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Terreinbeschrijving

Na ruim vijftien jaar van voorbereiding 
en uitvoering is de inrichting van het 
natuurgebied Tusschenwater voltooid. 
Aan de basis van dit veelomvattende 
project stond de Hunzevisie die Het 
Drentse Landschap in 1995 samen met 
andere partners maakte. Het resultaat 
is opnieuw indrukwekkend: een groot, 
waterrijk moeras dat het Drentse deel 
van het Hunzedal met het Zuidlaarder-
meer verbindt. 

Tusschen
water

Het nieuwe natuurgebied Tusschenwater 
ligt in het noorden van het Hunzedal, 
tussen Zuidlaren en De Groeve. Aan 
de noordzijde van de weg tussen deze 
dorpen ligt het gebied Noordma, waarvoor 
momenteel de inrichting wordt voor- 
bereid. Noordma wordt dan de directe 
verbinding met het Zuidlaardermeer. Het 
Tusschenwater vormde in het verleden 
een moerasgebied met meerdere rivier-
lopen. Al enkele eeuwen geleden is ter 
verbetering van de afwatering de huidige 
Oostermoerse Vaart gegraven.
In het boek ‘750 jaar Oostermoerse 
venen’ is het volgende te lezen over deze 
rivierlopen of beekmeanders. ‘De oudste 
topografische kaart (uit 1851-1855) van 
dit gebied laat zien dat in het Binnenveen, 
net ten noorden van de Knijpstukken een 
deel van een oude rivierloop lag, die de 
veelzeggende naam Oude diep draagt. 
De bodemkaart laat zien dat het Oude 
diep inderdaad een vroegere Hunzeloop 
moet zijn geweest’….’Via de plas Burgvoort 
moet de rivier destijds ter hoogte van de 
Plankensloot in het Zuidlaardermeer zijn 
uitgekomen’. Deze rivierlopen zijn altijd 
in het landschap herkenbaar gebleven, 
onder andere door de elzen- en wilgen-
begroeiing die op grote afstand al te zien 
zijn.

Hunzevisie
Het project Tusschenwater is een uitwer-
king van de Hunzevisie, vooral als het 
gaat om het combineren van diverse 
gebiedsfuncties. Naast natuurontwikke-
ling zijn belangrijke onderwerpen van 
het plan: waterwinning, vasthouden 
en bergen van water, verbetering van 
de waterkwaliteit, ruimte voor wandel- 
en fietsrecreatie en verbetering van 
landbouwkundige omstandigheden rond 
het gebied. Zo profiteert de waterwinning  
De Groeve (Waterbedrijf Groningen) 
omdat er een natuurgebied in plaats 
van landbouwgebied boven de water-
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het waterschap inclusief bijbehorende 
werkzaamheden, zijn landbouwkundige 
knelpunten direct rond het gebied 
verminderd.

Moerasnatuur
De Hunzevisie beoogde voor het gebied 
Tusschenwater ontwikkeling van een 
vloedmoeras, met de Hunze als sturende 
kracht. De invloed van mineraalrijk 
grondwater (kwel) dat vanaf de Hondsrug 
toestroomt, werd als verwaarloosbaar 
gezien omdat de waterwinning De Groeve 
dit water oppompt. Het gebied is onder-
deel van de Eemskanaal-Dollardboezem. 

Hierdoor is het boezempeil van 53+ NAP 
in belangrijke mate sturend en is in grote 
delen van het jaar sprake van stabiele en 
hoge oppervlaktewaterpeilen. Het streven 
is het ontstaan van een min of meer 
gelijke verhouding tussen open water, 
rietmoeras en nat grasland. Met lokaal de 
mogelijkheid voor beperkte ontwikkeling 
van broekbos. 
Dit natuurbeeld leidde in de aanloop tot 
het plan tot discussie met de omgeving, 
waaronder IVN Zuidlaren en de Histori-
sche Vereniging Zuidlaren. Men vreesde 
voor een te groot gebied dat langdurig 
onder water zou staan waarbij landschap-
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winputten aanwezig is. Dit zorgt voor 
een schoner intrekgebied met minder 
invloed van meststoffen en bestrijdings-
middelen. Voor Waterschap Hunze en 
Aa’s levert Tusschenwater 1,6 miljoen 
m3 bergingsruimte. In natte perioden 
wordt zo wateroverlast in omringende 
landbouwgebieden en steden/dorpen 
voorkomen. Daarnaast kan water langer 
worden vastgehouden. De zomer van 
2018 heeft laten zien hoe belangrijk dat 
is. Het nieuwe landschap geeft ruimte 
aan wandelaars en fietsers om van de 
natuur te genieten. Met de inrichting en 
het nemen van een nieuw peilbesluit door 



