De Hunze bij Spijkerboor
De Hunze stroomt aan de oostkant van de Hondsrug, de
hoge rand van het Drents Plateau. De Hunze en het Drents
Plateau zijn relicten uit de ijstijd. De Hondsrug is voor Nederlandse begrippen een markante verhoging in het landschap,
althans als men vanuit het oosten aan komt rijden. De Hunzelaagte gaat daar zeer abrupt over in de Hondsrug.
De geologische opbouw van de beek wijkt sterk af van de
andere Drentse beekdalen. De Hunze was een oerstroomdal.
Toen het landijs stagneerde op de lijn Winschoten-Onstwedde
en zich daarna terugtrok, werd het brede en diepe oerstroomdal gevormd. In de voorlaatste ijstijd bestond de stroom uit
een sterk verwilderd rivierenstelsel, dat een afwatering zocht
tussen de Hondsrug en de hoogvenen van het Boertangerveen, naar de Waddenzee. Dat dal was dan ook aanzienlijk
breder, de oostgrens van het oerstroomdal lag op de lijn
Veendam-Ter Apel.
Ook het hoogteverschil met de Hondsrug was groter, zo'n
tachtig meter. Later werd het dal van de Hunze opgevuld
met zandige afzettingen afkomstig van het Drents Plateau.
Ten noorden van het Zuidlaardermeer bestaat het dal voornamelijk uit zeeklei.

negatief beïnvloed door riooloverstorten, afvoer uit het
aangrenzende veenkoloniale gebied en Ijsselmeerwater
dat in droge zomers wordt ingelaten.
Op de foto is het verschil in verkaveling goed zichtbaar. Linksonder liggen blokvormige hooilanden, terwijl meer naar
boven toe de langgerekte percelen liggen van de Kastelenakkers. De blokvormige hooilanden die aansluiten op de
oude meanders aan de westkant van de Hunze, zijn onlangs
als weidevogelgebied aangekocht door Het Drentse Landschap. Het ligt in de verwachting dat de zeven oude meanders die beheerd worden door Staatsbosbeheer zijn, worden
overgedragen aan Het Drentse Landschap, die er weer echte
meanders van wil maken, hetgeen betekent dat er weer
water door de afgesneden bochten zal stromen.
In het Integraal Beleidsplan Hunzegebied wordt getracht een
visie te realiseren over landbouw, natuur, recreatie, waterwinning en woningbouw. In de visie die Het Drents Landschap
heeft ontwikkeld, zal dit deel van de benedenloop een land. schap te zien geven van moerasbos, rietbos en open vegetaties. Door het verleggen van de dijken wordt een groter deel
van de tussenliggende zone overstroomd met beekwater.
Het gebied leent zich voor extensief recreatief medegebruik
door het realiseren van wandel- en fietspaden, terwijl ook een
kanoroute tot de mogelijkheden behoort.
Het langwerpige bosje dat haaks op de westoever van de
Hunze staat, is aangelegd tijdens een ruilverkaveling.

De Hunze was in de Middeleeuwen de grootse rivier van
Noord-Nederland en stroomde toen vrij van Valthe tot Pieterburen.Tussen 1956 en 1962 is de Hunze genormaliseerd en dat
betekent dat van vrij afstromen geen sprake meer is. De beek
is rechtgetrokken, verbreed en voorzien van stuwen. Het is zelfs
zo dat aan de oostkant van de stad Groningen de Hunze over
kleinere afstanden afstroomt in zuidelijke richting.
Jan Abrahamse
Het gedeelte van de Hunze op de foto ligt ten noorden van
het plaatsje Spijkerboor. Aan de bovenkant van de foto ligt
een station voor aardgaswinning. Op de foto is heel duidelijk zichtbaar dat de Hunze stevig is aangepakt. Het riviertje
is bedijkt, zo goed als recht getrokken en heel duidelijk zijn
de oude meanders aan weerszijden van de stroom zichtbaar.
Die meanders zijn voor een groot deel verland en worden
beheerd door Staatsbosbeheer.
Vroegertrad de Hunze in de winterperiode regelmatig buiten
haar oevers, maar door de normalisering en de aanleg van
dijken langs de Hunze komen deze inundaties niet meer
voor. De kwaliteit van het water van de Hunze is relatief
goed, omdat het voor een deel gevoed wordt met kwelwater
uit de Hondsrug. Toch wordt de kwaliteit van het Hunzewater

