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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In het Zuidelijk Westerkwartier ligt één van de laatste delen van het natuurnetwerk dat binnen 
de provincie Groningen gerealiseerd moet worden. De ambitie is om in het Zuidelijk 
Westerkwartier circa 2.100 hectare nieuwe natuur aan te leggen. De provincie Groningen en 
waterschap Noorderzijlvest hebben de Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier gevraagd een 
advies voor een inrichtingsplan te maken. 
In het verleden is veel natuur verloren gegaan en zijn natuurgebieden versnipperd geraakt. Om 
de natuur in Nederland te versterken realiseren de Nederlandse provincies het Natuurnetwerk 
Nederland (NNN), voorheen de Ecologische Hoofdstructuur. Door het natuurnetwerk worden 
natuurgebieden uitgebreid en weer met elkaar verbonden. Dit vergroot de overlevingskansen 
van planten en dieren.  

De realisatie van het natuurnetwerk wordt deels gecombineerd met waterberging. Door de 
klimaatverandering stijgt de zeespiegel en neemt de kans op extreme regenval toe. Om 
overstromingen vanuit de boezem te voorkomen moet het waterschap maatregelen treffen. 
Binnen het natuurnetwerk zijn daarom drie waterbergingsgebieden aangewezen: 

• het Dwarsdiep,  

• Polder de Dijken-Bakkerom, 

• De Drie Polders.  
De ligging van de waterbergingsgebieden komt voort uit de studie Droge Voeten 2050. Met de 
inrichting van deze waterbergingsgebieden wordt de regionale waterveiligheid voor een deel van 
de provincie verbeterd. De drie gebieden die gecombineerd worden met waterberging hebben 
prioriteit. De waterbergingsgebieden moeten uiterlijk op 1 januari 2020 inzetbaar zijn. Voor deze 
gebieden zijn inrichtingsplannen opgesteld. De opbouw van de inrichtingsplannen is als volgt: 

1. Voorliggend rapport is het  inrichtingsplan voor het Zuidelijk Westerkwartier, 
onderdelen Beleidsopgaven, gebiedsbeschrijving en potenties. 

2. Voor de acht natuurgebieden is een  globaal inrichtingsplan opgesteld. 
3. Voor de berging- en natuurgebieden De Drie Polders, Polder De Dijken-Bakkerom en het 

Dwarsdiep is een  gedetailleerd inrichtingsplan opgesteld. 

De acht natuurgebieden hebben geen waterbergingsopgave, enkel een natuuropgave. De ambitie 
is dat het natuurnetwerk in de provincie Groningen in 2027 gereed is. Het betreft acht 
deelgebieden in de driehoek Surhuisterveen – Zuidhorn – Roden: 

• Bombay; 

• Doezumermieden en Polder de Kaleweg; 

• De Jouwer; 

• Matsloot en Pasop; 

• ’t Faan; 

• Leekstermeergebied; 

• Steenhuis en 

• Coendersborg. 

De ligging van deze natuurgebieden in het Zuidelijk Westerkwartier is aangegeven in figuur 1-1. 

Naast de hoofddoelen natuur en waterberging worden ook maatregelen op het gebied van 
waterhuishouding, landbouw, landschap en recreatie waar mogelijk meegenomen in de 
planvorming.  



Natuurnetwerk Zuidelijk Westerkwartier algemeen deel 
Beleidsopgaven, gebiedsbeschrijving en potenties 
projectnummer 0408309.00 
27 juni 2017 revisie 00 

Blad 2 van 32 

Figuur 1-1: Planbegrenzing natuurgebieden en combi natuurgebieden - waterberging in het Zuidelijk 
Westerkwartier  

1.2 Doelstelling  

In dit rapport is de benodigde achtergrond informatie over het Zuidelijk Westerkwartier samen 
gebracht. De uitwerking per deelgebied is opgenomen in de drie  inrichtingsplannen voor de 
gebieden De Drie Polders, De Dijken-Bakkerom en het Dwarsdiep en in het  globaal 
inrichtingsplan voor de acht natuurgebieden. 

1.3 Totstandkoming 

De inrichtingsplannen zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Gebiedscommissie 
Zuidelijk Westerkwartier. De Gebiedscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van 
belangengroepen in het gebied. De samenstelling van de Gebiedscommissie is opgenomen in 
bijlage 2. 

De inrichtingsplannen zijn tot stand gekomen in samenwerking met de inwoners van het gebied. 
Voor elk gebied zijn schetssessies georganiseerd met de streek. Tijdens deze sessies heeft de 
streek  ideeën, wensen en aandachtspunten aandragen voor de inrichting van het gebied. 
Vervolgens zijn eerst globale plannen op hoofdlijnen uitgewerkt in de vorm van verschillende 
alternatieven / varianten en inrichtingsschetsen.  Deze plannen zijn beoordeeld op specifieke 
projectdoelstellingen (waterberging + NNN) en gerelateerde beleidsopgaven met betrekking tot 
water, landschap en landbouw. De plannen zijn voorgelegd aan de Gebiedscommissie. Op basis 
van deze info heeft de Gebiedscommissie per gebied een keuze voor het voorkeursalternatief 
gemaakt. Vervolgens zijn de voorkeursalternatieven uitgewerkt in de  inrichtingsplannen.  

1.4 Procedure besluitvorming inrichtingsplannen 

Het advies voor de inrichtingsplannen is door de Gebiedscommissie aangeboden aan de provincie 
Groningen en het waterschap Noorderzijlvest. 
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Nadat beide besturen de plannen hebben vastgesteld worden deze gedurende 6 weken ter 
inzage gelegd. Een ieder heeft tijdens deze periode de mogelijkheid om op de plannen te 
reageren door een zienswijze in te dienen. 

De inrichtingsplannen worden eventueel aangepast aan de zienswijzen en vervolgens door het 
waterschap Noorderzijlvest, voor de deelgebieden die behoren tot het beheergebied van 
Noorderzijlvest, en de provincie Groningen vastgesteld. Tegen dit besluit staat geen beroep bij 
een rechter open. 

1.5 Leeswijzer 

Dit rapport heeft betrekking op de natuurgebieden in het Zuidelijk Westerkwartier. Dit rapport is 
opgesteld in opdracht van Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier onder projectleiding van 
Prolander. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de opgaven voortkomend uit het beleid voor het natuurnetwerk 
Nederland. Deze beleidsopgaven vormen de primaire doelstelling bij de inrichting van de 
gebieden. Daarnaast zijn er wellicht mogelijkheden om beleidsopgaven voor water, landbouw, 
landschap, en recreatie mee te nemen in het inrichtingsplan. In hoofdstuk 3 is het Zuidelijk 
Westerkwartier op regioniveau beschreven met aspecten als hoogteligging, waterhuishouding, 
landschap, bewoningsgeschiedenis en dergelijke. In hoofdstuk 4 zijn de potenties van het 
Zuidelijk Westerkwartier met betrekking tot natuurwaarden, landbouw, recreatie etc. 
beschreven. Hoofdstuk 5 bevat de literatuurlijst met verwijzingen naar de geraadpleegde 
documenten. 

In de verklarende woordenlijst van bijlage 1 zijn specifieke technische termen nader toegelicht. 
Bijlage 2 bevat de samenstelling van de Gebiedscommissie.
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2 Beleidsopgaven 

2.1 Inleiding 

In 2016 heeft de Provincie Groningen de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020 en de 
Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 vastgesteld. De Omgevingsvisie bevat de 
integrale lange termijnvisie van de provincie op de fysieke leefomgeving. De Omgevingsvisie 
komt in de plaats van het Provinciaal Omgevingsplan (POP). Het accent in het provinciaal 
omgevingsbeleid ligt, naast het beschermen van de karakteristieke bebouwde en onbebouwde 
elementen, op het benutten van ontwikkelingsmogelijkheden. Om samenhang aan te brengen in 
het beleid voor de fysieke leefomgeving zijn in de Omgevingsvisie zoveel mogelijk de visies op 
verschillende terreinen zoals ruimtelijke ontwikkeling, landschap en cultureel erfgoed, natuur, 
verkeer en vervoer, water, milieu en gebruik van natuurlijke hulpbronnen samengevoegd en 
inhoudelijk met elkaar verbonden.  

De Omgevingsverordening bevat de afspraken en regels die nodig zijn om de opgaven uit de 
Omgevingsvisie te realiseren. Via de Omgevingsverordening vindt de doorwerking van het 
provinciale omgevingsbeleid (ruimtelijke ordening, water, infrastructuur, milieu en 
ontgrondingen) naar plannen van gemeenten en waterschappen plaats. Hiermee bevat de 
Omgevingsverordening alle verordeningen voor de fysieke leefomgeving. In hoofdstuk 2 van de 
verordening (ruimtelijke ordening) zijn de bescherming van natuur en bos (titel 2.12) en de 
bescherming van landschap en kernkarakteristieken (titel 2.13) vastgelegd. In de volgende 
paragrafen staan de relevante aspecten hiervan beschreven. 

2.2 Natuur 

2.2.1 Natuurbeheerplan 

Het natuurbeheerplan is het beleidskader om het Europese, rijks- en provinciale natuur- en 
landschapsbeleid te realiseren. Het gaat daarbij om bestaande natuurgebieden (inclusief de 
Natura 2000-gebieden gebieden), locaties waar nieuwe, nog te realiseren natuur, aangelegd 
wordt en de landbouwgronden waar aan agrarisch natuurbeheer kan worden gedaan. Het 
natuurbeheerplan is verankerd in het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) 2016. Dit stelsel 
bestaat uit: de ‘Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2016’ (SVNL2016) voor het 
beheer van natuur en landschap en de ‘Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap 
2016’ (SKNL2016) voor investeringen in natuur en landschap (omvorming, inrichting en 
kwaliteitsontwikkeling).  

Het natuurbeheerplan kent een beheertypenkaart en een ambitiekaart. De beheertypenkaart 
geeft alle bestaande, (agrarische) natuur en landschap weer met de benamingen volgens de 
landelijk uniforme systematiek van de Index Natuur en Landschap. Voor een deel van de 
natuurgebieden en agrarische gebieden met natuurwaarden bestaat een ambitie om het huidige 
gebruik of beheer te veranderen. Het verschil tussen de beheertypenkaart en de ambitiekaart 
laat zien waar een verbetering van de natuurkwaliteit mogelijk en wenselijk is. De ambitiekaart 
vormt de basis voor de (subsidiëring van) kwaliteitsimpulsen op grond van de SKNL. 

In het Natuurbeheerplan 2017 van de Provincie Groningen wordt gesteld dat de landschaps- en 
natuurwaarden van het Zuidelijk Westerkwartier waardevol zijn omdat ze een besloten of 
kleinschalig karakter hebben. De kenmerkende landschapskwaliteiten (ook wel hoofdelementen) 
van dit gebied bestaan uit hogere zandruggen (gasten) met houtsingels langs de rand van 
percelen en verspreid liggende poelen, afgewisseld met open laagveengebieden waar percelen 
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door sloten worden gescheiden. Daarnaast zijn er bijbehorende elementen als pingoruïnes en 
petgaten.  

In de open laagveengebieden wordt de ontwikkeling van vochtige hooilanden en bloemrijke 
graslanden nagestreefd (flora, weidevogels), in combinatie met beekherstel zal de oppervlakte 
moeras toenemen. In gebieden met petgaten is inrichting en beheer gericht op het ontstaan van 
een mozaïek van open water, moeras, moerasbos, vochtige hooilanden en bloemrijke 
graslanden. Op de hogere zandgronden wordt gestreefd naar versterking van natuur- en 
landschapswaarden die kenmerkend zijn voor kleinschalige gebieden, zoals bosjes, poelen, 
houtsingels en bloemrijke graslanden.  

