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ö a i Berend Botje hopeloos verdwaalde op weg naar zijn vakantiebestemming mag algemeen
bekend zijn, veel minder bekend zijn de inderdaad duistere en ondoorgrondelijke waterwegen
die naar het meer voeren. Een kijkje boven en onder de grond, van de ijstijden tot nu, met als

toetje een wandeling door de modder.

HET ZUIDLAARDERMEER EN OMGEVING
Jan Dijk

VAN DE HUNZE, DE RIVIER DIE HET MEER VAN
oorsprong voedt, is niet veel meer over maar ze
heeft een prachtig dal achtergelaten. En je kunt
op veel manieren naar het Zuidlaardermeer
gaan, maar de weg van Haren via Onnen naar
Noordlaren is het mooist. Aan de ene kant van de

weg ligt daar het besloten landschap van met bo-
men omzoomde weilanden en akkers dat de over-
gang naar de Hondsrug vormt, aan de andere
kant is er het wijdse uitzicht over de lager gelegen
Onner- en Oostpolder, vrijwel onbewoond, vrij-
wel boomloos.
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Kaal, mat en wijd

Het meer zelf ligt daar dan tussen de polders, om-
geven door brede rietzomen en plaatselijk moe-
rasbosjes. De Hunze komt als Oostermoerse vaart
aan de zuidkant het meer binnen en verlaat haar
aan de noordkant, nu als Drentse Diep. Zowel
aan de zuidkant, waar ze het meer binnen komt
als aan de noordkant waar ze het meer verlaat
liggen grote rekreatiecentra, maar de oost- en
westoever van het meer zijn nog vrij ongeschon-
den, net als de polders oostelijk van het meer, de
Onner- en de Oostpolder. In de oeverlanden
langs de westoever, grenzend aan de Oostpolder,
liggen de stukken die botanisch het interessantst
zijn. Ook zijn de oeverlanden belangrijk als
broedgebied voor allerlei riet- en moerasvogels.
Zowel de Onner- als de Oostpolder hebben een
rijke weidevogelstand. Parallel aan de Hondsrug
liggen een aantal petgaten, sommige nog open,
andere dichtgegroeid tot moerasbosjes.
Doordat verharde wegen vrijwel ontbreken is het
gebied zeker in de winter een oase van rust en
modder.

Natuurlijk meer

Tijdens het Saalien, de op-één-na laatste ijstijd,
ontstond het oerstroomdal van de Hunze toen, na
een periode van terugtrekken, het ijs plots weer
opschoof naar het zuiden en ondermeer de hogere
gronden bij Winschoten en Onstwedde opstuw-
de. Vóór het toenmalige ijsfront kwam de Hunze
te liggen.
Tijdens het Eemien, een relatief warme periode
tussen het Saalien en het Wechselien in, steeg de
zeespiegel en drong de zee dit oerstroomdal bin-
nen. Daar legde ze een kleilaag neer, de zoge-
naamde Eemklei. Het Wechselien-ijs kwam niet
meer tot ons land meer veroorzaakte hier wel een
droog toendraklimaat waardoor het Hunze-dal
deels opgevuld werd met zand en leem aange-
voerd door de Hunze, deels opgevuld werd met
dekzand aangevoerd door de wind. Toen on-
geveer 10.000 jaar geleden een vrij definitieve
klimaatsverbetering doorbrak kwam op grote
schaal veenvorming op gang. Overigens over-
stroomde de zee, net als in het Eemien, nog een
aantal keren het land en tijdens deze transgressies
is het Zuidlaardermeer ontstaan: zee- en Hun-
zewater ontmoetten elkaar daar ter plaatse en
verhinderden door stromingen en getijdewerking
veengroei. Mogelijk is het meer in aanzet al ont-
staan tijdens het Atlanticum, een periode van
groeiende zee-invloed zo'n 8000 tot 5000 jaar ge-
leden. Zeker is dit het geval tijdens de Middeleeu-
wen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het Paters-
woldse meer is het Zuidlaardermeer dus op na-
tuurlijke wijze ontstaan.

