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Stichting Natuurbelang De Onlanden 
secretariaat: info@deonlanden.nl 

Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe      
Postbus 122, 
9400 AC Assen  
post@drenthe.nl 

Betreft:  Reactie Optimalisatie Onlanden      1 mei 2022 
 

Geacht college van Gedeputeerde Staten, 

Graag geven wij als Stichting Natuurbelang De Onlanden gehoor aan uw oproep te 
reageren op uw voornemen om de waterberging in De Onlanden te optimaliseren zoals 
beschreven in de 'Toelichting projectbesluit en milieueffectrapportage' welke tevens 
fungeert als 'notitie reikwijdte en detailniveau' en waarnaar hieronder verwezen wordt als 
de Toelichting. 
 

 
Algemene opmerkingen bij de Optimalisatie 

Stichting Natuurbelang De Onlanden is opgericht op 10 januari van het jaar 2000 met als 
eerste doel in haar statuten (Art 3.1a): Het behartigen van het natuurbelang van het natte 
veengebied gelegen tussen het Drents zandplateau en de Groninger zeeklei, in het bijzonder 
het gebied dat omringd wordt door de plaatsen Groningen, Eelde-Paterswolde, Peize, 
Roderwolde, Roden, Nietap, Leek, Lettelbert en Hoogkerk, welk gebied hierna ook wordt 
genoemd: “De Onlanden van Leekstermeer, Peizer- en Eelderdiep”, afgekort als “De 
Onlanden”. Als rechtspersoon die het natuurbelang van De Onlanden vertegenwoordigt 
willen wij zo constructief mogelijk reageren op de Optimalisatie, waarbij we 
kanttekeningen plaatsen, duidelijk no-go's benoemen maar ook kansrijke alternatieven 
aandragen. 
 
Alvorens in te gaan op de inhoudelijke aspecten van de voorliggende oplossingsrichtingen 
en alternatieven willen we graag enkele opmerkingen plaatsen betreffende:  
a)  het participatieproces 
b)  de integraliteit van de wateropgave  
c)  de randvoorwaarden en afbakening van het plangebied 
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a)  Het participatieproces 
Als Stichting Natuurbelang De Onlanden (in tabel 2-1 en Bijlage 3 van de Toelichting foutief 
aangeduid als 'Stichting De Onlanden') worden wij betrokken in de participatievormen 
informeren, raadplegen en adviseren. De afgelopen weken hebben wij het informeren en 
raadplegen door de projectorganisatie als zeer prettig en constructief ervaren. Waarvoor 
dank! 
Wat ons echter zeer verontrust is dat alreeds in de periode voorafgaand aan het in de 
Toelichting uitgewerkte participatieproces besluitvorming heeft plaatsgevonden over de 
reikwijdte van de m.e.r.-procedure en het projectbesluit in een breed bestuurlijk overleg 
van de betrokken overheden met de terreinbeherende organisaties (TBO's). Zoals staat 
vermeld in de Toelichting is in dit overleg d.d. 11-10-2021 overeengekomen om alleen het 
alternatief ‘Droge Voeten 2050’ nader uit te werken in het milieueffectrapport en 
projectbesluit.  
Met alle respect voor het belang van de TBO's, maken wij bezwaar tegen het feit dat alleen 
een selectieve groep belanghebbenden is uitgenodigd voor deelname aan dit 'breed 
bestuurlijke overleg' en niet andere belanghebbenden zoals bijvoorbeeld de Stichting 
Natuurbelang De Onlanden, overigens de enige rechtspersoon die De Onlanden integraal 
vertegenwoordigt. Ons belangrijkste bezwaar is echter het feit dat voorafgaand aan het 
formele participatieproces rond het projectbesluit en de m.e.r. binnenskamers en op 
ondoorzichtige wijze is besloten om één alternatief uit te werken. Naast dat deze gang van 
zaken procedureel niet zuiver is, roept dit de vraag op in hoeverre het participatieproces 
zoals omschreven in de Toelichting niet een wassen neus zal blijken te zijn en in hoeverre 
de aangedragen kansrijke alternatieven daadwerkelijk de kans krijgen serieus te zullen 
worden meegewogen. 