Op 1 januari 2016 is een nieuw stelsel voor agrarisch natuurbeheer van start gegaan, het 
Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb). Doel van dit stelsel is bij te dragen aan het 
vergroten van de biodiversiteit en het behalen van internationale natuurdoelen en is aanvullend 
op ontwikkeling en inrichting van het NNN. 
Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer werkt via een subsidie, met een looptijd van telkens 6 
jaar, voor het uitvoeren van beheermaatregelen die zijn gericht op het realiseren van leefgebied 
voor kwetsbare soorten en/of het ondersteunen van watermaatregelen. Agrarische productie 
gaat hierbij hand in hand met het behoud van natuurlijke waarden. 
Op de provinciale natuurbeheerplankaart zijn de zoekgebieden aangeduid waar agrarisch natuur- 
en landschapsbeheer mogelijk is. Delen van het Zuidelijk Westerkwartier zijn op de provinciale 
natuurbeheerplankaart aangewezen voor de volgende agrarische leefgebieden:  

• leefgebied open grasland (A11); 

• droge dooradering (A13); 

• natte dooradering (A14. 
Omdat de inrichtingsplannen met name gericht zijn op het inrichten van het NNN en het 
Agrarisch natuur- en landschapsbeheer daar buiten vallen, is in de inrichtingsplannen geen 
invulling gegeven aan het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. 

2.2.2 TOP-lijst verdrogingsgebieden 

De natuurgebieden in het Zuidelijk Westerkwartier betreffen met name relatief natte tot 
vochtige gebieden. Ze zijn een onderdeel van het natuurnetwerk tussen de natte natuurgebieden 
in Friesland en de natuurgebieden rond het Leekstermeer en de Drentsche Aa. Een belangrijk 
aspect van de inrichting betreft daarom het waterbeheer.  

Veel van natuurgebieden hebben te maken met verdroging door een te lage waterstand. Hier is 
het gewenst om de waterstand en waterkwaliteit te verbeteren. Voor deze natuurgebieden is 
een lijst opgesteld met gebieden die prioriteit hebben: dat is de TOP-lijst. De volgende gebieden 
binnen de invloedssfeer van deze  inrichtingsplannen staan op deze toplijst: 

• Dwarsdiep; 

• Bakkerom, de Bevervallei en de Ottervallei; 

• De Drie Polders; 

• Pasop; 

• Doezumermieden-Polder de Kaleweg; 

• Bombay. 

2.2.3 Ecologische Verbindingszones 

Ecologische verbindingszones zijn een essentieel onderdeel van het NNN. Zij verbinden de 
afzonderlijke gebieden met elkaar, zodat een samenhangend ecologisch netwerk ontstaat. Op 
deze manier wordt uitwisseling van dier en plant tussen de verschillende gebieden mogelijk, 
waardoor de overlevingskansen van populaties worden vergroot.  
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Binnen het Zuidelijk Westerkwartier is de verbindingszone Pasop – Driepolders van belang. Deze 
verbindingszone is onderdeel van een robuuste verbinding als onderdeel van de Natte As. De 
Natte As is een ecologische verbindingszone die moeras- en laagveengebieden in West- en 
Noord-Nederland verbindt. Het Zuidelijk Westerkwartier vormt de schakel tussen de gebieden in 
Friesland en het Zuidlaardermeer en Midden Groningen. De ecologische verbindingszone Pasop 
verbindt de natuurgebieden Pasop en De Drie Polders. 

De verbinding tussen Pasop en De Drie Polders heeft het ambitieniveau B2: Behoud van de 
biodiversiteit op regionale schaal. Doel van een dergelijke verbinding is dat soorten met een hoge 
mobiliteit (zoals otter, bever, roerdomp, grote karekiet) maar ook een matige mobiliteit (zoals 
noordse woelmuis, rietzanger en blauwborst) hiervan gebruik kunnen maken. Bij dit 
ambitieniveau passen twee ecosysteemtypen, namelijk 'Moeras, struweel en groot water' en 
'Grasland'. Tezamen vormen deze een aaneengesloten doorgaande zone in het landschap, zodat 
de gebieden Pasop en De Drie Polders een aaneengesloten natuurgebied vormen.  

De belangrijkste opgaven voor de EVZ Pasop zijn ontsnippering (verbinden natuurgebieden en 
tussenliggende natuur strookjes en overhoeken) en het zoeken naar mogelijkheden om de wegen 
passeerbaar te maken. 
In verband met de gevoeligheid van een aantal soorten door verstoring van recreanten, is ook in 
deze robuuste verbinding tussen de beide natuurgebieden maar beperkt recreatief medegebruik 
mogelijk. 

2.3 Landschap 

De provincie wil  de kernkwaliteiten van het landschap behouden en versterken, maar wil ook 
inzetten op de ontwikkeling van het landschap, met respect voor natuurlijke, cultuurhistorische, 
aardkundige en archeologische waarden. Goed beheer en onderhoud zijn belangrijke 
voorwaarden. 

Het landschap van het ZWK

Het deelgebied Zuidelijk Westerkwartier (ZWK) wordt in de Omgevingsvisie gekenmerkt door een 

afwisseling van besloten parallelle zandruggen en open laaggelegen veengebieden (figuur 2-1). 

Op de zandruggen liggen langgerekte wegdorpen met haaks daarop de houtsingels als 

kavelgrenzen. Het meest zuidelijke deel van het ZWK heeft een veenkoloniaal landschap.  
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Figuur 2-1 Landschapskaart voor het Zuidelijk Westerkwartier zoals opgenomen in de Omgevingsvisie 

In de laagten vindt natuurontwikkeling plaats en worden in combinatie daarmee gebieden 

ingericht voor waterberging. Van oudsher kent dit gebied een relatief sterke samenhang tussen 

wonen en werken, met name in de oude linten. Dat is nog steeds het geval: het gebied heeft een 

kleinschalige, verbrede plattelandseconomie gericht op landbouw en recreatie en toerisme. De 

stille transformatie die in het landelijk gaande is, sluit hier op deze traditie aan: boerderijen 

worden steeds meer regulier bewoond en vormen huisvesting voor kleine bedrijfjes/zzp'ers. Het 

is een opgave het productie- en consumptielandschap in evenwicht te houden.                                                                               

Behoud en herstel van de houtsingelstructuur, de herbestemming van vrijkomende agrarische 

bebouwing en het vormgeven van collectief natuur- en landschapsbeheer zijn belangrijke 

opgaven voor dit gebied.  

De natuurbeleidsnota  "van Wad tot Westerwolde”  beschrijft het raamwerk van houtsingels, 

hout- en elzensingels, poelen en dobben, hagen en knotwilgen in het ZWK als  'een levend 

landschap'. De houtsingels zorgen voor een groene dooradering  van het landelijk gebied en voor 
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biodiversiteit. Het beheer van de houtsingels is volgens deze nota in dit gebied de belangrijkste 

landschappelijke opgave voor de komende jaren.  

In de Omgevingsvisie staat dat de afwisseling en het contrast tussen de open en besloten 

gebieden bijdraagt aan de diversiteit van het landschap. Het ZWK behoort tot die gebieden met 

een waardevol besloten en/of kleinschalig open karakter die de provincie wil beschermen. Die 

waarde wordt in het ZWK vooral bepaald door de houtsingels  in contrast met de meer open, 

natte delen.  

De provincie vraagt gemeenten om een aantal landschapswaarden te beschermen in hun 
ruimtelijke activiteiten en plannen . Ter bescherming van de (kleinschalige) openheid, 
beslotenheid en houtsingelstructuur zijn regels opgenomen in de Omgevingsverordening (titel 
2.13). De provincie stimuleert  het herstel en de versterking van de karakteristieke beplanting, 
zoals houtsingels, via het Programma Landelijk Gebied. In de provinciale Omgevingsverordening 
staat tevens dat gemeenten in hun bestemmingsplan regels moeten opstellen ter bescherming 
van herkenbare verkaveling en de houtsingels. Deze regels moeten in ieder geval een verbod op 
kappen en rooien bevatten, als dat niet gebeurt voor normaal onderhoud. Ook voor de in het 
ZWK aanwezige pingo' s, karakteristieke waterlopen, zandruggen en andere karakteristieke 
landschapskenmerken is vereist dat bestemmingsplannen bescherming bieden. 

Zoals gezegd gaat het in het ZWK niet alleen om behoud en herstel van het landschap. Er zullen 
ook ontwikkelingen plaats vinden. Voor een blijvend  herkenbaar landschap met een leesbare 
structuur dient in het bijzonder rekening te worden gehouden met: 

• het contrast tussen de afwisselende reeksen van besloten zandruggen en open natte 
laagveengebieden; 

• het coulissenkarakter van het houtsingellandschap; 

• de verwevenheid van de wegdorpen met het houtsingellandschap; 

• de kleinschaligheid van bebouwing; 

• de borgen en kerken; 

• de natte landschapselementen in de vorm van de pingoruïnes en petgaten; 

• het lineaire karakter van de wegen en kanalen in de veenkoloniale zuidpunt; 

• herkenbaar verkavelingspatroon van houtsingels en sloten. 

2.4 Waterhuishouding 

Het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest strekt zich uit over 144.000 hectare. De 
maaiveldhoogte varieert van NAP +13 meter in het zuiden tot ongeveer NAP + 2 meter in het 
noorden (figuur 2-2).  
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Het Leekstermeer en omgeving is het laagste gebied. Vanuit de beken van Noord-Drenthe en het 
westen van Groningen stroomt het water richting watergangen als Wolddiep en Lettelberterdiep 
en verder naar Hoendiep, Van Starkenborghkanaal en Reitdiep. Uiteindelijk belandt het water via 
het gemaal De Waterwolf (Lammerburen) in het Lauwersmeer. Vanuit het Lauwersmeer wordt 
het water door de spuisluizen bij Lauwersoog op de Waddenzee geloosd.  

De weg die het water van zuid naar noord moet afleggen is lang. Bij extreme regenval in Noord-
Drenthe en West-Groningen kan de enorme waterhoeveelheid niet voldoende snel worden 
afgevoerd. Het water hoopt zich op en de waterstanden stijgen. Bovendien neemt door 
klimaatverandering de kans op extreme regenval toe met nog grotere waterstandstijgingen tot 
gevolg.  

 Hoogtekaart beheergebied waterschap Noorderzijlvest Figuur 2-2 Hoogtekaart beheergebied waterschap Noorderzijlvest
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Bescherming tegen overstromingen, vanuit zee of vanuit de binnenwateren, is een kerntaak van 
het waterschap. Preventie, een calamiteit proberen te voorkomen, heeft daarbij de hoogste 
prioriteit (waterbeheerprogramma 2016-2021). 

2.4.1 Waterberging (Droge Voeten 2050) 

Om inzicht te krijgen in de maatregelen die nodig zijn voor het voldoen aan de normen voor 
regionale waterveiligheid heeft het waterschap Noorderzijlvest de maatregelenstudie Droge 
Voeten 2050 uitgevoerd (Arcadis, 2014). 
In de maatregelenstudie Droge Voeten 2050 worden drie mogelijke maatregelpakketten (A, B en 
C) genoemd. Alle maatregelpakketten hebben als doel om de maximale waterstanden in wateren 
als Wolddiep. Lettelberterdiep, Van Starkenborghkanaal, Hoendiep en Reitdiep (onderdeel van 
zogenaamde ‘derde schil Electraboezem’) te verlagen. Het Algemeen Bestuur van waterschap 
Noorderzijlvest heeft gekozen voor maatregelpakket A. Dit pakket bestaat uit: het realiseren van 
drie waterbergingsgebieden in het Zuidelijk Westerkwartier, het vergroten 
van gemaalcapaciteit Schaphalsterzijl, het inzetten van een maalstop en optimaliseren van 
waterberging Eelde- Peizermade. Daarnaast zullen plaatselijk de regionale keringen verhoogd 
moeten worden. Een belangrijk argument voor het kiezen van maatregelpakket A is de 
combinatiemogelijkheid van waterberging met het realiseren van natuur (NNN). 

