht 
weten dat door de inzet van de berging de 
waterstand in het Peizerdiep met 15 cm en in het 
Eelderdiep zelfs met 30 cm is gedaald. 
 
 
 
Rechts: het water stroomt via de stuw nog steeds gebied 
6b binnen. 
Onder: het Langmameer (gebied 5) staat al helemaal vol 
Daaronder: wateroverlast bij Roderwolde 
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Vrijdag 6 januari 2012 
 
Hoewel het water in de Reitdiepboezem niet meer stijgt, 
staat het nog wel onveranderd extreem hoog. Ook deze 
nacht is er weer zo’n 5 mm regen gevallen. Vanwege de 
problemen op andere plekken (Tolbert, Lauwersmeer) wordt 
besloten nog meer gebieden in De Onlanden vol te laten 
lopen. ’s Ochtends wordt de Jarrens (gebied 8) ingezet en ’s 
middags ook de noodberging in de Lettelberter Petten 
(gebied 9). Deze berging heeft een drempel op – 50 cm 
NAP, zodat het gebied alleen vol loopt bij hoge 
waterstanden. Deze drempel is tijdens de aanleg uit 
voorzorg opgehoogd om volstromen juist te voorkomen. 
Door de nattigheid kan de drempel nu niet meer vrij 
gemaakt worden. In plaats daarvan moet de 
terugstroomklep geopend worden om het water in het 
gebied te laten. 
In het Leekstermeer begint het water in de ochtend te 
zakken. Het effect van de waterberging in de Peizermaden 
wordt nu duidelijk zichtbaar.  
Bij Lauwersoog kan ’s middags voor het eerst in 3 dagen 
weer een kleine hoeveelheid water gespuid worden.  
In het hele systeem begint het water nu te zakken. Toch stroomt het water nog steeds 
de Peizermaden in. Hier staat het peil uiteindelijk op – 30 cm NAP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Openen van de terugstroomklep van de 
noodberging in de Letterberter Petten 
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de campings aan de noordzijde van het 
Leekstermeer hebben het niet droog 
gehouden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De Blauwvennen (gebied 3)  
 op vrijdag 



 11 

Zaterdag 7 januari 2012 

 
Midden in de nacht is er bij Lauwersoog ruim 28 miljoen 
kubieke meter water geloosd op de Waddenzee. Het waterpeil 
in de Lauwersmeer is daardoor 60 cm gezakt.  
In de Peizermaden stroomt het water ’s ochtends de berging 
weer uit. Het peil in het Peizerdiep is dan, net als in het 
Leekstermeer, onder de – 30 cm gezakt. 
De medewerkers van waterschap Noorderzijlvest, die dag en 
nacht aan het werk zijn geweest, kunnen een beetje 
ontspannen. Het is ook dit keer goed gegaan.  
Het Algemeen Bestuur van het waterschap komt ’s ochtends 
een kijkje nemen bij de nieuwe waterberging. 
 

 
 
 
 
 

Stuw in de Peizermaden: 
het water stroomt 

 weer terug 

 
 
Peizermaden: wat achterblijft.
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Krisis voorbij 
 
In de dagen daarna kan bij Lauwersoog al het 
overtollige water geloosd worden. Maandagochtend 9 
januari is in de Lauwersmeer het streefpeil van -93 cm 
NAP weer bereikt. In De Onlanden stroomt het water 
dan nog steeds weg. Het peil in het Leekstermeer is 
pas in de nacht van 10 op 11 januari weer normaal. 
Op zondag trekt De Onlanden veel bekijks. Honderden 
mensen fietsen door het gebied om de watervlakten 
met eigen ogen te zien.  
Helaas komen ook een aantal ongewenste gasten op 
het water af. In de natuurgebieden rond het 
Leekstermeer wordt gesurft met planken en kites. 
 
 
 
 
 

In de Peizermaden komen de veenterpen als eerste weer boven water 
 
   Kite-surfers in de Blauwvennen (gebied 3) 
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En de natuur dan? 

 
Ja wat gebeurde er eigenlijk met de natuur in De Onlanden in die eerste week van 
januari 2012. Die vraag is heel wat keren voorbij gekomen. Er werd over gediscussieerd 
op internet, via de mail en de telefoon. Redden de Reeën, Hazen en muizen zich wel in 
dat waterland? En de Groene Glazenmaker en andere insecten? En de planten? Komt er 
niet enorm veel fosfaat vrij uit de bodem, waardoor straks alles verpitrust? 
Het is natuurlijk nooit de bedoeling geweest om dit deel van De Onlanden op deze manier 
vol te laten lopen met water. Als alles volgens plan was gegaan, had men het waterpeil 
stap voor stap kunnen verhogen. Dieren hadden dan de kans gekregen zich in veiligheid 
te brengen. Maar ook dan zou blijken dat er voor een aantal soorten minder of geen 
leefgebied over zou blijven. 
Nood breekt wet en het water kwam in een paar uur tijd. Ook 
nog eens midden in de winter, waardoor een aantal soorten in 
hun winterrust verrast werden. Ongetwijfeld heeft dit veel 
Mollen en muizen het leven gekost. Spitsmuizen zijn ook ’s 
winters actief en die hebben in grotere aantallen de droge 
plekken weten te bereiken. Hun gepiep was in veel 
wegbermen te horen. Grotere zoogdieren konden wel op tijd 
weg komen, maar raakten hun leefgebied tijdelijk of 
misschien voorgoed kwijt. Reeën en Vossen liepen op 
ongewone plaatsen rond en leken duidelijk niet goed raad te 
weten met hun situatie. 
 