b)  De integraliteit van de wateropgave 
Als Stichting Natuurbelang De Onlanden onderschrijven wij de noodzaak en urgentie van 
de wateropgave en de daarvoor gekozen algemene strategie: vasthouden, bergen en 
afvoeren. In bijlage 4 van de Toelichting wordt de Optimalisatie geplaatst als een effectieve 
stap in het kader van het project Droge Voeten 2050. Wat ons zorgen baart is dat zowel 
voor de lange als voor de korte termijn de wateropgave zeer eenzijdig, monofunctioneel, 
wordt benaderd. In het project Droge Voeten 2050 worden grote kansen gemist door de 
wateropgave niet te bezien vanuit een integrale ruimtelijke visie op het stroomgebied van 
Drenthe tot aan het Wad. Ons in deze reactie beperkend tot de Optimalisatie zelf, staat in 
de Toelichting aangegeven dat in het voornoemde 'brede bestuurlijke overleg' diverse 
meer integrale alternatieven zijn afgewezen enkel en alleen vanwege het ontbreken van 
financiële dekking door het waterschap Noorderzijlvest. Weliswaar wordt gesproken over 
een "plus op de natuur" en "de wens om de extra vraag naar waterberging integraal en 
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toekomstbestendig uit te voeren en daarbij mogelijke koppelkansen te kunnen verzilveren 
in het licht van grote maatschappelijke opgaven", maar deze gewenste integraliteit wordt 
op de lange baan geschoven en voor de korte termijn (2025) wordt gekozen voor een 
monofunctioneel waterstaatkundige oplossing. In uw Toelichting staat het even treffend 
als cryptisch beschreven: "De ‘plus op de natuur’ bestaat enerzijds uit het zoveel mogelijk 
voorkomen van nadelige gevolgen binnen De Onlanden en het tegelijkertijd inzetten van 
maatregelen die de natuur verder kunnen versterken (..in kansrijke gebieden buiten De 
Onlanden... in een onbestemde periode na 2025)".  

Het betreurt ons ook dat in de voorgenomen Optimalisatie de in de laatste decennia nieuw 
verworven inzichten over 'ruimte voor water' en 'ruimte voor de rivier' terzijde zijn 
geschoven en wordt gekozen voor het conservatieve beleid van ophogen van kades om 
meer water in de hoogte te bergen in plaats van in de breedte. Juist de grootschalige 
inrichting van De Onlanden als waterbergingsgebied, waarmee het wateroppervlak van de 
Noorderzijlvest (Electra-)boezem werd verdubbeld, is een voorbeeld gebleken van het zeer 
effectief toepassen van het principe 'ruimte voor water'. Met de voorgenomen 
Optimalisatie zijn we weer terug bij AF, terwijl zich tal van kansen voordoen om het 
oppervlak van de waterberging van De Onlanden verder uit te breiden in functiecombinatie 
met nieuwe natuur. 
Verderop in deze reactie zullen wij bij de oplossingsrichtingen die wij voorstellen nader 
ingaan op de mogelijkheid om de extra waterbergingsopgave in en aangrenzend aan De 
Onlanden ook op de korte termijn integraal in te passen, mét goede functionele (en 
financiële) koppelkansen en mét een dikke plus voor natuur. 

c)  De randvoorwaarden en afbakening van het plangebied 
In de Toelichting worden belanghebbenden uitgenodigd om oplossingsrichtingen aan te 
dragen binnen bepaalde randvoorwaarden "om de verwachtingen ten aanzien van 
participatie goed te duiden en geen valse verwachtingen te wekken". Eén van de 
randvoorwaarden is dat de extra waterberging in 2025 in gebruik genomen moet kunnen 
worden. Wij onderschrijven de urgentie van de extra waterberging, maar toch moet hier 
opgemerkt worden dat de realisatietermijn van de extra waterberging niet alleen 
afhankelijk is van technische uitvoeringsaspecten maar ook afhangt van de eventuele 
juridische procedures die moeten worden doorlopen. Een technisch goed agendeerbaar 
alternatief met negatieve gevolgen voor wettelijk beschermde natuur kan in de praktijk 
leiden tot langdurig juridisch gesteggel, terwijl een ogenschijnlijk gecompliceerder 
alternatief (bijvoorbeeld omdat er meerdere stakeholders bij zijn betrokken) in de praktijk 
een betere en veel sneller uitvoerbare oplossing kan blijken te zijn.  
Zo zou het ook geen dogma (randvoorwaarde) moeten zijn om per se de opgave van 5,2 
miljoen m3 waterberging te koppelen aan de tijdslimiet van 2025. Een gefaseerde aanpak 
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gebaseerd op een functiecombinatie van natuur en waterberging (met meekoppeling van 
functies als recreatie en klimaatdoelen) levert een duurzamer perspectief op dan een 
geforceerde monofunctionele, puur waterstaatkundig-technische inrichting zoals nu wordt 
voorgesteld. Neem als goed voorbeeld de ontwikkeling van De Onlanden zelf als 
gecombineerd natuur- en waterbergingsproject in de periode 2005-2015. Wij nodigen u 
graag uit om toch vooral integrale oplossingsrichtingen uit te werken die kunnen rekenen 
op breed maatschappelijk draagvlak en een grote mate van juridische haalbaarheid. 