De bewoningsgeschiedenis van het gebied gaat
misschien zelfs terug tot het begin van onze jaar-
telling, maar zeker werd er in de 12de eeuw een
begin gemaakt met het bedijken van de Hunze.
Vóór die tijd werd het land langs de Hunze veelal
gebruikt als madeland, hooiland dat door perio-

Petgat in de Oostpolder.

dïeke overstromingen slechts gedurende een klein
deel van het jaar begaanbaar was, na de be-
dijking konden uitgebreidere stukken langdurig
geëxploiteerd worden. Wei liet men de zaak
's winters nog vaak overstromen om via het aan-
gevoerde slib enige bemesting te krijgen; een me-
thode, die tot het begin van deze eeuw werd ge-
handhaafd en die mede tot gevolg had dat het dal
door ijswerking vrijwel boomloos is gebleven. De
zone met petgaten in de polders zijn restanten
van veenwïnningen uit de 18de eeuw.

Vervuiling en verarming

Uiterlijk zijn de Onner- en Oostpolder vrij gaaf
de eeuwen doorgekomen maar er is natuurlijk
wel iets veranderd.
De komst van het kunstmest betekende het failliet
van de eeuwenoude madelanden-kultuur en de
bijbehorende vegetaties.
Ook de toegenomen vervuiling van het opper-
vlaktewater speelt een belangrijke rol in de verar-
ming van het gebied, vooral sinds het Drentse
Diep en het Zuidlaardermeer gebruikt worden
als doorvoerroute van IJsselmeerwater dat via

het Prinses Margrietkanaal, het Winschoterdiep,
Drentse Diep en Zuidlaardermeer naar de Veen-
koloniën gevoerd wordt om het daar heersende
watertekort 's zomers op te vangen. Studenten
van de Hogere Landbouwschool vonden in 1977
een water m het Zuidlaardermeer dat de kwali-
teit van Rijnwater sterk benaderde. 'Vogels van
Groningen' meldt dat 'door de watervervuiling het
Zuidlaardermeer haar oorspronkelijke begroeiing van
fonteinkruid is kwijtgeraakt, zodat buiten visetende vogels
als juut en grote zaagbek nu nog maar weinig watervogels
op het meer foerageren'. Buro Ecoland vindt in de
Onner- en Oostpolder plaatselijk nog wel een rij-
ke oever- en waterplantenvegetatie, maar wél op
die plaatsen waar het boezemwater uit het Drent-
se Diep weinig invloed heeft. Verwacht wordt,
dat deze waterkwaliteit eerst in 1989 beter wordt,
als een alternatieve doorvoerroute voor het IJs-
selmeerwater in gebruik wordt genomen. Tot die
tijd kan het Zuidlaardermeer qua fosfaatgehaltes
blijven konkurreren met het zwaar vervuilde Ve-
luwemeer.

Een kruciale rol speelt dit vervuilde oppervlak-
tewater in de oeverlanden. Er zijn sterke aanwij-
zingen dat langs de oeverlanden van het Zuid-
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Zwanen in de Onnerpolder, op ae achtergrond de Harense Wildernis.

laardermeer van oudsher sterke kwel van kalkrijk
diep grondwater optrad. Dit kalkrijke diepe
grondwater begeleidde een aantal vegetaties, die
zeer kenmerkend zijn en voor Groningen gezien
zelfs zeldzaam. Sinds 1934 echter pompt de WA-
PROG, de waterleidingmaatschappij van de
provincie Groningen, jaarlijks een tiental miljoen
kuub van dit diepe grondwater uit de Onnerpol-
der. Onderzoek naar de eflekten hiervan is nog
gaande, maar 't lijkt erop dat de kwel van dit die-
pe grondwater door de winningen wegvalt: de
aan kalkrijk grondwater gebonden vegetatie-
typen zijn nog slechts in een smalle strook in het
breedste deel van de oeverlanden te vinden, en
door het wegvallen van de kweldruk kan het sterk
vervuilde oppervlaktewater de bodem binnen-
dringen, wat één van de redenen lijkt te zijn voor
de toegenomen verruiging van de oeverlanden.
Maar zoals gezegd: onderzoek is nog gaande, het
waterleidingbedrijf is van mening dat de Eemien-
laag die het diepe grondwater afschermt van het
grondwater uit hogere bodemlagen geen water
doorlaat zodat winning van diep grondwater
géén invloed zou hebben op hoger grondwater.
En het valt niet mee om een gat te vinden in een

