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Het Leekstermeergebied is een uitge-
strekt, laaggelegen weidegebied op de
grens van de provincies Groningen en
Drente.
Uit eigen waarnemingen was ons de laat-
ste jaren gebleken dat in het Leekster-
meergebied iedere winter meer ganzen
kwamen overwinteren. Bovendien leken
de ganzen hun voedselgebieden uit te
breiden. Voor de rest was er niets van de-
ze pleisterplaats bekend. Om de leemte
in kennis van deze pleisterplaats op te
vullen hebben we met de NJN en ACJN
tijdens de winters 81/82 en 82/83 een
onderzoek opgezet.
Tijdens de beide winters is het gebied we-
kelijks geteld om een beeld te krijgen van
het aantalsverloop gedurende de winter.

Leekstermeer

Bij de tellingen werden de foerageer-
gebieden op kaarten ingetekend om na
te gaan hoe de ruimtelijke verspreiding
van de ganzen binnen het gebied lag.
De ganzen foerageerden in verschillende
open graslandgebieden rond het Leek-
stermeer. Ten oosten van het meer vin-
den we de polder Matsloot en de Eelder-
en Peizermaden, aan de zuidzijde vinden
we de Bolmert en ten noorden liggen de
Lettelberterpetten.
De nacht brengen de ganzen meestal op
het Leekstermeer door.

De aantallen ganzen zijn vanaf begin zeven-
tiger jaren tot en met de winter '80/ '81 op-
gelopen van enkele honderden tot 10.000
—15.000 ganzen. Vooral de laatste jaren
waren dit grotendeels kolganzen.
In de winter '81 / '82 werd begin februari het
maximale aantal van 17.000 ganzen bereikt.
In het winterseizoen '82/'83 werden maxi-

maal 25.000 ganzen op één dag waargeno-
men, hetgeen overeenkomt met 10 % van
de totale populatie overwinterende kolgan-
zen op het vasteland van West-Europa.
Volgens internationale normen, vastgesteld
tijdens de Wetlands konferentie te Ramsar,
wordt een watervogelpleisterplaats van in-
ternationaal belang geacht als er op zo'n
pleisterplaats tijdelijk minimaal 1 % van een
watervogelpopulatie pleistert. Voor de kol-
gans ligt het aantal pleisteraars gedurende
grote delen van de winter al jaren ruim bo-
ven deze norm en ook voor rietganzen is het
Leekstermeergebied op grond van deze
norm van internationale betekenis.
De Leekstermeerpleisterplaats blijkt zo-
danig van belang te zijn voor overwinteren-
de ganzen, dat we niet voorbij kunnen gaan
aan de vraag hoe de toekomst van het ge-
bied eruit ziet.

Agrarische ontwikkelingen
Als wellicht de belangrijkste faktor komt.
naar voren dat Drente begonnen is met de
voorbereidende procedures voor herinrich-
ting van een deel van het gebied. Dit betreft
het deel van de pleisterplaats dat in de ge-
meente Roden is gelegen. Van een traditio-
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nele ruilverkaveling zal geen sprake zijn,
omdat dit gebied op basis van de Struktuur-
schets Landelijke Gebieden en het Struk-
tuurschema Natuur- en Landschaps-
behoud, deel uitmaakt van een grote land-
schapseenheid (gle) en van het potentieel
nationaal landschap het Noordenveld. De
hiermee in verband staande relatienota en
nationale landschapsplannen vloeiden
voort uit het EG-landbouwbeleid dat er al
sedert begin jaren '70 op gericht is "mar-
ginale" landbouwgronden af te stoten (1).
Het is dus belangrijk te beseffen dat een na-
tionaal landschap en herinrichtingen in feite
landbouwbeleid zijn, en geen natuurbe-
schermingsbeleid. De belangrijkste verschil-
len tussen herinrichting en ruilverkaveling
zijn: (2)
• Bij herinrichting zullen niet-agrarische

funkties (natuur, landschap, rekreatie)
eventueel in sterkere mate in aanmerking
kunnen komen voor verbetering dan bij
ruilverkaveling.

• Voor deze niet-agrarische funkties zullen
door onteigening gronden aan de land-
bouw worden onttrokken.

• De stemming zal in het geval van herin-
richting niet meer worden overgelaten
aan de grondeigenaren/-gebruikers
maar door de provincie worden overge-
nomen.