De Toelichting is overigens onduidelijk over de randvoorwaarde die gesteld wordt aan de 
begrenzing van de extra waterberging. Enerzijds wordt als gegeven gepresenteerd (blad 15 
van 30) dat de extra waterberging moet worden gezocht binnen de huidige begrenzing van 
De Onlanden. Even verderop wordt gesteld dat gezocht wordt naar oplossingen binnen het 
plangebied, waarbij verwezen wordt naar figuur 1-4. Wij willen er nadrukkelijk op wijzen 
dat De Onlanden een stuk groter is dan de in de figuur 1-4 aangeduide plangrens van het 
alternatief Droge Voeten 2050. Ten westen van de plangrens bevinden zich naast het 
Leekstermeer zelf de uitgestrekte natuur- en waterbergingsgebieden van Berging 
Sandebuur, de Bolmert, de Jarrens, de Middelvennen en de Lettelberter Petten. Bij elkaar 
een oppervlak van meer dan 500 hectare dat integraal onderdeel uitmaakt van De 
Onlanden maar dat merkwaardigerwijs in de discussie over de oplossingsrichtingen tot 
dusverre geheel buiten beeld is gelaten. Bij het formuleren van alternatieve 
oplossingsrichtingen gaan wij vanzelfsprekend uit van de begrenzing van het hele gebied 
De Onlanden en niet enkel van het gebied uit figuur 1-4. 
 
 
Reactie op het gepresenteerde alternatief Droge Voeten 2050 
 
Het alternatief Droge Voeten 2050 hebben wij allereerst getoetst aan wat wij als de 
kernwaarden van De Onlanden beschouwen: grootschaligheid, stiltegebieden, robuuste 
verbindingen en zelfredzame, biodiverse natuur.  
Op het snijpunt van zuid-noord het stroomgebied 'van Drenthe tot aan 't Wad' en oost-
west de laagveengordel tussen zand en zeeklei, heeft De Onlanden zich het laatste 
decennium ontwikkeld tot een 'hotspot' van biodiversiteit. In 2021 heeft onze BMP-
werkgroep maar liefst 110 verschillende soorten broedvogels 
geteld. Duizenden brandganzen, kolganzen, smienten en stormmeeuwen overwinteren in 
het Natura 2000 Leekstermeergebied. Otters, bevers en dassen hebben zich definitief 
gevestigd. De Onlanden is een uniek en een bijzonder waardevol natuurgebied. 
Gespiegeld aan deze natuurwaarden beoordelen wij de drie onderscheidende kenmerken 
van het alternatief Droge Voeten 2050: 
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a)  Hogere maximale waterstanden 
b) Aanleg beweegbare stuwen 
c) Ophoging en aanleg nieuwe kades 
 
a)  Hogere maximale waterstanden 
Voor wat betreft de incidentele, maximale peilverhoging van NAP -20 naar NAP +15 
onderschrijven wij de conclusies uit de Ecologische beoordeling extra waterberging in de 
Onlanden uitgevoerd door Altenburg & Wymenga (Heijden van der, E. 2019):  

• Met betrekking tot de voor het N2000-gebied kwalificerende soorten zijn negatieve 
effecten te verwachten voor de Rietzanger. 

• Negatieve effecten zijn te verwachten voor amfibieën, broedvogels, kleine 
zoogdieren en ongewervelden die als gevolg van de inundatie in het zomerhalfjaar. 

• De extra inundatie leidt tot negatieve effecten op verscheidene wettelijk 
beschermde soorten. Het gaat om Groene glazenmaker, Grote modderkruiper, 
Poelkikker, Heikikker en verscheidene soorten broedvogels (grondbroeders) en 
Waterspitsmuis.  

• Voor wat betreft planten zijn er negatieve effecten te verwachten op soorten van 
voedselarme milieus, waarbij wezenlijke waarden die vallen onder het 
beschermingsregime van het NNN worden aangetast.  