De provincie Groningen heeft vervolgens de drie gebieden in het Westerkwartier aangewezen 
om in te richten als waterbergingsgebied. 
De ligging van de drie waterbergingsgebieden is niet willekeurig: Ze bevinden zich in dát deel van 
het beheergebied van Noorderzijlvest waar een groot knelpunt is ten aanzien van regionale 
waterveiligheid. De inzet van deze drie waterbergingsgebieden, gelegen in een centraal en laag 
gelegen deel van het beheergebied, ontlast daarmee efficiënt de boezem. Provincie Groningen 
en waterschap Noorderzijlvest hebben hier nadrukkelijk gekozen voor de combinatie van 
waterberging met de inrichting van NNN. 

Nieuwe klimaatscenario`s 
De studie Droge Voeten is gebaseerd op de klimaatscenario’s van het KNMI uit 2006. In 2014 
heeft het KNMI de klimaatscenario’s geactualiseerd. Op basis van de nieuwe klimaatscenario`s 
worden extremere buien verwacht dan in 2006 werd aangenomen. Vanwege de nieuwe 
klimaatscenario’s van het KNMI is maatregelpakket A opnieuw doorgerekend en beoordeeld. De 
uitkomst is dat maatregelpakket A effectief is, maar het is niet helemaal voldoende om in de 
derde schil van de Electraboezem aan de veiligheidsnormen te voldoen (Arcadis, 2016). Het 
Algemeen Bestuur van waterschap Noorderzijlvest heeft daarom in september 2016 besloten tot 
een aanvulling van het vastgestelde maatregelenpakket met het vergroten van de 
pompcapaciteit van het gemaal H.D. Louwes, (inclusief de bijbehorende, aanvullende 
maatregelen1). De grotere capaciteit van het gemaal H.D. Louwes zorgt er voor dat de 
waterstanden in de derde schil Electraboezem iets minder hoog stijgen in situaties van extreme 
regenval. Dit geldt ook ter hoogte van de in te richten bergingsgebieden De Dijken-Bakkerom en 
Driepolders. Dit heeft geen invloed op het bergingscapaciteit van het Dwarsdiep. 

Invloed klimaatveranderingen op de natuur 
In het Zuidelijk Westerkwartier worden robuuste water- en ecosystemen ingericht die goed zijn 

voorbereid op klimaatverandering. Deze zijn betere bestand tegen klimaatverandering (oa. 

verdroging) dan nu. De verwachting is, dat klimaatverandering geen of weinig invloed zal hebben 

1 Maatregel H.D Louwes bestaat uit: Uitbreiding gemaalcapaciteit H.D. Louwes, het opwaarderen 
van Hunsingokanaal en het tijdelijk sluiten tijdens hoogwater situaties van Schouwerzijl. 



Natuurnetwerk Zuidelijk Westerkwartier algemeen deel 
Beleidsopgaven, gebiedsbeschrijving en potenties 
projectnummer 0408309.00 
27 juni 2017 revisie 00 

Blad 11 van 32 

op de bandbreedte waarbinnen de grondwaterstanden als gevolg van de voorgestelde inrichting 

zullen gaan fluctueren. 

2.4.2 Waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water) 

De Europese Kaderrichtlijn water (KRW) is opgesteld om de kwaliteit van het grond- en 
oppervlaktewater te verbeteren. De Kaderrichtlijn is een belangrijk thema in de verbetering van 
de chemische en biologische waterkwaliteit van het beheergebied van Noorderzijlvest. De 
afgelopen tien jaar is de waterkwaliteit al flink verbeterd, vooral op het gebied van schadelijke 
stoffen in het oppervlaktewater. Er blijven problemen met het te weinig aanwezig zijn van 
waterplanten, waterdiertjes en vis. Ook is er nog een te hoge concentratie van de meststof 
fosfaat in het oppervlaktewater. De richtlijn schrijft voor dat uiterlijk in 2027 de kwaliteit van alle 
wateren in Europa zowel chemisch (schoon) als ecologisch (leven in het water) op orde moet zijn. 
Alle grotere wateren in het Zuidelijk Westerkwartier zijn door de waterschappen Noorderzijlvest 
en Fryslân aangewezen als KRW-waterlichaam, zoals is weergegeven in figuur 2-3. Om in 2027 
aan de normen te voldoen zijn specifieke doelstellingen per waterlichaam benoemd met 
betrekking tot ecologische waarden en nutriëntengehaltes. 

In het rapport ‘Achtergronddocumenten per waterlichaam planperiode 2016-2021, factsheets 
KRW 2015’ zijn de doelen voor elk waterlichaam beschreven en vergeleken met de huidige 
situatie en verwachte ontwikkelingen voor de korte termijn op basis van (reeds genomen of 
geplande) inrichtingsmaatregelen en/of beheermaatregelen. Het Dwarsdiep vormt samen met de 
hierop uitkomende Nuismer Schipsloot het waterlichaam Dwarsdiepgebied. De kanalen Matsloot, 
Wolddiep en Lettelberterdiep behoren tot het waterlichaam Matsloot. De Jonkersvaart behoort 
tot het waterlichaam kanalen hellend gestuwd. Het Leekstermeer vormt een eigen waterlichaam, 
Leekstermeer.  

De natuurgebieden Bombay en Doezumermieden-Kaleweg liggen in het beheergebied van het 
Wetterskip Fryslân. De KRW-doelen zijn benoemd in een werkdocument (Wetterskip 2015. 
Bijlage 2a – KRW factsheets oppervlaktewater). De Doezumertocht ten westen van Bombay en 
ten zuiden en oosten van Kaleweg is een waterlichaam van het type Noordwestelijke Wouden – 
regionale kanalen. Het gedeelte van de Lauwers ter hoogte van de Doezumermieden-Kaleweg is 
geen waterlichaam in het kader van de KRW.  
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Figuur 2-3: KRW waterlichamen 

2.4.3 Wateroverlast (Nationaal Bestuursakkoord Water) 

Bij zware regenbuien kan land onder water lopen doordat de sloten het regenwater niet meer 
kunnen verwerken. Het is de taak van het waterschap om deze wateroverlast zoveel mogelijk te 
voorkomen. Landelijk is afgesproken dat een bepaalde mate van wateroverlast geaccepteerd zal 
moeten worden, omdat het te duur is om alle wateroverlast te voorkomen. De kosten voor het 
voorkomen van wateroverlast moeten in verhouding staan tot de schade die de wateroverlast 
veroorzaakt. Er zijn daarom normen voor regionale wateroverlast vastgesteld in het Nationaal 
Bestuursakkoord Water. Bij het bepalen van de normen is rekening gehouden met de omvang 
van de schade die wateroverlast kan veroorzaken. Hoe groter de mogelijke schade, des te 
strenger de norm. Hierdoor is bijvoorbeeld de norm voor bebouwd gebied veel strenger dan voor 
grasland. 

Waterschap Noorderzijlvest heeft onderzocht welke gebieden niet aan de normen voor regionale 
wateroverlast voldoen. De resultaten zijn beschreven in de notitie ‘Beoordeling knelpunten 
watersysteem NBW-cluster’ (TAUW, 30 oktober 2015). De maatregelen die vanuit de NBW nodig 
zijn worden meegenomen binnen de verdere planuitwerking. Eén en ander volgens het besluit 
van het waterschap d.d. 22 maart 2017. 
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2.4.4 Waterconservering (Deltaprogramma Zoet Water) 

Het aanbod van zoetwater is niet altijd toereikend voor de vraag. De verwachting is dat door 
klimaatverandering er in de toekomst vaker watertekorten zullen optreden. Het doel van het 
Deltaprogramma Zoetwater is om te zorgen dat er ook in droge tijden voldoende zoet water 
beschikbaar blijft. 

Waterschap Noorderzijlvest streeft ernaar om het watersysteem meer zelfvoorzienend in te 
richten en minder afhankelijk te worden van de aanvoer van gebiedsvreemd water. Voor de 
natuurgebieden in het Zuidelijk Westerkwartier zijn door waterschap Noorderzijlvest geen 
specifieke doelen voor waterconservering vastgesteld, met uitzondering van het plangebied 
Dwarsdiep-gebied (Waterschap Noorderzijlvest, 2016b).  

De zoetwater opgave voor het Dwarsdiep gebied betreft het robuust inrichten van het beekdal 
en de flanken, zodat de afhankelijkheid van waterinlaat verkleind word en e beschikbaarheid van 
voldoende grond- en oppervlaktewater vergroot wordt ten tijde van droge periodes.  

2.5 Landbouw 

Naast de natuur- en waterdoelstellingen is de verbetering van de landbouwstructuur een 
belangrijke meekoppelkans binnen de ontwikkeling van het Zuidelijk Westerkwartier. De 
provincie wenst de agrarische sector te versterken door de landbouwstructuur te verbeteren. 
Middelen die hiervoor ingezet worden zijn het optimaliseren van de waterhuishouding door 
programma’s als NBW (Nationaal Bestuursakkoord Water) en DPZ (Delta Programma Zoet Water) 
en bijvoorbeeld kavelruil. Bij kavelruil komen aspecten aan de orde als het concentreren van 
kavels behorend bij hetzelfde bedrijf, een betere ontsluiting en verkorting van de afstand tussen 
kavel en bedrijf.  

2.6 Toerisme, recreatie en beleefbaarheid 

In de provinciale toerisme visie 2016-2020 beschrijft de provincie hoe zij de potentie van de 
provincie voor toerisme beter wil benutten. Zij wil samen met de toeristisch-recreatieve sector 
en andere belanghebbenden een sterkere koppeling leggen tussen toerisme en natuur, 
landschap en cultuur. Dit doen zij door de komende jaren zich te richten op drie met elkaar 
samenhangende sporen: 
• Promotie en marketing; 
• Route-ontwikkeling en vaarrecreatie; 
• Ondernemerschap. 

Het beeld van een landschappelijk en cultuurrijk Groningen staat in de marketing centraal. De 
ontwikkeling van themaroutes sluiten aan bij dit beeld. Met de inzet van toeristisch-recreatieve 
ondernemers in hun productontwikkeling, kan dit beeld van een landschappelijk en cultuurrijk 
Groningen krachtig worden neergezet  

De ontwikkeling van het natuurnetwerk in het Zuidelijk Westerkwartier biedt een goede impuls 
voor de ontwikkeling van recreatie en toerisme. De gebiedsontwikkeling draagt bij aan het 
versterken van het beeld van een landschappelijk en cultuurrijk Groningen en biedt vele 
mogelijkheden voor thematische route-ontwikkeling. De ambitie is om de beleefbaarheid en de 
gebruiksmogelijkheden van natuur en landschap in het Zuidelijk Westerkwartier te versterken. 
Daarnaast is het streven om de samenhang met omliggende natuurgebieden te versterken, zodat 
er een aantrekkelijk aaneengesloten natuur- en recreatiegebied ontstaat waar fietsers en 
wandelaars van kunnen genieten. 
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2.7 Duurzaamheid / ecosysteemdiensten 

2.7.1 Ecosysteemdiensten 

Algemeen 
Ecosysteemdiensten zijn diensten die door een ecosysteem aan mensen worden geleverd. Het 
kan gaan om het verstrekken van een product (bijvoorbeeld drinkwater), een regulerende dienst 
(bijvoorbeeld bestuiving van gewassen), een culturele dienst (bijvoorbeeld gelegenheid geven tot 
recreatie) of een dienst die de voorgaande diensten ondersteunt (bijvoorbeeld de kringloop van 
nutriënten in een ecosysteem). De ecosysteemdiensten zijn in te delen in: productiediensten, 
regulerende diensten, culturele diensten en ondersteunende diensten (figuur 2-4). Het landschap 
levert overal ecosysteemdiensten, vaak meerdere tegelijk (Bron: wat de natuur de mens biedt, 
PBL, 2010). 