• Voor een herinrichtingsplan wordt een
evaluatierapport verplicht, waarin ver-
schillende alternatieve plannen op hun
gevolgen oa. voor het milieu tegen elkaar
worden doorgelicht en afgewogen.

Of deze verschillen voor natuur en land-
schap gunstig zijn, is twijfelachtig. Een groot
risiko van een dergelijke herinrichting is dat
de voor natuur en landschap als zeer waar-
devol beschouwde gebieden door toepas-
sing van de relatienota beschermd worden,
terwijl daarbuiten de nivellering van het ge-
bied versneld doorgaat.
Hierdoor wordt de gegroeide verwevenheid
van natuur, landschap en landbouw uiteen-
getrokken waardoor, evenals bij traditio-
nele ruilverkavelingen, kleinere deelgebie-
den een verschillende ontwikkeling door-
maken en de samenhang volledig verloren
gaat.
In de gebieden die buiten eventueel relatie-
notagebied komen te vallen, zal de inten-
sivering van de landbouw gewoon verder-
gaan.
De volgende ingrepen zijn daarbij te ver-

wachten: verlaging van het grondwaterpeil,
verharding en rechttrekken van zandwegen,
verlegging en schaalvergroting van per-
celen, egalisatie en herinzaai van graslan-
den, sterkere bemesting en toenemend ge-
bruik van bestrijdingsmiddelen.
Naast ontwikkelingen in de landbouw die in
een nationaal landschap, buiten de (door
EG landbouwbeleid prijsgegeven) relatie-
notareservaten en -beheersgebieden, ver-
sterkt of tenminste onverminderd doorgang
kunnen vinden, bestaat er geen enkele ga-
rantie dat wegenbouw, woningbouw, re-
kreatie, grondstofwinning, vervuiling en an-
dere (voor het landschap negatieve) ontwik-
kelingen, een nationaal landschap bespaard
blijven. Uiteindelijk beïnvloeden deze aktivi-
teiten ook de waarden in reservaten en be-
heersgebieden als deze niet van brede buf-
ferzones worden voorzien.
Voor de ganzen zal een herinrichting de vol-
gende gevolgen hebben:
• Veranderingen in de waterhuishouding

(neerkomend op een verlaging van het
grondwaterpeil) veroorzaken een droger
graslandtype waardoor de ganzen minder
in plassen op het land of in greppeltjes
kunnen drinken. Dit maakt meer drink-
vluchten noodzakelijk en is een verlies
aan foerageertijd.

Grauwe ganzen

• Verharding van zandwegen of zelfs de
aanleg van nieuwe wegen is voor de gan-
zen als funest te beschouwen. In de huidi-
ge situatie kunnen we stellen dat de al be-
staande wegen in het gebied afhankelijk
van de intensiteit van het verkeer een be-
langrijke faktor voor de verspreiding van
de ganzen vormen. De wegen veroor-
zaken door de onrust een verlies van 180
tot bijna 1000 ha potentieel foerageer-
gebied.
Naast de veranderingen in het wegennet
vindt bij een ruilverkaveling ook dikwijls
boerderijverplaatsing naar de open en
onbebouwde gebieden plaats. Dit zou
eveneens een ernstige aantasting beteke-
nen van de rust in het gebied.

• Kavelinrichtingswerken zoals verlegging
van perceelsgrenzen, schaalvergroting,
egalisatie en herinzaai van graslanden
hebben vermoedelijk weinig direkte in-
vloed op het voorkomen van ganzen. In-
direkt zullen dergelijke maatregelen wel
van groot belang zijn omdat ze door het
daarmee samenhangend intensiever
agrarisch gebruik meer onrust in het ge-
bied veroorzaken.