 
Het rapport kan worden aangevuld met de door ons verwachte negatieve effecten op 
enkele niet-genoemde maar belangrijke grondbroeders, zoals Bruine Kiekendief en 
Roerdomp welke grote schade zullen ondervinden van incidentele extra peilverhogingen 
gedurende het broedseizoen. Met nadruk wordt er hierbij op gewezen dat de Natura 2000 
Vogelrichtlijn (artikel 4, lid 4) vereist "dat wordt vermeden dat in de habitats van vogels 
enige verslechtering optreedt". De Vogelrichtlijn beschermt dus het habitat van alle 
voorkomende vogelsoorten en niet alleen de 'kwalificerende soorten'. 
 
In de Toelichting wordt aangegeven dat nader onderzocht wordt om het peilvak NAP -70 te 
compartimenteren zodat de inundatie daar zo lang als mogelijk kan worden uitgesteld om 
de kwetsbare natuur (o.a. nat schraalland en trilvenen) te ontzien.  
Als Stichting Natuurbelang De Onlanden zijn wij in principe geen voorstander van 
compartimentering omdat dit leidt tot versnippering en aantasting van een belangrijke en 
unieke kernwaarde van De Onlanden: grootschalige aaneengesloten zelfredzame natuur. 
Daarnaast willen we graag opmerken dat inundatie van de genoemde kwetsbare natuur op 
zich geen negatieve gevolgen hoeft te hebben mits het overstromende water van goede 
kwaliteit is (lees: voedselarm). Indien compartimentering toch noodzakelijk zal blijken is de 
oorzaak dus niet de aanwezige kwetsbare natuur, maar de te slechte kwaliteit van het 
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inunderende oppervlaktewater. De inspanningen om kwetsbare natuur te beschermen 
zouden zich dan ook daarop moeten concentreren. 
 
Wij concluderen voor wat betreft het aspect peilverhoging van de Optimalisatie dat er 
geen 'plus op de natuur' maar een 'min op de natuur' zal worden gerealiseerd. Bij 
uitvoering van het Alternatief Droge Voeten zal deze 'min' moeten worden 
gecompenseerd. Verderop in deze reactie doen wij daartoe enkele voorstellen. 
 
b) Aanleg beweegbare stuwen 
Wij hebben begrip voor de waterstaatkundige noodzaak om de waterberging in De 
Onlanden actief te kunnen sturen door middel van beweegbare, geëlektrificeerde en op 
afstand bestuurbare stuwen. Het actief beheren en manipuleren van de waterstanden is 
echter een aantasting van het nu meer natuurlijke proces waarbij de peilvakken van De 
Onlanden zich als uiterwaarden van rivieren, getrapt en automatisch vullen bij toenemend 
wateroverschot. Graag willen we u wijzen op de extra risico's en de extra 
verantwoordelijkheid die gepaard gaat met het voorgestane actieve peilbeheer: 

• De aanleg van beweegbare stuwen vereist extra infrastructuur zoals 
onderhoudswegen en nutsvoorzieningen. Hiermee wordt de vitale functie 
waterberging extra kwetsbaar voor storingen en calamiteiten (bv hacken). 

• Indien in de huidige situatie met vaste stuwen de natuur grote schade ondervindt 
door inundatie zal dit beschouwd worden als een 'natuurlijke oorzaak'. Wanneer 
dezelfde natuurschade voortkomt uit het omhoog zetten van beweegbare stuwen is 
sprake van schade door menselijk ingrijpen waarbij dus ook mensen (lees: het 
waterschap) verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de geleden schade.  

• Het 'kunnen spelen met waterpeilen' zal naast waterveiligheid ook andere en 
mogelijk tegengestelde belangen kunnen dienen (b.v. extra peildynamiek voor 
moerasnatuur, waterbuffering bij landbouwdroogte). Dit brengt het risico met zich 
mee dat het peilbeheer in De Onlanden onderwerp wordt van een politiek spel. 
 