Figuur 2-4: Het landschap levert ecosysteemdiensten (bron: "Wat de natuur de mens biedt", PBL, 2010) 

Ecosysteemdiensten hebben maatschappelijk en economisch nut. Vanuit de rijksoverheid is het 
streven om de (economische) waarde van de baten van natuur te bepalen en een betere positie 
in de besluitvorming te geven. Tastbare productiediensten zoals hout en voedsel zijn makkelijker 
in geld uit te drukken dan regulerende diensten zoals waterzuivering door een moeras, of 
culturele diensten zoals recreatie. Vaak wordt voor regulerende diensten weinig betaald (water) 
of niet betaald (lucht). Bij aantasting, door te intensief gebruik of vervuiling, worden 
herstelkosten vaak afgewenteld op de gemeenschap of op toekomstige generaties.  
Wereldwijd wordt de waarde van ecosystemen in beeld gebracht in zgn. TEEB-studies (The 
Economics of Ecosystem Services). Biodiversiteit vertegenwoordigt daarbij een sociaal-
economische waarde die essentieel is voor ons voortbestaan en vormt als zodanig ons natuurlijk 
kapitaal. De door ecosystemen geleverde producten en diensten zijn de rente. Een handelswijze 
die daarmee rekening houdt, leidt tot groene groei, verrijking in plaats van verarming, 
leveringszekerheid van grondstoffen en een duurzame benutting van wat onze planeet te bieden 
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heeft. Nog steeds worden nieuwe toepassingen uit de natuur ontdekt en dient de natuur als 
inspiratie voor duurzame technologie (biomimicry). 

2.7.2 Duurzaamheid 

Het hoofdprincipe van het begrip duurzaamheid is “dat een organisatie op een duurzame wijze 
activiteiten onderneemt die aansluiten op de behoeften van het heden, zonder het 
vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te 
brengen. Bij duurzame ontwikkeling is sprake van een evenwicht tussen ecologische, 
economische en sociale belangen.” Dit hoofdprincipe hebben de provincie Groningen en 
waterschap Noorderzijlvest nader geconcretiseerd in specifieke doelen in beleidsnota’s2. 

De doelstellingen vanuit het duurzaamheidsbeleid van beide overheden worden meegenomen in 
de plan-, ontwerp- en uitvoeringsfase van dit project. Hierbij is het instrument 
‘Omgevingswebwijzer’ toegepast vanuit de werkwijze Duurzaam Grond-, Water- en Wegenbouw 
(GWW) (www.duurzaamgww.nl). 
Het gaat om de navolgende doelstellingen: 

a. Er worden zo weinig mogelijk schaarse grond- en fossiele brandstoffen gebruikt. Het 
principe van de Trias Energetica wordt toegepast. 

b. Grondstoffen en materialen worden geselecteerd op herbruikbaarheid. 
c. Voor de afvalstromen wordt gewerkt conform de Ladder van Lansink. 
d. Het natuurlijk karakter van watersystemen wordt optimaal benut. 
e. De maatschappelijke dialoog wordt actief gezocht om met stakeholders te komen tot 

duurzame keuzes in de gebiedsontwikkeling. 
f. De inkoopcontracten zijn gebaseerd op de duurzaamheidseisen die het Rijk hanteert. 
g. De sociale arbeidsparticipatie wordt gehanteerd in de uitvoering van het project. 
h. Er wordt waar mogelijk ruimte geboden aan recreatief medegebruik en duurzame 

ontwikkelingen door derden op de gronden. 

2.7.3 Opwekken en gebruik van decentrale energie 

Decentrale energie 
Het verspreid opwekken van elektriciteit of warmte heet decentrale opwekking van energie. Om 
invulling te kunnen geven aan het streven om minder afhankelijk te worden van fossiele 
brandstoffen en het centrale energienetwerk, oftewel duurzamer te worden, is het zoeken naar 
mogelijkheden van verspreid opgewekte energie uit natuurlijke bronnen van essentieel belang. 
Zo zijn de natuurlijke bronnen veelal onuitputtelijk (wind, water, zon) of hernieuwbaar 
(biomassa). 
Naast het feit dat er natuurlijke bronnen worden gebruikt, heeft het als nevenvoordeel dat er 
minder verlies door transport optreedt, omdat het veelal dicht bij de gebruiker wordt opgewekt. 
En eventuele overschotten aan elektriciteit kunnen vaak terug het lichtnet op worden gestuurd. 
Het decentraal opwekken van elektriciteit is economisch interessant wanneer de kostprijs even 
hoog is als of lager dan bij afname uit het stroomnet. Dat is sinds enkele jaren in Nederland het 
geval voor zonnepanelen. Dit maakt deze vorm van het opwekken van energie toegankelijk om 
toe te passen op grote en ook op kleine schaal. En dat is ook de reden waarom al jaren landelijke 
en regionale subsidies beschikbaar zijn om de aanleg van zonnepanelen te stimuleren, zowel 
door particulieren (kleinschalig) als door bedrijven of organisaties (grotere schaal). 

2 “Duurzaamheidsbeleid waterschap Noorderzijlvest”, juli 2016a. En “Duurzame ontwikkeling 
verder brengen in Groningen”, Provincie Groningen, 2017. 
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Windenergie vraagt een behoorlijke investering. Of deze investering rendabel te maken is zonder 
subsidie is de vraag. Er wordt momenteel, door provincies, vooral ingezet op grote windparken.  

Ambities Provincie Groningen 
Energie en de energiesector is erg belangrijk voor de Groningse economie. De energiesector 
levert veel banen op. De provincie richt zich ook op duurzame energie. Groningen wil landelijk 
koploper zijn als het gaat om de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals 
aardgas en aardolie, naar andere vormen van energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie 
(energietransitie). Daarvoor heeft de provincie het Programma Energietransitie 2016 – 2019 
opgesteld en in nauwe samenhang met de provincies Fryslân, Noord-Holland, Drenthe en het Rijk 
onderneemt de provincie initiatieven onder de vlag van de “Energy Valley”. 
Concreet wil de provincie Groningen projecten stimuleren (financieel) en faciliteren die bijdragen 
aan de transitie naar duurzame energie. Daarbij ziet de provincie een belangrijke rol voor lokale 
energie-initiatieven. Op verschillende manieren staat de provincie deze initiatieven bij, onder 
andere door een aantal subsidieregelingen. 
Windenergie is een belangrijke bron voor het opwekken van duurzame energie. Vanuit het 
akkoord met alle provincies ligt er voor de provincie Groningen de taakstelling van 855,5 MW 
windenergie, voor 2020. Daarvoor zijn drie locaties vastgelegd in de Provinciale 
Omgevingsverordening, te weten bij Delfzijl, de Eemshaven en langs de N33 (bij Veendam en 
Menterwolde). Daarvan is ongeveer de helft al gerealiseerd in de windparken Eemshaven en in 
Delfzijl en een aantal verspreide, op zichzelf staande turbines. 

Ambities waterschap Noorderzijlvest 
Waterschap Noorderzijlvest wil een energieneutraal waterschap zijn. Noorderzijlvest heeft zich 
tot doel gesteld om in 2020 40% van het energiegebruik zelf op te wekken. Daarvoor zijn onder 
andere in de afgelopen jaren honderden zonnepanelen geplaatst, bijvoorbeeld op het 
hoofdkantoor en op de rioolwaterzuivering te Garmerwolde. In Garmerwolde wordt eveneens via 
gisting van zuiveringsslib biogas geproduceerd, wat wordt omgezet in elektriciteit en warmte. 
Daarmee is de RWZI in Garmerwolde energieneutraal. 
Andere voorbeelden van duurzame energie door het waterschap zijn: 

- Een groot aantal stuwtjes in het gebied van Noorderzijlvest wordt gevoed door 

zonnepanelen en/of windmolens. 

- Groenafval in het water en ander drijfvuil verzamelt het waterschap en gaat naar een 

vergistingsinstallatie.  

Ambities en initiatieven vanuit de landbouw 
Binnen de landbouw en de landbouworganisaties (LTO Noord, Boer en Natuur, Gebied coöperatie 
Westerkwartier) zijn veel initiatieven gericht op verduurzaming van de landbouw. Er is veel 
aandacht voor het besparen van energie op het erf en in de bedrijfsvoering en voor de 
mogelijkheden om duurzame energie op te wekken op boerenbedrijven. 



Natuurnetwerk Zuidelijk Westerkwartier algemeen deel 
Beleidsopgaven, gebiedsbeschrijving en potenties 
projectnummer 0408309.00 
27 juni 2017 revisie 00 

Blad 17 van 32 

3 Gebiedsbeschrijving Zuidelijk Westerkwartier 

3.1 Hoogtekaart 

Het Zuidelijk Westerkwartier is gelegen op de overgang van het Drents (keileem)plateau naar het 
noordelijk zeekleigebied. Een aantal laaggelegen beekdalen (blauwtinten) doorsnijdt het gebied 
(figuur 3-1). Aan de noordzijde van beekdal van Dwarsdiep kunnen twee naar verhouding 
hooggelegen ruggen onderscheiden worden. Op deze ruggen zijn in de middeleeuwen 
nederzettingen ontstaan: het toponiem ‘gast’ in diverse dorp- en straatnamen verwijst hiernaar. 
Op de noordelijke dekzandrug liggen Lutjegast en Oosterzand, op de zuidelijke rug de dorpen 
Doezum, Grootegast, Sebaldeburen, Oldekerk, Niekerk en Faan.  

Figuur 3-1: Hoogtekaart Zuidelijk Westerkwartier (bron: AHN, Van der Mei 2016)

3.2 Geologie 

De oudste afzettingen in de ondiepe ondergrond van het Zuidelijk Westerkwartier stammen uit 
het Elsterien (circa 475.000-410.000 jaar geleden). Deze zijn afgezet door de ijskap die vrijwel tot 
aan Nederland reikte. De afzettingen uit die periode variëren van grof zand met fijn grind tot 
zware klei, de zogenaamde potklei. In het Zuidelijk Westerkwartier bevinden deze afzettingen 
zich plaatselijk in de ondiepe ondergrond. Potklei heeft de eigenschap dat het nauwelijks water 
doorlaat. Het vormt daarom een belangrijke hydrologische scheidingslaag in de ondergrond. De 
aanwezigheid van potklei in de ondergrond van het Zuidelijk Westerkwartier is weergegeven in 
figuur 3-2.  
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Figuur 3-2: Aanwezigheid van potklei in de ondergrond. Dit is afgeleid uit de bodemweerstand (>1000 
dagen), zoals is opgenomen in het voor dit project gebruikte grondwatermodel MIPWA 

Afzettingen tijdens de twee laatste ijstijden (het Saalien en het Weichselien), hebben vorm 
gegeven aan het huidige (zichtbare) landschap van het  Zuidelijk Westerkwartier. Tijdens de 
voorlaatste ijstijd werd keileem  meegevoerd en bleef hier achter nadat het landijs zich 
teruggetrokken had. In het Zuidelijk Westerkwartier concentreerde dit keileem zich plaatselijk op 
noordoost-zuidwest gerichte glaciale ruggen. Hiertussen ontstonden brede smeltwaterdalen, 
waarvan het Dwarsdiep centraal in het plangebied er één vormt. Op deze keileem is tijdens de 
laatste ijstijd een pakket dekzand afgezet De hoeveelheid dekzand is variabel; plaatselijk bestaat 
dit uit een pakket met een dikte van enkele meters.  

In de laatste ijstijd zijn ook de veelvuldig in het gebied aanwezige pingoruïnes gevormd; 
overblijfselen van ijsheuvels (pingo’s), die na het smelten van het ijs metersdiepe, met water 
gevulde gaten waren. In het Zuidelijk Westerkwartier zijn nog talloze pingoruïnes herkenbaar 
aanwezig. In de loop der tijd zijn de pingoruïnes geleidelijk aan opgevuld met veen. 