Heel anders was het voor de vogels. De overvloed aan water 
en makkelijk bereikbaar voedsel trok duizenden meeuwen, 
eenden en Spreeuwen, maar ook veel kraaien en reigers naar 
De Onlanden. Weer droogvallende weilanden leverden 
voedsel aan grote groepen Kieviten. Ook waren er opvallend 

veel ganzen in De Onlanden aanwezig, waaronder een 
groep van zo’n 1500 Brandganzen. Deze soort komt 
normaal alleen in kleine groepjes voor in dit gebied. 
Waarschijnlijk zijn de ganzen door het hoge water in de 
Lauwersmeer verdreven en hebben ze op de hogere delen 
van De Onlanden een nieuw plekje gevonden. 
Tussen alle vogels zaten ook een aantal bijzondere gasten, 
die waarschijnlijk door de noordwesterstorm landinwaarts 
geblazen waren. Dwergmeeuwen bijvoorbeeld en zelfs een 
Roodkeelduiker (foto hiernaast), die je normaal alleen op 
de Waddenzee of Noordzee ziet.
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Het vervolg 

 
De maandag na de wateroverlast rijdt een auto 
met medewerkers van het projectbureau van de 
Herinrichting Peize door de Peizermaden. Inspectie 
van de toestand van het gebied. De gezichten 
staan somber. De inzet van de Peizermaden als 
waterberging heeft de werkplanning van voor de 
kerstvakantie totaal overhoop gehaald. Nu moet 
bekeken worden hoe het project afgerond gaat 
worden. Welke werkzaamheden moeten er nog 
gebeuren en welke zien niet meer haalbaar? 
Moeten de dijken weer dicht gemaakt worden, of 
lukt het zo ook wel? Hoeveel extra geld gaat dit 
kosten? 
 
Ook medewerkers van Natuurmonumenten rijden 
door het gebied. Schade opnemen en nadenken 
over het vervolg. Dat de Peizermaden nu onder 
water staan is niet erg. Dat was uiteindelijk ook de 
bedoeling. Maar wat gebeurt er als het peil weer 
zakt en grote gebieden droog vallen? Leidt dat tot 
ongewenste plantengroei of veraarding van het 
veen? Of komen er in het voorjaar duizenden 
trekvogels foerageren op de slikkige velden van de 
Peizermaden en broeden er straks zeldzame 
soorten? 
 
In de komende tijd moet het project van De 
Onlanden afgerond worden. Of de streefdatum van 
1 maart 2012 gehaald wordt is nog onduidelijk en 
op zijn minst twijfelachtig. Hoe de natuur in De 
Onlanden zich zal aanpassen of herstellen na het 
hoogwater van de eerste week van 2012 is al even 
onduidelijk. Het worden nog spannende tijden. 
 
Uiteraard houdt Stichting Natuurbelang De 
Onlanden iedereen op de hoogte van de 
ontwikkelingen. Via deze Nieuwsbrief en via de 
website: www.natuurindeonlanden.nl 
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Bronnen 

 
Voor het samenstellen van deze Nieuwsbrief over 
het hoogwater in De Onlanden is naast veel eigen 
informatie gebruik gemaakt van de volgende 
bronnen: 
 
Websites: 
- Waterschap Noorderzijlvest 
- Buienradar 
- Herinrichting Peize 
 
Persberichten van waterschap Noorderzijlvest 
Bestuursbriefing waterschap Noorderzijlvest 
 
Personen: 
- Gerard Zeemans, waterschap Noorderzijlvest 
- René Oosterhuis, Het Groninger Landschap 
- Jacob de Bruin, Natuurmonumenten  
- Bart Zwiers, Natuurmonumenten 
- Roelof Blaauw, Staatsbosbeheer 
- Aaldrik Pot, Staatsbosbeheer 
- Willem-Sebastiaan Hermse, projectbureau  
       Herinrichting Peize 
 
Daarnaast gaat dank uit naar René Oosterhuis, 
Roelof Blaauw, Alex van der Kloet, Jacob 
Poortstra en het projectbureau Herinrichting Peize 
voor het beschikbaar stellen van fotomateriaal. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 
 
Dit is een uitgave van Stichting 
Natuurbelang De Onlanden. De 
Nieuwsbrief wordt verspreid via de website 
van deze stichting: 
www.natuurindeonlanden.nl  
Meer informatie over de stichting is te 
vinden op de website. 
 
Samenstelling: 
Wim van Boekel 
 
Copyright: de informatie en foto’s in deze 
uitgave mogen gekopieerd of gebruikt 
worden, mits onder vermelding van de bron, 
tenzij anders wordt vermeld. 
 
Voor meer informatie over deze nieuwsbrief 
kunt u contact opnemen met Wim van 
Boekel: 
email wvanboekel@home.nl 
telefoon 0505567406 of  0644444270 
 

 