Wij concluderen dat het bijzonder jammer is dat een robuust, natuurlijk functionerende 
waterberging wordt ingeruild voor een kunstmatige en kwetsbare waterpeilbeheersing. 
Het natuurlijke, zelfredzame karakter van De Onlanden wordt daarmee sterk aangetast.  
 
c) Ophoging en aanleg nieuwe kades 
Bij uitvoering van het alternatief Droge Voeten 2050 zullen delen van kades op voldoende 
hoogte moeten worden gebracht. Over het algemeen betreft het brede kades die in de 
Landinrichting Peize een decennium geleden zijn aangelegd. De ophoging van deze kades 
zal met enige verstoring gepaard gaan, maar deze is tijdelijk en het karakter van de kades 
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zal door de ophoging vermoedelijk niet ingrijpend worden veranderd. 
In het alternatief Droge Voeten 2050 is er echter één kade die zeer ingrijpende gevolgen 
voor de natuur zal hebben. Dat is de geprojecteerde kade langs de oostzijde van het 
Leekstermeer. 
In de huidige situatie is hier sprake van een lage en smalle kade die al vele jaren niet is 
onderhouden en integraal deel is gaan uitmaken van de robuuste natuur van De Onlanden. 
Het aanwezige kade-restant is voldoende om het (streef-)peilverschil van 10 centimeter te 
handhaven tussen de waterberging aan de oostzijde van het Leekstermeer (NAP -83) en 
het boezempeil van het Leekstermeer (NAP -93) maar heeft verder geen kerende functie. 
De kade wordt op twee plaatsen onderbroken door doorlaatbare dammen van losse keien 
waarlangs de twee slenken van de westelijke waterberging uitmonden in het 
Leekstermeer.  
Het kade-restant met de breed begroeide oeverstrook van het meer aan de ene kant en de 
aangrenzende waterberging tussen het meer en de Hooiweg (de Blauwvennen) aan de 
ander kant vormen samen een van de belangrijkste natuurkernen van De Onlanden. Juist 
vanwege de hoge mate van 'natuurlijkheid' en de afwezigheid van verstoring vanwege de 
ontoegankelijkheid van dit gebied, houden juist hier zich de meest bijzondere diersoorten 
van De Onlanden op. Dit wordt gestaafd door vogel- en zoogdierinventarisaties 
(https://www.deonlanden.nl/publicaties-en-rapporten/). 
 
De kade die hier volgens alternatief Droge Voeten 2050 is geprojecteerd kan niet 
beschouwd worden als een ophoging van een bestaande kade maar komt neer op een 
geheel nieuwe kade dwars door zeer waardevol habitat, broed- en stiltegebied. Daarom zal 
deze kade zal ook procedureel als een nieuw aan te leggen kade moeten worden 
behandeld.  
Wanneer de losse stenen dammen vervangen worden door beweegbare stuwen betekent 
dit niet alleen een forse natuurvernietiging van de ecologisch waardevolle mondingen van 
de slenken maar ook dat de nieuwe kade voldoende zwaar en breed zal moeten zijn om 
onderhoudswerkzaamheden toe te laten. Aanleg en onderhoud van de kade en 
beweegbare stuwen zal leiden tot permanente verstoring en aantasting van dit zeer 
waardevolle habitat van De Onlanden. Naast de toegankelijkheid voor onderhoudswerk zal 
de nieuwe kade ongetwijfeld ook een grote aantrekkingskracht uitoefenen op wandelaars 
en mountainbikers en als landingsplaats voor plezierbootjes van nabije recreatiebedrijven. 
Handhaving door middel van verbodsborden en/of hekwerken blijken in De Onlanden in de 
praktijk niet effectief en extra verstoring is dus onvermijdbaar. 
Wij concluderen dat de aanleg van de kade en beweegbare stuwen aan de oostzijde van 
het Leekstermeer zeer duidelijk aantoonbare, significant negatieve gevolgen zal hebben 
voor de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Leekstermeergebied. 
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De geprojecteerde kade langs de oostzijde van het Leekstermeer is voor de Stichting 
Natuurbelang De Onlanden een no-go!  

 
 
Alternatieve oplossingsrichtingen 
 
Wij nodigen u uit om naast het alternatief Droge Voeten 2050 ook andere 
oplossingsrichtingen uit te werken. Wij presenteren hieronder drie oplossingsrichtingen 
met daarbij opmerkingen over hun realiseerbaarheid en koppelkansen. 
a)  Alternatief: Hooiweg-variant Droge Voeten 2050 
b) Alternatief: Optimalisatie Maximaal Breed 
c) Alternatief: Uitbreiding Matsloot/Polder Lage Land. 
 