Na de laatste ijstijd zet een klimaatsverandering in, het begin van het Holoceen. Onder invloed 
van de zeespiegelstijging stijgt ook de grondwaterstand en wordt op grote schaal veen gevormd. 
In eerste instantie werd onder invloed van grondwater laagveen  gevormd in de laagstgelegen 
delen van het dekzandlandschap (pingoruïnes, beekdalen). Naarmate de dikte van dit veenpakket 
toenam kwam het veen langzaam maar zeker onder invloed van regenwater te staan. Dit 
hoogveen breidde zich langzaam maar zeker als een deken over het Zuidelijk Westerkwartier uit 
tot een (metersdik) veenpakket. Dit proces ging vermoedelijk door tot in de vroege 
middeleeuwen.  

Vanaf de Middeleeuwen wordt het veen ontgonnen. Aanvankelijk konden mensen het hoogveen 
vrij makkelijk bewerken, maar door het intensieve grondgebruik klonk het al snel in en moest 
men vaarten graven voor verdere ontwatering. Tegen de grote hoeveelheden afstromend water 
uit het hoger gelegen veen beschermde men zich door middel van veen- of leidijkjes, die 
naarmate de ontginning vorderde, verder het veengebied in werden gelegd. De Leidijk tussen 
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Opende en Marum is zo’n veendijk. De volle en late middeleeuwen (900 - 1500 na Chr.) en de 
nieuwe tijd (vanaf 1500 na Chr.) staan in het teken van verdere ontginningen. Het klooster 
Trimunte speelde een belangrijke rol in de ontginningen in dit gebied. Als gevolg van het op grote 
schaal in ontginning nemen van de veengebieden door de mens komt het noordelijke deel van 
het Zuidelijk Westerkwartier in de Middeleeuwen onder invloed van de zee te staan: vanuit de 
grensrivier Lauwers en de zeearm Oude Riet wordt over een groot gebied een (dunne) laag jonge 
zeeklei afgezet. Zowel de Lauwers als het Dwarsdiep waren lange tijd in open verbinding met de 
zee. 

3.3 Geomorfologie 

De ontstaansgeschiedenis van het huidige Zuidelijk Westerkwartier, zoals hiervoor beschreven, is 
nog duidelijk herkenbaar terug te zien in het landschap en de bodemopbouw. De naar 
verhouding hooggelegen (keileem)ruggen, dekzandwelvingen en –vlakten worden doorsneden 
door laaggelegen, met veen gevulde beekdalen. In de beekdalen is het keileem grotendeels 
weggesleten door het water. De invloed die de zee in de middeleeuwen in het gebied gehad 
heeft, blijkt uit de aanwezigheid van een kleidek op het veen in het noordelijke deel van het 
Zuidelijk Westerkwartier. Ook langs de Lauwers is tot aan de Friese grens klei afgezet. De 
inversierug ten noorden van de Matsloot is het restant van een dikke kleilaag bezonken in een 
oude geul die in verbinding stond met het Reitdiepsysteem.   

De bodem in het Zuidelijk Westerkwartier kan worden onderverdeeld in klei-, veen- en 
podzolgronden (zand). In het noordelijke deel van de deelgebieden Bombay, Doezumermieden 
en Kaleweg en Matsloot en Driepolders is vanuit de zeearmen Lauwers en de Oude Riet zeeklei 
afgezet. Lokaal komt binnen 80 cm –mv veen voor. Ook is op veel plaatsen slechts een dun 
kleidek op moerige gronden afgezet. Daar waar geen klei is afgezet bestaat de bodem van de 
laaggelegen gebiedsdelen overwegend uit veengronden. De dikte van het veenpakket varieert, 
maar is ten opzichte van de uitgangssituatie in veel gevallen in de afgelopen eeuw(en) sterk 
afgenomen als gevolg van ontginningen, inklinking en oxidatie.  

Op de overgang van de veengronden naar de hoger gelegen minerale gronden bevinden zich 
moerige gronden. Dit zijn gronden met een moerige, sterk organische, toplaag van maximaal 40 
cm of moerige tussenlaag tot 40 cm dikte onder een zavel-, klei- of zanddek. Mogelijk dat de 
restveenlaag als gevolg van ontginningen, oxidatie en inklinking inmiddels (vrijwel) geheel 
verdwenen is. Op de hoogstgelegen gedeelten van het plangebied bestaat de ondergrond vooral 
uit leemarm tot lemig fijn zand.

3.4 Waterhuishouding 

3.4.1 Grondwater 

De hoofdstroming van het diepe grondwater in het ZWK water is noordoostelijke gericht.  
Zoals eerder benoemd bevindt onder een deel van het gebied zich een potkleilaag in de ondiepe 
ondergrond. Potklei heeft de eigenschap dat het nauwelijks water doorlaat. Het vormt daarom 
een belangrijke hydrologische scheidingslaag in de ondergrond. Water dat op het hooggelegen 
Drents plateau infiltreert kan in de delen met potklei daardoor niet omhoog komen. Langs de 
randen van de potklei zijn de locaties te vinden waar de regionale kwel uittreedt. Met name in 
laaggelegen gebiedsdelen is er sprake van een sterke toestroom van dit regionale kwelwater, 
zoals in het zuidoostelijke deel van het Dwarsdiep. 

Binnen het gebied is er, onder invloed van het reliëf en keileemlagen, sprake van lokale 
grondwaterstromingen in diverse richtingen. Water infiltreert daarbij op de hogere delen, om 
over de keileem af te stromen naar de lagere delen in de vorm van lokale kwel.  
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De natuurgebieden liggen voor het overgrote deel in de lagere, natte delen (in blauw en groen 
weergegeven op (figuur 3-3). Deze hebben in het algemeen grondwatertrap II of III. Dat houdt in 
een grondwaterstand in de winter van minder dan 40 cm onder maaiveld, en in de zomer van 50 
tot 80, respectievelijk 80 tot 120 cm onder maaiveld.  
Kenmerkend voor de aanwezigheid van keileem in de ondergrond is grondwatertrap V (zie geel 
op figuur 3-3). De aanwezigheid van keileem zorgt dat in natte perioden de grondwaterstanden 
relatief hoog zijn (kan niet wegzakken) en dat de gronden in droge perioden daadwerkelijk 
droogtegevoelig zijn (weinig nalevering). 
De grondwatertrappen VI en VII (oranje en rood in figuur 3-3) markeren de hogere en drogere 
gronden, met diepe grondwaterstanden en waar veelal wegzijging is. 

Figuur 3-3: Grondwatertrappen in het Zuidelijk Westerkwartier. De Marumerlage is recent opnieuw 
ingericht. Daar is nu grondwatertrap 1 van toepassing. 

3.4.2 Oppervlaktewater 

De ontwatering van het Zuidelijk Westerkwartier verloopt van oudsher via het beekdal van het 
Dwarsdiep en vervolgens de oude zeearm Oude Riet. De gebieden aan de noordwestzijden 
waterden af via de rivier de Lauwers. In de loop van de eeuwen is een groot aantal kanalen in het 
gebied gegraven ten behoeve van de ontwatering van het veen, transport van de turf en de 
landbouw. De kanalen binnen het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest zijn onderdeel 
van de electraboezem. Deze heeft een streefpeil van NAP -0,93 m. De kanalen binnen het 
beheergebied van Wetterskip Fryslân behoren tot de Friese boezem, met waterpeil van NAP – 
0,52 m.  
Het Wolddiep en de Enumatilster Matsloot vormen de belangrijkste waterafvoerwegen van het 
zuidelijke gedeelte van het Westerkwartier. Het meeste water wordt via het Dwarsdiep bij 
Boerakker op het waterlichaam Matsloot afgevoerd. Een deel van het wateroverschot stroomt 
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via het Wolddiep naar het Van Starkenborghkanaal en dan verder via het Hoendiep naar het  
Lauwersoog in het noordwesten. Het andere deel van het water surplus stroomt via de Matsloot 
en het Hoendiep in noordelijke richting. In het Matslootgebied liggen verschillende bemalen 
polders. Deze polders zijn aan elkaar gekoppeld tot grotere eenheden die één peilgebied vormen. 

3.5 Cultuurhistorie en archeologie 

In 2016 heeft Prolander een bureauonderzoek laten uitvoeren naar de archeologische en 
cultuurhistorische waarden in het Zuidelijk Westerkwartier (“Gebiedsontwikkeling Zuidelijk 
Westerkwartier, Een archeologische en cultuurhistorische inventarisatie”, Libau, 12 april 2016 – 
rapport 15-263). Daarin is voor het gehele Zuidelijk Westerkwartier per deelgebied in beeld 
gebracht welke cultuurhistorische en archeologische waarden aanwezig zijn. In deze paragraaf is 
een beknopte samenvatting opgenomen. 

3.5.1 Bewoningsgeschiedenis Zuidelijk Westerkwartier 

De eerste aanwijzingen voor de aanwezigheid van de mens in het Zuidelijk Westerkwartier 
stammen uit het laat-paleolithicum aan het einde van het Pleistoceen. Het betreft vuurstenen 
artefacten van rondzwervende rendierjagers van de Hamburgcultuur en de iets latere 
Federmessercultuur. Met de overgang naar het Holoceen verandert het landschap. Aanvankelijk, 
maken talloze groepen mobiele jagers-verzamelaars gebruik van het Zuidelijk Westerkwartier. 
Vuurstenen artefacten en haardkuilen van de kampementen uit de midden steentijd of het 
mesolithicum zijn te vinden op de hoger gelegen (flanken van) dekzandruggen en –koppen in het 
gebied op deze locaties vormen de sporen van de kampementen die deze groepen hier 
opsloegen. Onder invloed van de voortschrijdende zeespiegelstijging, het verslechteren van de 
afwatering van het gebied en een stijging van de grondwaterspiegel, begon het Zuidelijk 
Westerkwartier vanaf het neolithicum te vernatten en zette een geleidelijk proces van 
veenvorming in. Dit leidde uiteindelijk tot een situatie waarin het gebied nagenoeg geheel bedekt 
was met een (soms metersdik) veenpakket en vanaf de midden bronstijd (circa 1800-1100 v.Chr.) 
niet meer bewoonbaar was. Wel werden vanaf de ijzertijd de kwelders in het zeekleigebied ten 
noorden van het Zuidelijk Westerkwartier gekoloniseerd. Bewoning vond hier, na een initiële fase 
van bewoning op de kwelders zelf (vlaknederzettingen), plaats op opgehoogde woonplaatsen: de 
terpen of wierden. 

Vanaf de vroege middeleeuwen wordt de overgangszone van klei naar veen vanuit de kwelders in 
het noorden weer op kleine schaal in gebruik genomen. Onbedoeld neveneffect van deze vroege 
ontginningen was dat door de ontwatering van het veen oxidatie optrad, hetgeen leidde tot een 
bodemdaling. Gecombineerd met een stijging van de zeespiegel leidde dit tot zee-inbraken en 
overstromingen. De Lauwers en de Oude Riet in het Zuidelijk Westerkwartier veranderden onder 
invloed van deze ontwikkelingen tot zeearmen. Vanuit deze zeearmen raakte het gebied 
overstroomd en werd de zeeklei in het gebied afgezet. Ondanks deze uitbreiding van de invloed 
van de zee werden de middeleeuwse ontginningen van het veen gecontinueerd. Bij de 
middeleeuwse ontginning van het gebied vormden de Lauwers, Oude Riet, Dwarsdiep en de 
keileemrug van Noordhorn en Zuidhorn belangrijke ontginningsassen. De 
ontginningsgeschiedenis van het gebied kan ook tegenwoordig nog worden afgelezen aan de op 
deze ontginningsassen georiënteerde strokenverkaveling (figuur 3-4). Van hieruit werd het 
veengebied in opstrek in ontginning genomen.  