Rekreatie
De in Drente toegenomen rekreatie heeft
ook gevolgen voor de vogelbevolking. De
effekten hiervan op de vogelbevolking zijn
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hoofdzakelijk rustverstoring en biotoopver-
nietiging (3). Ook het Leekstermeergebied
is niet aan deze toename ontkomen. De wa-
tersport heeft zich op het Leekstermeer de
laatste jaren zeer sterk uitgebreid en ook in
de wintermaanden worden, meer dan vroe-
ger, boten op het meer gezien. Omdat de
ganzen vooral 's nachts van het Leekster-
meer gebruik maken is de kans op versto-
ring door watersport vrij gering. Een ne-
veneffekt van de waterrekreatie is echter de
uitbreiding van de watersportcentra in de
ZW en NO-hoek van het Leekstermeer ge-
weest.
De hier aanwezige bebouwing en daarmee
samenhangende onrust maakt delen van
het gebied voor de ganzen ongeschikt als
potentieel foerageergebied. Vooral langs
de drukke toevoerwegen naar deze centra
verliezen de ganzen veel ruimte.
Naast de watersport wordt het Leekster-
meergebied door veel rekreanten ook als
aantrekkelijk fiets- en wandelgebied er-
varen. Helaas veroorzaakt deze vorm van
rekreatie veel verstoring onder de ganzen.
De aanleg van een nieuw fietspad door de
Bolmert in 1980 en de mogelijkheid voor
fietsers om sinds 1982 evenwijdig aan de A7
langs de noordkant van het Leekstermeer te
fietsen, heeft een behoorlijke toename van
dit rekreatief gebruik ten gevolge gehad.
In de Bolmert zijn hierdoor de aantallen

Rotganzen
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Rietganzen

ganzen de laatste jaren merkbaar terug-
gelopen.
In een reaktie op het rekreatieplan voor
Noord-Drente schrijft de VVV anno 1983
nog (in het Roderjournaal) dat, hoewel ze
de deskundigheid van de mensen die de
draagkracht van het milieu bepalen respek-
teren, zich toch afvragen of die draagkracht
voor het Leekstermeergebied al bereikt is.
Ze doen daarbij tevens voorstellen om nog
meer fietspaden (in de Matsloot) aan te leg-
gen. De aanleg van meer fietspaden zal ech-
ter zeer ingrijpende gevolgen hebben voor
de pleisterende ganzen. De toenemende
onrust zal nog meer voedselgebied onbruik-

baar maken, terwijl we niet geloven dat de
aanleg van fietspaden vanuit rekreatief oog-
punt in dit gebied werkelijk zinvol is.
In het geval van herinrichting in het gebied
of bij aanwijzing tot nationaal landschap,
moet rekening worden gehouden met een
stimulering van de rekreatie die in het Leek-
stermeergebied, vanuit de ganzen gezien,
echter zeer ongewenst is.

Inrichting van een ganzenreservaat
Al jaren wordt door overheden erkend dat
het Leekstermeergebied natuurweten-
schappelijk van groot belang is, en dat rust
een voorwaarde voor het behoud daarvan
is. Toch is dit, bijvoorbeeld gezien de nog
steeds toenemende rekreatiedruk, nog niet
in een natuurvriendelijk beleid omgezet.
Om de grote aantallen ganzen in het Leek-
stermeergebied een beter beschermde
status te geven, bestaat er in principe de mo-
gelijkheid om het gebied als ganzenreser-
vaat in te richten. Daarbij moet het voldoen
aan drie voorwaarden (4).
1 Het moet een rust- of overnachtings-

plaats bevatten,
2 Het moet rondom de kern van het gebied

een bufferzone hebben,
3 Er moet zich een goed voedselgebied in

bevinden.
Voor het Leekstermeergebied zouden door
middel van afspraken met eigenaars of ge-
bruikers van de terreinen, mogelijkheden
kunnen worden geschapen voor een gan-
zenreservaat, zoals dat nu al in delen van het
gebied voor weidevogels het geval is.
Van groot belang in een dergelijk reservaat
is het zo sterk mogelijk terugdringen van
verstorende invloeden op de ganzen. Dit
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houdt konkreet in dat de weilanden 's win-
ters voor publiek gesloten worden en dat de
jacht op ganzen niet langer plaatsvindt.
Jaarlijks vinden nog tientallen ganzen de
dood door afschot. Afgezien van de optre-
dende sterfte oefenen jagers nog een aantal
negatieve invloeden op de ganzenpopulatie
uit:
• Ze verwonden ganzen zonder ze te do-

den. Slechtvliegende overzomerende kot-
ganzen zijn hier het bewijs van.

• Ze veroorzaken veel onrust op de pleister-
plaats, die ze om een of andere reden
vaak moeten oversteken.