De eerste twee alternatieven bieden een oplossing voor het kardinale knelpunt 'kade 
oostzijde Leekstermeer' die hierbij niet hoeft te worden aangelegd. Het derde alternatief 
betreft een verschuiving van de plangrens richting A7 en kan beschouwd worden als een 
aanvullende oplossingsrichting waarmee ook negatieve gevolgen van de Optimalisatie 
zouden kunnen worden gecompenseerd. 
 
a)  Alternatief: Hooiweg-variant Droge Voeten 2050 
In dit alternatief wordt de westelijk begrenzing van de Optimalisatie (2025) gelegd bij de 
Hooiweg. De waterberging van de Blauwvennen tussen Hooiweg en Leekstermeer blijft 
meebewegen met het (Electra-)boezempeil, zoals nu ook het geval is. De kade aan de 
oostzijde van het Leekstermeer hoeft dus niet te worden aangelegd. De twee beweegbare 
stuwen worden aangelegd op de plaats waar de twee slenken (Noord- en Zuidslenk) de 
Hooiweg kruisen. 
De Hooiweg zelf bestaat uit een zeer robuuste kade die noord en zuid reeds aansluit op 
brede, recent aangelegde kades. Er hoeven geen toegangs- of onderhoudswegen te 
worden aangelegd; de infrastructuur (wegen en nutsvoorzieningen) is reeds ter plaatse 
aanwezig. 
Nadeel van dit alternatief is dat bij gelijkblijvend maximaal peil (NAP +15cm) het te bergen 
volume iets minder is dan de in de Optimalisatie gewenste 5,2 miljoen kuub. Het oppervlak 
van de Blauwvennen beslaat ca. 100 hectare op een totaal waterbergingsoppervlak van ca. 
1600 hectare in het Alternatief Droge Voeten 2050. Uitsluiting van de Blauwvennen 
betekent dus dat in deze Hooiweg-variant ongeveer 4,9 van de gewenste 5,2 miljoen kuub 
kan worden gerealiseerd, ca. 94 % van de wateropgave. 
Het grote voordeel van dit alternatief is dat de hoge, kwetsbare natuurwaarden van de 
Blauwvennen en de oostelijke oeverlanden van het Leekstermeer niet zullen worden 
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aangetast. De kosten van deze variant zullen ook aanmerkelijk lager zijn doordat geen 
nieuwe onderhoudswegen en infrastructuur dwars door 'wilde' natuur hoeft te worden 
aangelegd en gebruik gemaakt kan worden van reeds aanwezige infrastructuur (de 
Hooiweg). Hierdoor is dit ook een 'no-regret' alternatief. Het zal immers eenvoudig zijn om 
de waterkerende functie van de Hooiweg te ontmantelen indien de uitvoering van andere 
alternatieven deze kade overbodig zouden maken (zie alternatief Optimalisatie Maximaal 
Breed).  
Deze Hooiweg-variant is naar onze verwachting zowel technisch als procedureel op korte 
termijn is te realiseren, hetgeen wij niet verwachten van het alternatief Droge Voeten 
2050. Nadeel van deze variant blijft natuurlijk dat de schade aan de natuur door de 
verhoogde maximale waterstand (NAP + 15) niet wordt voorkomen. Daarvoor is een betere 
oplossingsrichting noodzakelijk. 

 
b) Alternatief: Optimalisatie Maximaal Breed 
In dit alternatief wordt de plangrens van de Optimalisatie naar het westen uitgebreid met 
het Leekstermeer, de Lettelberter Petten en de waterbergingsgebieden Berging 
Sandebuur, de Bolmert, de Jarrens en de Middelvennen.  
Langs de oostzijde van het Leekstermeer kan vernieuwing van de kade dan achterwege 
blijven waardoor daar grote ecologische schade wordt voorkomen. Om de vrije afvoer van 
het Leeksterhoofddiep op de Electraboezem te waarborgen is een kade of dam langs de 
noordwestzijde van het Leekstermeer noodzakelijk zodanig dat het Leeksterhoofddiep 
buiten de Optimalisatie om rechtstreeks wordt gekoppeld aan het Lettelberter Diep. In 

Alternatief a: Hooiweg-variant Droge Voeten 2050 
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zowel deze dam tussen Leekstermeer en beide diepen, als wel in een dam in de 
Munnikesloot tussen Leekstermeer en de A7, kunnen dan de twee beweegbare stuwen 
worden geplaatst. 
 