Ook bij deze ontginningen kreeg men te maken met wateroverlast als gevolg van oxidatie en 
inklinking in het veen. Dit heeft als gevolg gehad dat in de loop der tijd de bewoningsassen 
geleidelijk aan opgeschoven zijn, tot deze veelal tussen de 11e en 14e eeuw definitief vast 
kwamen te liggen op de hoger gelegen dekzandruggen (al is Marum vermoedelijk in de 8e of 9e

eeuw ontstaan). Dat het opschuiven van bewoningsassen niet alleen een middeleeuws fenomeen 
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betreft, bewijst het Malijksepad. Dit pad tussen Marum en Tolbert vormt een middeleeuwse 
ontginningsas. Tot eind 19e, begin 20e eeuw concentreerde de bewoning zich langs dit pad; pas in 
de periode hierna is de bewoning zich gaan concentreren langs de Kruisweg, Nieuweweg en 
Molenweg. 

De middeleeuwse ontginningen waren, ondanks hun grote impact op het landschap, kleinschalig 
van aard. Tot het einde van de 18e eeuw waren grote delen van het oorspronkelijke 
veenlandschap niet ontgonnen. Ook was een groot areaal van de gronden die wél ontgonnen 
waren te nat (geworden) om te kunnen worden ingezet als landbouwgrond. Deze gronden 
werden gebruikt als hooiland. In deze gebieden werd in het Zuidelijk Westerkwartier tot in de 20e

eeuw op kleine schaal veen gewonnen voor turf (brandstof). Dit had de vorming van petgaten tot 
gevolg. Veel van deze petgaten zijn in de loop der jaren verland.  

Grootschalige veenontginningen vonden in het Zuidelijk Westerkwartier pas in de 19e en 20e

eeuw plaats en dienden met name voor de winning van turf. Voor de ontwatering van het veen 
en afvoer van het gewonnen turf werden grote kanalen aangelegd met haaks daarop veenwijken. 
De Jonkersvaart ten zuiden van Coendersborg, vernoemd naar de ‘dolle’ jonker van Nienoord, 
Ferdinand Folef von Innhausen und Kniphausen, vormt hiervan een voorbeeld.  

Figuur 3-4: Ontginningsassen en –richtingen 

3.5.2 Archeologie en cultuurhistorie in de deelgebieden 

In voornoemde archeologische en cultuurhistorische analyse (Libau, april 2016) is uitvoerig per 
deelgebied en cluster van percelen aangegeven welke archeologische en cultuurhistorische 
waarden (naar verwachting) aanwezig zijn. Deze resultaten en adviezen zijn verwerkt in 
advieskaarten. Op de advieskaarten worden met betrekking tot de bekende en verwachte 
archeologische waarden een aantal categorieën onderscheiden. Per gebied is daarmee duidelijk 
waar zeker of hoogstwaarschijnlijk archeologische waarden in de ondergrond zitten, of er 
werkzaamheden onder archeologische begeleiding dienen plaats te vinden, of waar 
vervolgonderzoek aan de orde kan zijn bij bodemingrepen en waar geen archeologisch 
vervolgonderzoek nodig is. 
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Als gevolg van de bewogen ontstaansgeschiedenis van het Zuidelijk Westerkwartier en de wijze 
waarop de mens erin heeft gewerkt en geleefd en vorm gegeven heeft aan het gebied, zijn er nog 
veel archeologische resten in de ondergrond te verwachten en zijn er nog veel cultuurhistorisch 
waardevolle locaties. Zo moet onder andere rekening gehouden worden met: 

- Resten van oude nederzettingen, middeleeuwse bewoning en landgebruik in de oude 
dalen en oevers. 

- De cultuurlandschappelijke waarde van oude rivieren en watergangen. 
- De landschappelijk-historische en archeologische waarde van pingoruïnes. 
- Resten die samenhangen met aangelegde afwateringskanalen en diepen. 
- Resten van historische boerderijplaatsen. 
- Intacte historische verkavelingen in deelgebieden. 
- Rituele deposities en afval uit het neolithicum en mogelijk de bronstijd. 
- Resten die samenhangen met de ontginning en het gebruik van het dal. 
- Resten die samenhangen met de Coendersborg of een van zijn voorgangers, de borg 

Benckemahuis en de Iwemaborg of Iwemasteenhuis.  

3.6 Landschappelijke kwaliteiten 

In deze paragraaf zijn een aantal kernkwaliteiten van het landschap in het Zuidelijk 
Westerkwartier beknopt beschreven. 

Kenmerkend en zichtbaar in het Zuidelijk Westerkwartier: 
- De afwisseling tussen de hooggelegen, besloten ruggen met bebouwing en houtsingels 

en lage, open dalen. Elke rug heeft zijn eigen karakter, door verschillen in maat, schaal 
en bebouwingsstructuur en -dichtheid. Hetzelfde geldt voor de laagten. 

- De verwevenheid van de lintbebouwing op de ruggen met de houtsingelstructuur, in 
combinatie met de onregelmatige verspreiding van de (sobere) bebouwing. De 
woningen en erven liggen soms dicht op de weg, soms op afstand. De houtsingels 
vormen het verband hiertussen en bepalen de kijkrichting. Loodrecht op de weg kun je 
vaak ver doorkijken, soms tot in de erachter gelegen laagten. Dwars op de singels is het 
doorzicht beperkt. 

- Het verspringen van de occupatie-as op de ruggen; de kenmerkende knikken en bochten 
in het lengteprofiel van de weg zorgen voor een continu veranderend perspectief op de 
omgeving. Op sommige plekken ontstaan dubbele wegen, waartussen de bebouwing 
zich concentreert in vlakken in plaats van lange lijnen. 
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Figuur 3-5: Samenhang tussen parochies, parochiegrenzen en ontginningsblokken

- De grote samenhang tussen het verkavelingspatroon- en richting en de vier 
ontginningsbasissen: de Lauwers, de Oude Riet/Oude Diep, Zuidhorn en de voormalige 
kleikust ten noorden van de rug van Lutjegast. De oorspronkelijke parochiegrenzen zijn 
in deze verkavelingsstructuur nog altijd terug te vinden. 

- De strakke, regelmatige veenkoloniale ontginningstructuur ten zuiden van de lijn 
Marum-Leek. 

- De grote landschappelijke drager en ontginningsbasis van het open beekdal van het 
Oude Diep/Oude Riet/Dwarsdiep (van bovenloop tot benedenloop), overgaand in de 
klei-inversierug. 

- De lange noord-zuid lijnen van de middeleeuwse ontwateringsdiepen en –tochten zoals 
het Lettelberterdiep, Wolddiep, Doezumertocht, Grootegastermolentocht, Katerhals, 
Niekerkerdiep). Het Wolddiep en Lettelberterdiep doorsnijden èn verbinden daarnaast 
het ruggen-en-dalensysteem. 

- Verspreid voorkomende borgen (Coendersborgh, Steenhuis, Iwema) en boerderijen 
(Langweer, Cazemier, Rikkerda) waaronder kloosterboerderijen (voorwerken). 

- De tufstenen kerken op de ruggen uit de 12e eeuw. 

Voor het Zuidelijk Westerkwartier wordt in de Omgevingsvisie 2016 de waarde van de volgende 
landschappelijke elementen benadrukt: 

- Het contrast tussen de afwisselende reeksen van besloten zandruggen en open natte 
laagveengebieden. 

- Het coulisse karakter van het houtsingellandschap. 
- De verwevenheid van de wegdorpen met het houtsingellandschap. 
- De kleinschaligheid van bebouwing. 
- De borgen en kerken. 
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- De natte landschapselementen in de vorm van de pingoruïnes en petgaten. 
- Het lineaire karakter van de wegen en kanalen in de veenkoloniale zuidpunt. 
- Een herkenbaar verkavelingspatroon van houtsingels en sloten. 

3.7 Natuurwaarden 

De natuurgebieden in het Zuidelijk Westerkwartier bestaan uit een afwisseling van vochtige, 
schrale graslanden, bloemrijke graslanden en moerasbegroeiingen in verlandende petgaten en 
boezemlanden.  

De meeste graslanden in het Zuidelijk Westerkwartier behoren tot de matig soortenarme 
graslanden (raaigras- en witbolgraslanden) en overstromingsgraslanden (met een groot aandeel 
Geknikte vossestaart in de vegetatie als gevolg van langdurige inundatie in de wintermaanden), 
ook binnen de NNN gebieden. Dit is het gevolg van agrarisch gebruik van deze percelen 
gedurende een kortere of langere periode. Op de hogere gronden gaan deze graslanden over in 
drogere graslandtypen. Lokaal zijn echter nog graslanden met hoge botanische waarden te 
vinden. Het betreft veelal gebiedsdelen die te nat waren voor landbouwkundig gebruik, en 
daarom niet of slechts kortstondig in agrarisch gebruik zijn genomen. Op deze plekken komen 
nog soortenrijke hooilanden (met soorten als Waterkruiskruid, Moerasrolklaver, Gewone 
dotterbloem, Echte koekoeksbloem, Tweerijige zegge, Biezenknoppen, Zwarte zegge en 
Moerasstruisgras) of natte schraallanden (met soorten als Zwarte en Blauwe zegge, 
Moerasstruisgras en Echte koekoeksbloem) voor. Daarnaast zijn nog tal van (voormalige) 
petgaten te vinden binnen het NNN-gebied. Veel daarvan zijn grotendeels of geheel verland. De 
petgaten hebben zich daarbij ontwikkeld tot moerassen, rietruigtes, de eerder genoemde natte 
graslanden en elzenbroekbossen.   

De graslanden worden doorsneden door tal van jaarrond watervoerende sloten. Wijd verspreid 
in het Zuidelijk Westerkwartier komen hierin basen-minnende plantensoorten voor, zoals Holpijp 
en voor. Mogelijk is dit soms het gevolg van enige invloed van boezemwater, maar vaak is dit het 
gevolg van toestroom van enig kwelwater (van lokale of regionale oorsprong) naar de sloten. In 
vrijwel alle gebieden in het Zuidelijk Westerkwartier liggen wel een aantal sloten waar 
roestverschijnselen zijn waargenomen (Van der Goes & Groot, 2011). Soorten als Grote 
boterbloem, Noordse zegge, Kamvaren en Moerasvaren komen nog in meerdere natuurgebieden 
voor in het Zuidelijk Westerkwartier. Lokaal komt de zeer zeldzame Kleine valeriaan nog voor 
(Doezumermieden-Kaleweg).  

Het gebied kent naast de botanische waarden ook een hoge rijkdom om aan water- en 
moerasvogels, zoals diverse eenden en futen, Baardmannetje, Roerdomp, Rietzanger, Snor en 
Kleine karekiet. Op de vochtige graslanden broeden her en der nog soorten als Watersnip, 
Slobeend, Zomertaling en Wulp. De vochtige graslanden waren vroeger rijk aan weidevogels als 
Tureluur, Kievit en Grutto. Deze soorten zijn de laatste decennia echter sterk afgenomen (bron: 
provincie Groningen, 2014; telgegevens Rene Oosterhuis, Leekstermeergebied).  

In het gebied komt Krabbenscheer in een groot aantal petgaten en watergangen voor. Dergelijke 
locaties vormen het leefgebied voor de Groene glazenmaker, die in meerdere deelpopulaties 
voorkomt. Rondom het Leekstermeer heeft de Otter zich inmiddels als vaste bewoner gevestigd. 
In de Lettelberter Petten en nabij Grootegast komt de Waterspitsmuis voor. Het Zuidelijk 
Westerkwartier is tevens een belangrijk onderdeel van het leefgebied van de Grote 
modderkruiper. Bij recent onderzoek naar de verspreiding is deze soort op veel van de vroegere 
vindplaatsen niet meer aangetroffen (Milder-Mulderij et al., 2016). Enkel in het gebied Pasop/De 
Drie Polders/bergboezem komt nog een robuuste en omvangrijke populatie voor.  
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De terreinen Coendersborg en Steenhuis liggen wat hoger in het landschap. In het park behorend 
bij deze historische gebouwen komen stinzenflora’s voor. Daarnaast zijn hier diverse bosvogels 
aanwezig, waaronder holenbroeders als Bosuil en Boomklever. De bijbehorende gronden zijn 
begroeid met houtsingels, die gebruikt worden door struweelbroeders. De poelen in het gebied 
zijn het leefgebied van de poelkikker. Lokaal komt de Argusvlinder voor in het gebied.  