kleilaag die zo'n 15 meter diep onder de grond
ligt.
De petgaten in de Onner- en de Oostpolder, een
brede strook langs het Drentse Diep en het Zuid-
laardermeer en de buitendijkse oeverlanden heb-
ben tegenwoordig als bestemming: bos, oever-
land en landschappelijk waardevolle bouw- en
weilanden. Het Groninger Landschap is bezig ca.
480 hektare grond op te kopen in de polders, hier-
van zijn vooral in de Oostpolder al grote delen
aangekocht. Het beheer van de aangekochte ge-
bieden is in eerste plaats gericht op het in stand
houden en verbeteren van de weidevogelstand en
het behouden en ontwikkelen van de vegetaties in
en rondom de petgaten en in de buitendijkse oe-
verlanden. Een deel van de aangekochte percelen
wordt niet bemest om een schralere, soortenrijke
grasmat tot ontwikkeling te laten komen. De bui-
tendijkse oeverlanden worden één tot tweemaal
per jaar gehooid zonder bemesting. Bij de delen
die wel bemest worden wordt zoveel mogelijk
stalmest gebruikt.

WATER

Grond waterstromen
Zeer schematisch zijn de grondwaterstromen
rond het Zuidlaardermeer in de figuur gegeven.
Regenwater valt neer op het zandige Drentse
Plateau (1) en dringt de bodem binnen. D a a r
zakt het naar beneden (2) tot het op het zwaar-
dere brakke/zoute grondwater stuit (3) in de die-
pe ondergrond. Boven die laag b rak water gaat
het grondwater van het Drentse Pla teau 'stro-
men ' : zoet water is lichter d a n zout water , waar -
door het zoete water op het brakke zoute water
blijft 'zweven'. Volgens de wet van de kommuni-
cerende vaten komt het water ergens op een laag
liggend punt weer aan de oppervlakte — in dit ge-
val de oeverlanden van het Zuidlaardermeer.
Ondertussen is het water allerlei grondlagen ge-
passeerd, waaronder een aanta l kalkhoudende ,
en heeft daar allerlei mineralen opgenomen.
Diep grondwater wordt altijd gekarakteriseerd
door het hoge kalk-gehalte.

Een andere stroom komt van water da t bij de
Hondsrug binnendringt (5). Ook hier zakt het
water de grond in, en neemt allerlei mineralen
op, m a a r doordat dit water veel eerder een laag
liggend punt bereikt is het minder mineraalrijk
d a n het diepe grondwater — en heeft daardoor
een lager soortelijk gewicht. Dit Hondsrug-
grondwater zal dus weer op het diepe grondwater
blijven zweven (6) en eerder aan de oppervlakte
komen (7). Planten die gebonden zijn aan grond-
water met een hoog kalkgehalte zullen d a n ook
niet voorkomen op de plekken waa r Hondsrug-
grondwater omhoog komt, m a a r een soort als wa-
terviolier die minder hoge eisen stelt a an het kalk-
gehalte van het water zal d a a r juist wél groeien.
De waterviolier komt in een strook vrij dicht
langs de Hondsrug voor, terwijl een aan kalkrijke
kwel gebonden soort als Noordse zegge veel meer
langs het Zuidlaardermeer en het noordelijke
deel van Oostpolder voorkomt.
Ui te raard wordt dit stromingspatroon gekompli-
ceerder door allerlei grondlagen die meer of min-
der mineralen bevat ten, meer of minder of he-
lemaal niet waterdoorlatend zijn.
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komen in de polders grote boterbloem, krabbe-
scheer, draadzegge, ronde zegge en late zegge
voor met moeraskartelblad, een plant die in de
provincie Groningen verder nauwelijks te vinden

Drentse Diep.