pelijke patronen zoals die van het Oude 
diep, zouden verdwijnen. Uitkomst van 
deze discussie is geweest dat het plan is 
aangepast. Voor het westelijk deel van het 
plangebied is afgesproken de waterpeilen 
in het voorjaar en in de zomer verder uit 
te laten zakken zodat niet alle landschaps- 
patronen in een keer verdwijnen. Pas na 
inrichting van het gebied Noordma zal 
het oorspronkelijke plan realiteit worden 
om het gebied op boezempeil te brengen 
en (vrijwel) al het water via Tusschen-
water naar het Zuidlaardermeer te laten 
stromen. Het oostelijk deel van het plan- 
gebied (Groeveveld) krijgt wel direct het 
beoogde boezempeil.   

Waterkwaliteit
Een belangrijk onderwerp in de plan- 
vorming van Tusschenwater was de te 
verwachten waterkwaliteit na inrichting. 
Het gebied is altijd landbouwkundig in 
gebruik geweest en kent veel verdroogde 

veengronden. De verwachting was dat 
vernatting zou kunnen leiden tot het 
vrijkomen van veel fosfaten (meststoffen). 
Dit kan leiden tot sterke algenontwikke- 
ling in het oppervlaktewater (‘groene 
soep’). Ook waren er zorgen over de 
waterkwaliteit van het Zuidlaardermeer 
na inrichting van Tusschenwater. Daarom 
is al in 2004 in het kader van het Interreg- 
project Water4all waterkwaliteitsonder- 
zoek gedaan. De Rijksuniversiteiten van  
Utrecht en Groningen hebben met bodem- 
materiaal uit het gebied laboratorium- 
analysen gedaan om te kijken wat voor 
effect de vernatting zou kunnen hebben. 
Uitkomst van dit onderzoek was dat 
inderdaad veel fosfaat vrijkwam, maar 
ook weer aan de veenbodem kon worden 
gebonden. De hoge ijzergehalten in het 
veen vormden hiervoor een gunstige 
factor. Conclusie was dat met de juiste 
inrichtingsmaatregelen de effecten 
beheersbaar zouden zijn. Dit betekende 
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het verwijderen van de veraarde veenlaag 
op plekken die permanent onder water 
komen. Maar ook dat er rietlandbeheer 
moet worden uitgevoerd waarbij biomassa 
(en daarmee vastgelegd fosfaat) wordt 
afgevoerd.  

Lang proces
De inrichting van Tusschenwater is een 
lang proces geweest. De eerste schetsen 
dateren van 2002. Waterschap Hunze en 
Aa’s, Gemeente Tynaarlo en Provincie 
Drenthe waren samen met Het Drentse 
Landschap aan zet om tot een goed 
plan te komen. Daarbij werden ook de 
landbouwers uit de directe omgeving 
betrokken. Zij wilden meekijken naar 
eventuele effecten van de maatregelen op 
hun omringende landbouwgronden. Voor 
de Gemeente Tynaarlo was het ruimtelijke 
ordeningstraject (wijziging bestemmings-
plan) een belangrijk onderwerp. Er werd 
een traject van Milieu-effectrapportage 
(MER) doorlopen waarvoor meerdere 
(waterhuishoudkundige) onderzoeken 

zijn uitgevoerd. Dit vergde enige jaren. 
Door dit proces zorgvuldig te doorlopen 
en de omgeving goed mee te nemen zijn 
er uiteindelijk nagenoeg geen zienswijzen 
tegen het plan ingebracht. 