Figuur 3.6. Ambitiekaart Natuurbeheerplan Zuidelijk Westerkwartier.  
Bron: kaarten.provinciegroningen.nl.  

3.8 Landbouw 

In 2014 is een analyse uitgevoerd naar de landbouwstructuur en de verkaveling 
in het Zuidelijk Westerkwartier, toegespitst op de deelgebieden (in de analyse “reservaten” 
genoemd) Leek, Matsloot, Dwarsdiep, Doezumermieden en op het Zuidelijk Westerkwartier in 
zijn geheel (“Landbouwstructuur en verkaveling in het Zuidelijk Westerkwartier”, DLG, 27 oktober 
2014). Deze analyse was gebaseerd op de gegevens van de landbouwstructuur van de peiljaren 
2012 (bedrijfsinformatie) en 2013 (perceelsinformatie). Beide zijn ontleend aan de CBS-
Landbouwtellingen van het ZWK. 

Op basis van deze landbouwstructuuranalyse is de landbouw in het Zuidelijk Westerkwartier 
samengevat als volgt te beschrijven: 

Het Zuidelijk Westerkwartier heeft een kleinschalige bedrijfsgroottestructuur in vergelijking met 
het gemiddelde in Groningen. Er waren in de peiljaren 611 bedrijven gevestigd met een 
gezamenlijke bedrijfsoppervlakte van 11.527 ha, op basis van eigendom en vaste pacht. 144 
bedrijven van buiten het ZWK hadden toen grond in gebruik. Er zijn opvallend veel agrariërs met 
een nevenberoep. Dat is een belangrijke reden waarom de gemiddelde bedrijfsgrootte relatief 
klein is. 

Het grootste deel van de landbouwgronden is in graslandgebruik. Opvallend is dat ca. een derde 
deel van het grasland wordt gebruikt voor andere vormen van graasdierhouderij. De extensievere 
vormen van (rund)veehouderij zijn in de omgeving van de reservaatgebieden over 
vertegenwoordigd. 
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Van de 611 bedrijven in het Zuidelijk Westerkwartier hielden zich in het peiljaar 110 bezig met 
verbredingsactiviteiten. Hierbinnen is de categorie landbouw, bosbouw en visserij veruit de 
grootste. Hieronder vallen met name de diverse vormen van natuurbeheer, zoals natuurpacht en 
beheersovereenkomsten. Het aantal bedrijven met verbredingsactiviteiten is nabij de reservaten 
en in landschappelijk kleinschaliger gebieden over vertegenwoordigd. 

Binnen de reservaten is een groot deel van de landbouwgronden in eigendom en vaste pacht bij 
agrariërs. Daarnaast valt een aanzienlijk deel (40%) van de grond in losse pachtvormen (in Leek 
21%). Dit is mede verklaarbaar vanuit het feit dat Staatsbosbeheer haar eigendommen deels ook 
aan de lokale landbouwbedrijven verhuurt. Een aanzienlijk deel van de reservaatsbedrijven kan 
gerekend worden tot de kleinere bedrijven (< 50 ha). 
In het Zuidelijk Westerkwartier als geheel is ongeveer 18 % in gebruik als losse pacht. Dit is in lijn 
met het landelijk gemiddelde. 

3.9 Recreatie 

Het Zuidelijk westerkwartier is een aantrekkelijk recreatiegebied door de diversiteit en de 
kleinschaligheid. Het gebied is vooral in trek bij natuurliefhebbers en rustzoekers, en uiteraard de 
lokale bevolking die zelf zijn weg vindt in de mooie omgeving. 

Het gebied is vrij goed ontsloten met wandel- en fietspaden. Over het gebied ligt een dicht 
netwerk van knooppunten, waardoor recreanten gemakkelijk hun eigen route kunnen 
uitstippelen. Het wandelpadennetwerk bestaat uit een mix van vrij liggende wandelpaden en 
bestaande wegen. Het Blotevoetenpad bij Peebos van Staatsbosbeheer is een van de meest 
bekende wandelpaden van Groningen en wordt zeer goed bezocht. 
Het fietspadennetwerk is eveneens uitgebreid maar volgt vooral het bestaande wegennetwerk. 
Het aantal vrij liggende fietspaden dat niet gebonden is aan het wegennetwerk is beperkt. Alle 
routes zijn te benaderen via de website http://wandelen.groningen.nl/ en 
http://fietsen.groningen.nl/. 

Waterrecreatie speelt in het Zuidelijk Westerkwartier geen grote rol van betekenis, behalve op 
het Leekstermeer (feitelijk een ander gebied, namelijk De Onlanden) en het oostelijk deel van het 
Zuidelijk Westerkwartier (tussen Enumatil, Zuidhorn en Groningen), waar veel gevaren en 
gezwommen wordt. Op het kanaal Leeksterhoofddiep en Lettelbetterdiep wordt gekanood, maar 
de meeste waterwegen in het ZWK zijn ontoegankelijk voor boten en zelfs kano’s door te lage 
bruggen, kleine duikers, dammen, stuwen of andere technische barrières. 

Het Zuidelijk Westerkwartier is verder niet rijk aan recreatieve voorzieningen. Het aantal 
horecagelegenheden is beperkt, evenals de openingstijden. Ook het aantal overnachtingslocaties 
is niet groot in verhouding tot de omvang van het gebied en in vergelijking met andere gebieden 
in Groningen. 

Een recreatieve trekker van formaat is Landgoed Nienoord, dat een regionale functie heeft. Het 
richt zich qua voorzieningen vooral op gezinnen met kinderen. Ook Steenhuis en Coendersborg 
hebben een belangrijke historische en toeristische functie. 
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4 Potenties van het Zuidelijk Westerkwartier 

4.1 Algemeen / landschap 

Het landschap van het Westerkwartier is zeer gevarieerd van opbouw, mede door de 
oorspronkelijke variatie in bodemgesteldheid en hoogteverschillen, als wel de ontginning, 
inrichting en landgebruik door de bewoners. Het huidige landschap heeft zijn huidige vorm en 
structuur gekregen op basis van de bodemeigenschappen. Dat geldt bijvoorbeeld voor 
kwelderwallen, zandruggen en slecht toegankelijke veenmoerassen. Verder heeft het ontsluiten, 
vestigen en ontginnen veel herkenbare sporen achtergelaten in het landschap. 

De dorpen liggen nog steeds op de langgerekte ruggen, de ‘gasten’. In het noordelijke deel van 
het Zuidelijk Westerkwartier zijn de verschillen tussen deze gasten en de aangrenzende laagten 
groot. In dit deel vormen elzensingels de perceelscheidingen, en geven het landschap een 
besloten karakter. De laaggelegen delen zijn nat en onbebouwd, en hebben een meer open 
karakter. In de zuidelijke helft van het Zuidelijk Westerkwartier is er een groot contrast tussen de 
aan de ene kant besloten landschapsdelen met veel houtsingels, erfbeplantingen en kleine 
slootjes, en aan de andere kant open gebiedsdelen met petgaten, soortenrijke graslanden en 
brede sloten vol water. Door bij de ontwikkelingen in het Zuidelijk Westerkwartier rekening te 
houden met en aan te sluiten bij de lokale kenmerken kan het gebiedseigen karakter van het 
Zuidelijk Westerkwartier worden versterkt. De diversiteit van het gebied wordt daarmee 
vergroot. 

4.2 Natuurwaarden 

De sleutel om de natuurpotenties van het Zuidelijk Westerkwartier te kunnen benutten is 
gelegen in de hydrologische inrichting van het gebied. In de huidige situatie zijn veel van de NNN-
gebieden te droog voor de beoogde natuurdoelen. Veel van de natuurgebieden zijn klein of delen 
zijn nog in agrarisch gebruik. De peilen zijn daardoor niet optimaal afgestemd op de 
natuurdoelen. De veengronden zijn van nature zeer nat en ook in de huidige situatie zijn de NNN-
gebieden vaak nog zeer nat. Dit biedt goede potenties om de gebieden te vernatten door 
gebiedseigen water langer vast te houden. Op een enkele plek kan daarbij kwel weer 
teruggebracht worden tot in het maaiveld, afkomstig van het Drentsch Plateau (regionale kwel) 
of de hogere zandruggen in het gebied (lokale kwel). Dergelijke locaties zijn zeer kansrijk voor de 
ontwikkeling van Dotterbloemhooilanden of broekbossen met zeldzame plantensoorten in de 
ondergroei. Ook kanaalkwel vanuit hooggelegen boezemvaarten kan tot extra diversiteit in de 
vegetatie leiden. Ook op locaties zonder kwel kunnen waardevolle natuurwaarden tot 
ontwikkeling worden gebracht. Het betreft met name vochtige hooilanden en op de drogere 
delen bloemrijke graslanden (kruiden- en faunarijk grasland), en op de natte gedeelten 
moerassen en schraallanden. Dankzij de vele overgangen in het gebied (o.a. hoogteverschillen, 
bodemtypes, historisch landgebruik), in combinatie met variatie in beheer zullen zich binnen 
deze groep uiteenlopende types kunnen ontwikkelen. 

Een belangrijk onderdeel van het Zuidelijk Westerkwartier zijn de vele watergangen. Deze 
hebben een belangrijke functie voor een aantal kenmerkende soorten van het Zuidelijk 
Westerkwartier. Deze elementen zijn belangrijk als rust-, schuil-, paai- of leefgebied van soorten 
als de Grote modderkruiper en Waterspitsmuis. Voor een soort als de Otter zijn deze belangrijk 
als migratieroute. De natuurwaarden van de sloten kunnen worden vergroot door het vergraven 
van de oeverzones, zodat geleidelijke land-water overgangen ontstaan. Het opnieuw aanleggen 
van petgaten, zoals aan het begin van de 20e eeuw veelvuldig gedaan is in het Zuidelijk 
Westerkwartier, vergroot de diversiteit van natte elementen. Daarmee kunnen jonge 
verlandingen op gang worden gebracht, iets wat nu ontbreekt in het gebied. Dit betekent nieuwe 
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mogelijkheden voor ontwikkeling van rietland en ruigte, nat schraalland, moerasbos en 
zoetwatergemeenschappen, en resulteert in meer afwisseling van open water, moeras, 
moerasbos. Hierdoor zal de betekenis van het ZWK voor moeras- en watervogels toenemen.  

In grootschalige, open gebieden met natte graslanden kan specifiek peilbeheer gevoerd worden 
ten behoeven van de meer kritische weidevogels als Grutto, Tureluur, Watersnip, Slobeend en 
Zomertaling. Belangrijke aspecten daarbij zijn: handhaving reliëf, waterhuishouding, openheid, 
rust en een aangepast maaibeheer.  

Op de hogere zandruggen is het natuurbeheer gericht op handhaving van de kleinschaligheid en 
het onderhoud van de houtsingels en poelen. Door middel van herstel en ontwikkeling van 
landschapselementen kan het samenhangend stelsel van vitale houtsingels worden versterkt. 
Door specifiek beheer van de houtsingels kan de structuur verbeterd worden, met een duidelijke 
gelaagde opbouw (boom-, struweel- en kruidlaag) en een grote diversiteit aan struweelvormers, 
waaronder bes- en doorndragende soorten. Dit is gunstig voor diverse broedvogels van besloten 
landschappen, zoals Tuinfluiter, Gekraagde roodstaart, Zwartkop, Tjiftjaf, Boomkruiper, 
Heggemus, Zanglijster, Grote lijster, Grasmus. Ook minder algemene soorten als Groene specht, 
Wielewaal, Boomvalk en Sperwer komen in het Zuidelijk Westerkwartier voor in dit type 
landschap. In dit besloten landschap vormen goed onderhouden poelen, dobben en petgaten een 
netwerk van vochtige landschapselementen. Het stelsel van landschapselementen draagt bij aan 
de versterking van de groene dooradering van het landschap en vormt het leefgebied voor een 
gevarieerde flora en fauna. Door middel van botanisch graslandbeheer kunnen de besloten 
graslanden omgevormd worden naar meer soortenrijke graslandvegetaties. Dit is bijvoorbeeld 
gunstig voor insecten, die weer voedsel vormen voor de vogels in de singels. Ook de voor 
kleinschalige landschappen kenmerkende fauna, zoals kleine marterachtigen, vogels en vlinders 
zal van de genoemde maatregelen profiteren. Nog redelijk algemeen in het Zuidelijk 
Westerkwartier voorkomende dagvlinders zijn bijvoorbeeld Boomblauwtje, Bont zandoogje en 
Koevinkje. 