Zomertaling en moeraskartelblad
Het Zuïdlaardermeer en haar omgeving is een
waardevol natuurgebied. In de oeverlanden rond
het meer broeden vogels die voor Nederland

• schaars zijn zoaïs krakeend, grauwe kiekendief,
roerdomp, grote karekiet en porceleinhoen. Ver-
der komen de meer algemene rietvogels in hoge
dichtheden voor. Buiten de broedtijd is het meer
voor wilde eenden één van de belangrijkste pleis-
terplaatsen van Noord-Europa. Van september
tot maart zijn er aantallen tussen de tien- en de
twintigduizend te zien. Ook allerlei soorten roof-
vogels rusten en foerageren in de oeverlanden:
drie soorten kiekendieven, buizerd, visarend, enz.

A'i,

De Onner- en Oostpolder hebben een broed-
vogellijst waarin bijvoorbeeld zomertaling, win-
tertaling, slobeend, patrijs, tureluur, watersnip,
paapje, rietzanger, en gele kwikstaart voorko-
men. In de petgaten broeden onder andere wa-
terrallen, ransuil, krakeend en wintertaling. Bui-
ten de broedtijd hebben de polders nationale be-
tekenis voor roofvogels en regenwulpen, en inter-
nationale betekenis voor kleine zwanen.
Botanisch gezien zijn de oeverlanden van het
Zuidlaardermeer en de water- en oevervegetaties
in de polders belangrijk. In de oeverlanden zijn
het de kwelgebonden kleine zeggen- en dotter-
bloemen vegetaties die de interessantste soorten
hebben. Als interessante oever- en waterplanten

Waterviolier. Noordse Zegge.
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Wandeling door de bagger
Eén van de charmes van het gebied is haar on-
handige bereikbaarheid. De wegen door de pol-
ders zijn onverhard of lopen dood. Fietsen valt
zwaar over de modderige graspaden. Alleen en-
kele met steenslag verharde wegen zijn redelijk
begaanbaar.
De Oostpolder is nog het toegankelijkst. Ter
hoogte van de kerk van Noordlaren loopt een as-
faltweg de polder in die na een paar honderd me-
ter over gaat in een steenslag-pad. Maar dan ben
je ook meteen ai midden in de polder: overal slo-
ten, dikke zwarte veengrond, veel weilanden die
onder water staan, een buizerd op een kromme
paal en het geluid van smienten.
Het pad vertakt zich een paar keer. Hou je steeds
zoveel mogelijk rechts aan, dan wordt het pad na
de tweede splitsing onbegaanbaar voor een auto.
Fietsen lukt nog wel een tijdje, maar al snel wordt
dat ook onmogelijk. Je bevindt je dan op het
smalle dijkje rond het Zuidlaardermeer. Hier lig-
gen de kwel-gebieden. En het beetje moeite wordt
ruimschoots beloond door het wijdse uitzicht over
de polders, het meer en de hier honderden meters
brede rietkragen. Lopend, met of zonder fiets aan
de hand kun je de dijk volgen tot vlak vóór het
recreatiecentrum Meerwijck aan de overkant
van het Drentse Diep. Hier kun je weer linksaf, de
polder in. Even later sta je dan weer op de met
steenslag verharde weg. Volg dit pad naar rechts
dan kom je uiteindelijk uit bij het Drentse Diep.
De weilanden hier staan 's winters vaak groten-
deels onder water, en het is één van de favoriete
plekjes voor ganzen en kleine zwanen' Het pad
loopt echter dood op het Drentse Diep. Volg je
het pad terug, dan kom je nog langs een stel pet-
gaten die vooral landschappelijk heel fraai zijn.
Even later sta je al weer op de grote weg van On-
nen naar Noordlaren. In totaal is het een tocht
van zo'n 8 kilometer. •
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