 
In het alternatief Optimalisatie Maximaal Breed wordt ca. 600 hectare extra waterberging 
toegevoegd aan de ca. 1600 hectare waterberging van het alternatief Droge Voeten 2050. 
Door dit extra oppervlak kan de maximale waterstand over het hele Optimalisatiegebied 
vermoedelijk met ongeveer een decimeter worden teruggebracht, van NAP +15 naar NAP 
+5. 
Door de verlaging van de maximale waterstand zal minder ecologische schade optreden, 
zoals blijkt uit het rapport van Altenburg & Wymenga (Heijden van der, E. 2018) waarin het 
effect van verschillende maximale waterstanden wordt vergeleken. Zoals ook uit dat 
rapport kan worden opgemaakt zal de vermindering van het maximale waterpeil ook leiden 
tot een aanzienlijke reductie van het aantal op te hogen dijkvakken. De recent aangelegde 
kades langs de waterbergingsgebieden rond het Leekstermeer zijn allemaal zeer robuust 
aangelegd, uitgezonderd een stukje oude dijk in de zuidoosthoek van het Leekstermeer 
tussen de Blauwvennen en berging Sandebuur dat speciale aandacht behoeft.  
 

Alternatief b: Optimalisatie Maximaal Breed 
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De speciale waterberging van de Lettelberter Petten, met een overstromingsdrempel van 
ca NAP -40 om kwetsbare natuur te ontzien, kan worden gehandhaafd (of op soortgelijke 
wijze worden ingericht als voorgesteld voor het peilvak NAP -70 in het alternatief Droge 
Voeten 2050). 
 
Om de recreatiebedrijven Cnossen, Pool en Meerzicht te beschermen tegen een met 25 cm 
te verhogen maximale peilhoogte (van NAP -20 naar NAP +5) zullen 
maatwerkvoorzieningen noodzakelijk zijn. Hier liggen echter ook koppelkansen die ten 
goede kunnen komen aan zowel de recreatie als aan de natuur. Als voorbeeld zouden voor 
de recreatiebedrijven vooroevers geplaatst kunnen worden om waterstanden boven NAP -
20 buiten de deur te houden. Achter deze vooroevers zouden recreatief aantrekkelijk 
speelbassins kunnen ontstaan. In het winterhalfjaar wanneer duizenden ganzen, eenden en 
meeuwen op het meer rusten zou een dergelijke afscheiding juist kunnen helpen de rust 
op het meer te waarborgen.  
Wat betreft de aan te leggen beweegbare stuwen wordt opgemerkt dat dit nauwelijks 
hinder voor de recreatievaart op zal leveren omdat de stuwen normaal altijd open zullen 
staan en slechts zelden zullen worden gesloten. 
 
Samenvattend biedt het hier voorgestelde alternatief Optimalisatie Maximaal Breed veel 
perspectief: 
o Door het achterwege blijven van gebiedsdoorkruisende kades en een lagere maximale 

waterstand levert dit alternatief de minste ecologische schade op van alle genoemde 
alternatieven.  

o Door koppelkansen met recreatie zou er zowel voor deze bedrijven als voor het Natura 
2000-gebied zelfs een 'plus' kunnen worden gerealiseerd. 

o Dit alternatief is in principe op redelijk korte termijn uitvoerbaar mits goede 
oplossingen worden uitgewerkt voor de recreatiebedrijven en de Lettelberter Petten. 

o Extra kosten zullen moeten worden gemaakt voor deze recreatiebedrijven, maar daar 
staat een forse bezuiniging tegenover omdat kades minder hoeven worden opgehoogd 
vanwege de lagere benodigde maximale waterstand. 

 
c) Alternatief: Uitbreiding Matsloot/Polder Lage Land 
In de Toelichting wordt gesproken over het zoeken van een 'plus op de natuur' op de 
langere termijn door het combineren van natuur en waterberging binnen het 
stroomgebied van het Peizerdiep. Als kansrijke gebieden worden genoemd: Achter de Es, 
Koolmanpolders, benedenloop Peizerdiep, boven- en middenloop Peizerdiep en 
Fochteloërveen.  
Natuur en waterberging laten zich uitstekend combineren, zoals in De Onlanden is 
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gebleken, en wij ondersteunen dan ook van harte deze ontwikkeling. 
Kansrijker voor de kortere termijn achten wij echter het ontwikkelen van extra 
waterbergingsgebied direct aangrenzend aan De Onlanden, met name in het 
Matslootgebied (polder Lage Land) en ten westen van Westpoort. 
In dit gebied komen veel ruimtelijke opgaven bij elkaar waarbij waterberging een sleutelrol 
kan vervullen bij het bereiken van de gewenste ruimtelijke kwaliteit . Als Stichting 
Natuurbelang De Onlanden hebben wij samen met 14 andere natuurorganisaties voor dit 
gebied eind vorig jaar de Natuur- en landschapsvisie Westpoort-Matsloot aan de 
bestuurders gepresenteerd.  
Het alternatief Uitbreiding Matsloot/Polder Lage Land bestaat uit deze visie voor wat 
betreft het onderdeel waterberging: "Het westelijke deel van polder Matsloot en de 
graslanden ten westen van Westpoort worden ingericht als moerasnatuur annex 
waterberging. Zo ontstaat er een aaneengesloten Drents-Groningse waterberging aan 
weerszijden van de A7. Het gebied kan zich ontwikkelen als mozaïek van 
overstromingsgraslanden, rietlanden en open water en daarmee een grote 
aantrekkingskracht uitoefenen op moerasvogels. Vernatting van deze veengronden levert 
een belangrijke bijdrage aan het verminderen van de veenoxidatie en daarmee aan een 
reductie van de CO2-uitstoot." 