4.3 Ecosysteemdiensten in het Zuidelijk Westerkwartier 

De inrichtingsplannen van het Zuidelijk Westerkwartier bieden, naast kansen voor natuur, 
nieuwe kansen voor de omgeving en specifieke doelgroepen. 
De nieuwe kansen voor deze ecosysteemdiensten zijn in 2 niveaus in te delen: 

- Heel Zuidelijk Westerkwartier; 
- Voor het gehele beheersgebied van waterschap Noorderzijlvest. 

Zuidelijk Westerkwartier 
Voor wat betreft de recreatieve voorzieningen wordt vooral ingezet op de instandhouding en 
verbetering van de bestaande voorzieningen. Daarnaast is er aandacht voor het toevoegen van 
nieuwe voorzieningen. 
De beoogde inrichting van dit gebied biedt de volgende kansen: 

- Het uitbreiden en verbeteren van wandelpaden en dorpsommetjes; 
- Het realiseren van veilige fietsverbindingen; 
- Het beleven van natuur, onder ander door de aanleg van vogelkijkhutten en paden; 
- Het realiseren van een kanoroutes; 
- De mogelijkheid voor meer schaatsroutes / schaatsbanen natuurijs; 
- Extra visvoorzieningen. 

Waterschap Noorderzijlvest 
Het Zuidelijk Westerkwartier ligt binnen het beheersgebied van het waterschap Noorderzijlvest. 
Door de maatregelen die zijn opgenomen in de inrichtingsplannen zijn er nieuwe kansen en 
neveneffecten op de aspecten waar het waterschap verantwoordelijk voor is: 



Natuurnetwerk Zuidelijk Westerkwartier algemeen deel 
Beleidsopgaven, gebiedsbeschrijving en potenties 
projectnummer 0408309.00 
27 juni 2017 revisie 00 

Blad 30 van 32 

- Door het omvormen van landbouwgrond in natuur vindt een verbetering van de 
waterkwaliteit plaats (o.a. minder afspoeling); 

- Door aanpassing van de waterhuishouding wordt de verdroging in de natuurgebieden 
bestreden; 

- De veiligheid van het gehele beheergebied m.b.t. wateroverlast verbetert doordat de 
boezem ontlast wordt en er meer water in het gebied geborgen kan worden. De kans op 
wateroverlast wordt daardoor kleiner en er is minder kadeverhoging nodig; 

- Er worden diverse doelen vanuit de Kader Richtlijn Water gerealiseerd, onder andere de 
realisatie van natuurvriendelijke oevers met o.a. riet; 

- Er ontstaat een robuuster watersysteem door de verbinding van beken en het 
poldergebied; 

- Ook de sponswerking van het gebied voor het opslaan van water wordt vergroot. Tevens 
vindt opslag plaats van CO2 in de bodem (vastlegging organisch materiaal); 

- Door peilverhoging wordt o.a. de veenoxidatie tegengegaan; 
- Het boezemwater wordt gezuiverd door riet; 
- Door peilverhoging is minder energie nodig voor bemaling en de uitstroom van water 

naar naastgelegen gebieden is kleiner; 
- Bij droogte is deels water beschikbaar vanuit natte gebieden. 

4.4 Mogelijkheden decentrale energie 

De beoogde inrichting van de deelgebieden in het Zuidelijk Westerkwartier biedt kansen voor 
opwekking en toepassing van decentrale energie. 

Zonne-energie 
De enige civieltechnische werken die de inrichtingsplannen met zich meebrengen zijn 
waterhuishoudkundige kunstwerken. Het voorzien van deze kunstwerken van zonnepanelen, is 
voldoende voor het energieneutraal maken ervan. Er zijn innovatieve mogelijkheden om energie 
op te slaan in een accu. Als panelen gekoppeld worden aan opslagcapaciteit, dan is koppeling aan 
het elektriciteitsnet niet nodig. 
Zonnepanelen zijn volop in ontwikkeling. Het product wordt steeds efficiënter. Voor de 
gebruikelijke type zonnepanelen is aangetoond dat ze ten opzichte van fossiele brandstoffen een 
duidelijke positieve bijdrage leveren aan het milieu. Vanuit landschappelijk oogpunt ligt het niet 
voor de hand om zonneparken aan te leggen, of dijken en kaden ermee vol te leggen. 

Windenergie 
De Provincie Groningen heeft meerdere windparken gepland. Er zijn geen windparken gepland in 
het Zuidelijk Westerkwartier. 
Bekend is dat er in het binnenland en op een geringere hoogte minder wind is en dat deze 
minder constant is. Ook is het uit landschappelijk oogpunt de vraag of grote windmolens wel 
passen in het Zuidelijk Westerkwartier. De ontwikkeling in de windenergie gaat echter snel. Zo 
zijn er windmolens in de markt die relatief klein en licht zijn en toch rendement opleveren. En 
ook zijn er windmolens die qua materiaal en uiterlijk landschappelijk beter passen in het Zuidelijk 
Westerkwartier. 

Waterenergie 
Er is relatief weinig stroming in de watergangen in het Zuidelijk Westerkwartier. De kansen voor 
het winnen van elektriciteit uit waterkracht zijn daardoor beperkt.  
Mogelijk dat met het vullen en leeg laten lopen van de berging energie kan worden opgewekt. 
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Biomassa 
Bij het beheer en onderhoud van watergangen, bermen en (nieuwe) natuurgebieden komt veel 
groenafval vrij. Er zijn meerdere mogelijkheden om hier energie uit te winnen (bv. biovergisting) 
of om dit anderszins toe te passen (vb. “Bokashi”). Ook binnen het Zuidelijk Westerkwartier is 
hier kennis van en zijn hier initiatieven voor ontplooid door onder andere Boer & Natuur en de 
Gebiedscoöperatie Westerkwartier. 
Een voorbeeld van energieopwekking uit biomassa is het opwekken van gas middels 
biovergisting. Dat kan op kleine (bedrijfs)schaal, maar ook grootschaliger, gecombineerd met de 
bouw van een vergistingsinstallatie. Of dat rendabel is hangt van vele factoren af, waaronder het 
voorhanden zijn van voldoende grondstof. Voor dat specifieke criterium kan de inrichting van het 
gebied een aanvullende bijdrage leveren, door het telen van biogewassen. 

Plant-batterij 
Dit  is momenteel nog in de experimentele fase. Er wordt elektriciteit afgetapt die vrijkomt bij 
microbiële processen in moerasgebieden. 
Planten zetten zonenergie om in organische materialen (fotosynthese). Een deel van dit 
organisch materiaal gebruikt de plant voor de eigen groei maar een groot deel kan niet worden 
gebruikt door de plant en wordt uitgescheiden in de grond via de wortels. In de grond rondom 
deze wortels leven bacteriën die het organisch materiaal afbreken. In dit afbraakproces komen 
elektronen vrij als afvalproduct. Deze vrije elektronen kunnen afgevangen worden en gebruikt 
worden om elektrische stroom op te wekken. 
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Bijlage 1  Verklarende woordenlijst 

Boezem De boezem is een stelsel van waterlopen waarop het water van de lager 
gelegen polders wordt uitgeslagen.  

Kwel Kwel is de toestroom van grondwater naar de oppervlakte op lage 
plekken in het landschap. Een aantal plantensoorten is afhankelijk van 
kwel vanwege de specifieke eigenschappen van dit water (ijzer- en/of 
kalkrijk). 

Kwelintensiteit Het volume van het grondwater dat door kwel de grond uittreedt in een 
bepaalde periode. 

Infiltratie /wegzijging Neerwaartse stroming van grondwater. 
GHG Gemiddeld hoogste grondwaterstand. De hoogste grondwaterstand 

gemeten in de winter gemeten over een periode van 8 jaar3. Treed 
meestal op in de winter. 

GVG Gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand. De grondwaterstand in het 
voorjaar gemeten over een periode van 8 jaar. 

GLG Gemiddeld laagste grondwaterstand. De laagste grondwaterstand 
gemeten in de zomer gemeten over een periode van 8 jaar. Treed 
meestal op in de zomer. 

Kunstwerk Een kunstwerk is een begrip in de civiele techniek, bouwkunde en de 
spoor-, weg- en waterbouw. In deze rapportage betreft het 
bouwwerken zoals duikers en stuwen. 

Maaiveldhoogte Aanduiding voor de hoogte van het grondoppervlak 
Bodemtype Indeling van de bodem naar grondsoort, vochtvasthoudend vermogen, 

en andere karakteristieken 
Natuurbeheertype Indelingssystematiek gehanteerd bij beschrijving van de natuur. Binnen 

een natuurbeheertype is sprake van vergelijkbare milieucondities 
(waterhuishouding, voedselrijkdom), vegetatiestructuur en wijze van 
beheer.  

Potklei Dit is een stevige laag die in de ijstijd is neergelegd en nauwelijks water 
doorlaat. 

KRW Europese Kaderrichtlijn Water. In de KRW zijn afspraken gemaakt die 
ervoor moeten zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in alle Europese 
landen voldoende schoon (chemisch op orde) en gezond (ecologisch in 
evenwicht) is. 

KRW-waterlichaam Oppervlaktewater met een aanzienlijke omvang, zoals kanaal, beek of 
waterplas. Binnen de KRW worden doelen benoemd per waterlichaam. 

NNN Natuurnetwerk Nederland. Het NNN is een samenhangend netwerk van 
natuurgebieden in Nederland. 

(regionale) 
waterkering 

Kunstmatige hoogten en die (gedeelten van) natuurlijke hoogten of 
hooggelegen gronden, met inbegrip van daarin aangebrachte werken 
die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben.

Waakhoogte Hoogte van een waterkering boven de stand van het te keren water 
NBW Nationaal Bestuursakkoord Water. Met het NBW akkoord hebben de 

overheden vastgelegd op welke wijze, met welke middelen en langs 
welk tijdspad zij gezamenlijk de grote wateropgave voor Nederland in 
de 21e eeuw willen aanpakken. 

3 De grondwaterstand moet voor een periode van minimaal 8 jaar twee keer per maand gemeten 
worden. De drie hoogste grondwaterstanden per jaar worden gebruikt voor de berekening. 
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DPZ Deltaprogramma Zoetwater. Het Deltaprogramma Zoetwater bevat een 
groot aantal initiatieven en maatregelen om de zoetwaterdoelen te 
bereiken, de zoetwatervoorziening in Nederland robuuster te maken 
voor toekomstige effecten van klimaatverandering en om knelpunten 
die er nu al zijn aan te pakken. Al deze initiatieven en maatregelen zijn 
samengevat in het Advies Deltaplan Zoetwater (september 2014). 

Topsoil Hiermee wordt geprobeerd om via bodembeheer water beter vast te 
houden in de bodem, zodat in tijden van droogte er minder snel 
watertekorten ontstaan. 
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Bijlage 2  Samenstelling Gebiedscommissie 

Provincie Groningen 

Waterschap Noorderzijlvest 

Wetterskip Fryslân 

Boer & Natuur Zuidelijk Westerkwartier 

Gemeente Grootegast 

Gemeente Leek 

Gemeente Marum 

LTO Noord afdeling Zuidelijk Westerkwartier 

Ondernemersvereniging Toerisme Westerkwartier 

Staatsbosbeheer 

Secretariaat: Prolander 