Uitvoering
In 2014 is de voorbereiding van de feite-
lijke uitvoering van de inrichting gestart. 
Onder projectleiderschap van Waterschap 
Hunze en Aa’s is de uitvoering door 
aannemer HAZ uitgevoerd. De ecologi- 
sche begeleiding was in handen van 
bureau Ecogroen. 
Allereerst moest het Waterbedrijf 
Groningen aan de slag. Enkele van de 
grondwaterputten lagen in de zone die 
permanent onder water zou komen. 
Deze putten moesten worden verplaatst. 
Dit betekende ook het verleggen van 
leidingstraten. Al met al vormde dat een 
grote klus. Verder moesten er nogal wat 
technische hoogstandjes worden uitge-
voerd. Zo is een aquaduct aangelegd om 
de landbouwkundige afvoer te kunnen 
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Prachtig boek
over uniek 
natuurgebied

In het boek Het Hunzedal 
neemt Het Drentse Land- 
schap u mee op een ontdek-
kingstocht door dit unieke 
natuurgebied. We laten u 
prachtige nieuwe natuur 
zien die niemand een 
paar jaar geleden nog voor 
mogelijk had gehouden. 
Beek en beekdal zijn onher-
kenbaar veranderd. Over 
een afstand van achttien 
kilometer heeft de Hunze 
zijn oude meanders terug-
gekregen.
Planten en dieren die lang 
geleden verdwenen leken, 
zijn terug van weggeweest. 
Er zwemmen weer Bevers 
en Otters in de Hunze. 
Zilverreigers stappen 
parmantig door het natte 
land. Af en toe komt een 
Zeearend even kijken 
hoe ver we zijn met het 
Hunzedal…

Bestel nu!

garanderen. Een belangrijke afvoerende 
watergang, Leiding 2 geheten, gaat nu ter 
hoogte van Tusschenwater als gesloten 
buis onder de Hunzemeanders door 
richting gemaal Oostermoer. Verder is 
een verdeelwerk aangelegd waarmee het 
waterpeil in het westelijk deel van het 
gebied kan worden geregeld. En voor de 
passage van de Hunze ter hoogte van De 
Dijk is een vlonderbrug aangebracht. Als 
je hier op staat heb je aan weerszijden een 
prachtig uitzicht op de Hunzeloop. Verder 
is er veel moeite gedaan om Tusschen-
water vispasseerbaar te laten zijn. 
Diverse vispassages zorgen ervoor dat 
vissen stroomop- en -afwaarts kunnen 
zwemmen. Zo is er een vrije uitwisseling  
tussen het Zuidlaardermeer en het 
Hunzedal.  

Inrichting krijgt vorm
Eind augustus 2018 was het dan zover. 
Na maandenlange aanleg van kaden, het 
ontgraven van meanders, plaggen van 
veraarde venige bovengrond en aanleg 
van diverse bouwwerken werd het eerste 
water vanuit de Hunze in de nieuwe 
meanders geleid. En bijna onmiddellijk 
reageerden diverse vogelsoorten op het 
nieuwe oppervlaktewater. Niet in het 
minst omdat er een ‘tafeltje-dekje situatie’ 
ontstond door de vele wormen die zich 
een weg naar boven zochten… Diverse 
steltlopers, eendachtigen en ganzen lieten 
zich zien, maar ook zwemmende Bevers.
Wie nu in Tusschenwater staat ziet dat er 
een nieuw, groot natuurgebied is ontstaan 
dat de komende jaren steeds meer vorm 
gaat krijgen. Het beheer zal vanaf 2020 
door Het Drentse Landschap plaatsvinden 
op basis van een beheerplan dat we het 
komende jaar opstellen. Daarin zijn ook 
wandel- en fietsmogelijkheden aange-
geven, die we met de directe omgeving 
bespreken. Voor hondenbezitters is de 
gedachte om aan de noordwestrand van 
het gebied met de hond aangelijnd een 

rondje over de kade te kunnen maken. 
Verder is er de wens van een uitkijktoren. 
Voor motorcrossers, waarvan de sporen al 
zijn gesignaleerd in en om het gebied, is 
in Tusschenwater geen plaats. Het gebied 
is jaarrond vanaf omliggende kaden te 
bekijken. In het broedseizoen zal een 
deel van de kaden en ook de vlonderbrug 
zijn afgesloten. Met regelmaat zullen we 
excursies organiseren om de pracht van 
dit nieuwe natuurgebied te beleven. En 
natuurverrassingen te ervaren die zich 
ongetwijfeld in Tusschenwater gaan 
voordoen.
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