Alternatief c: Uitbreiding Matsloot/Polder Lage Land 
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De provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Westerkwartier, Noordenveld en 
Groningen hebben de ruimtelijke opgaven die er spelen opgepakt in het project Regionaal 
Raamwerk Matsloot Westpoort. Ondanks dat ook waterberging onderdeel uitmaakt van dit 
project blijkt merkwaardig genoeg dat het Waterschap Noorderzijlvest niet is toegetreden 
tot het Raamwerk. Als het waterschap inderdaad alle kansrijke mogelijkheden op 
waterberging en aldus een grotere waterveiligheid voor haar ingezetenen wil benutten zal 
zij toch ook de mogelijkheden in het Westpoort-Matslootgebied serieus moeten 
onderzoeken en alsnog toe moeten treden om samen met de twee provincies en drie 
gemeenten het project te trekken. Wij nodigen het waterschap van harte hiertoe uit. 

Door het uitbreiden van de functiecombinatie waterberging-natuur in Westpoort-
Matslootgebied van De Onlanden ontstaan grote koppelkansen voor recreatie en 
klimaatmitigatie. Bovenal zullen door deze uitbreiding negatieve ecologische effecten die 
optreden bij de alternatieven Droge Voeten 2050 en de variant Hooiweg kunnen worden 
gecompenseerd.  

Samenvattend: 
o De huidige plannen, zoals gepresenteerd in de 'Toelichting projectbesluit en 

milieueffectrapportage' leveren significante schade op aan natuur. 
o Er liggen kansen om de natuur te versterken, maar de insteek van het voorliggende 

alternatief uit de Toelichting is nu vooral om de natuur ‘zo min mogelijk te schaden’. Dit 
is strijdig met de huidige status van natuurbescherming en gezien de huidige 
biodiversiteitscrisis een gemiste kans. 

o Wij pleiten er daarom voor om meer toekomstgericht en integraal naar de 
wateropgave te kijken. Niet alleen de natuur heeft hier baat bij, het biedt ook kansen 
voor extra waterberging en recreatie.  

o De door ons voorgestelde drie alternatieven dragen allen sterk bij aan de 
hoogwaterbescherming die in 2025 bereikt moet zijn, terwijl ontoelaatbare schade 
door met name de aanleg van de kade en beweegbare stuwen langs de oostkant van 
het Leekstermeer wordt voorkomen. 

o Variant b 'Optimalisatie Maximaal Breed' heeft de voorkeur omdat deze zowel de 
meest robuuste zelfredzame natuur mogelijk maakt als meer ruimte voor waterberging 
in de breedte in plaats van in de hoogte.  

o Variant c 'Uitbreiding Matsloot/Polder Lage Land' biedt vooral extra kansen voor de 
toekomst. De waterbergingsopgave zal naar verwachting groter worden dus de vraag 
naar ruimte voor waterberging zal toenemen. Deze variant biedt kans om een grote, 
significante plus voor de natuur te realiseren omdat het een oplossing biedt voor een 
belangrijk knelpunt in de verbinding van het Eelder- en Peizerdiepsysteem met het 
noordelijk deel van het stroomgebied, Reitdiepdal en Lauwersmeer. 
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Wij roepen u op om deze kansen niet voorbij te laten gaan. Wij denken graag mee in de 
zoektocht naar oplossingen die ook de natuur versterken. Mocht u naar aanleiding van dit 
schrijven vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze stichting via 
info@deonlanden.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Herman Sips  
Voorzitter Stichting Natuurbelang De Onlanden. 