De jachtdruk is vooral de laatste jaren sterk
toegenomen. Voor het eerst werden in de
winter '82/'83 zelfs jachthutten in het Mat-
slootgebied geplaatst. Deze toename van
de jachtdruk veroorzaakt ook een belangrij-
ke toename van de onrust en dit biedt slech-
te perspektieven voor de toekomst.
In diverse gebieden in Nederland zijn al
door de jagers zelf rustgebieden voor gan-
zen tot stand gebracht (4), en temeer daar
er in het Leekstermeergebied geen sprake
is van een lange jachttraditie, denken we dat
de totale afschaffing van de ganzenjacht hier
niet op grote problemen hoeft te stuiten.
Voor een ganzenreservaat komen in het
Leekstermeergebied met name de volgen-
de gebieden in aanmerking: het Leekster-
meer zelf, de Bolmert, de Lettelberterpet-
ten, en het Matslootgebied oostelijk tot aan
de weg Peize-Groningen.
In een later stadium zou dit gebied dan met
de Peizer- en Eeldermaden uitgebreid kun-
nen worden.
De hoogspanningsleiding door het gebied
vormt natuurlijk een vreemd element bin-
nen dit gebied, maar door het markeren van
de draden met spoelen, strips of andere
preventieve voorzieningen kan het aantal
aanvaringen door ganzen overdag zeker af-
nemen.
Vermoedelijk vallen echter de meeste
slachtoffers tijdens slaaptrekbewegingen,
als preventieve voorzieningen niet waar-
genomen kunnen worden. Voor een meer
doeltreffende verbetering in deze situatie
kan gedacht worden aan het gebruik van
een ander mast-type met minder traversen,
zoals in Gelderland ontworpen is (5), en
waarbij de fasedraden op één nivo hangen.
Een dergelijke mast is zo'n 14 meter lager
dan de 40 meter hoge masten die nu het
landschap ontsieren.
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Het aantalsverloop van ganzen in de winter
'82/ '83

Een ganzenreservaat in het Leekstermeer-
gebied zou integraal als zodanig beschermd
moeten worden, omdat enclaves, waarbin-
nen bijvoorbeeld wel gejaagd wordt, over
een aanzienlijk grotere oppervlakte versto-
ring teweegbrengen. Er hoeven als de eer-
der in dit artikel genoemde nivelleringen zo-
veel mogelijk achterwege blijven, geen be-
perkingen voor de landbouw te gelden.
Hooguit kan aan de boeren verzocht wor-
den om, indien mogelijk, werkzaamheden
op het land uit te stellen als er grote ganzen-
koncentraties zitten. We weten dat de gan-
zen zich vrijwel nooit langer dan een week
op hetzelfde stuk land bevinden, zodat een
uitstel maar vrij kort hoeft te duren.
Voor herinrichting kan een ganzenreservaat
ons inziens niet in aanmerking komen van-
wege de reeds eerder in dit hoofdstuk ge-
noemde bezwaren. Agrarische knelpunten
zullen bijvoorbeeld door kleinschalige ka-
velruil zonder verdere ingrepen tussen de
boeren onderling moeten worden opgelost.
Toepassing van de relatienota of aanwijzing
als nationaal landschap brengt vermoede-
lijk zoveel negatieve ontwikkelingen met
zich mee dat we daar vooralsnog weinig heil
van verwachten.
Wil een ganzenreservaat enige kans van
slagen hebben, dan zal ook met name de
rustverstoring die van rekreanten uitgaat
niet verder mogen toenemen of liever zelfs
teruggedrongen moeten worden. Uitbrei-
ding van rekreatieve funkties in het Leek-
stermeergebied zal met alle middelen moe-
ten worden tegengegaan. Sportvliegen en
andere luchtvaartaktiviteiten zullen boven

een ganzenreservaat aan strengere regels
dan thans moeten worden gehouden. Mis-
schien is een vliegverbod boven het gebied
mogelijk of anders kan een grotere vlieg-
hoogte een belangrijke bijdrage tot meer
rust leveren.
De toekomst van het Leekstermeergebied
als ganzenpleisterplaats blijkt dus vooral
van politieke keuzes af te gaan hangen. Be-
schermende mogelijkheden zijn duidelijk
genoeg aanwezig, maar wat uiteindelijk gaat
gebeuren met deze internationaal belangrij-
ke pleisterplaats, is afhankelijk van de po-
litieke wil of onwil van onze bestuurders.
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