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Informatie 

Algemeen 
Het watersysteemgebied van de Hunze wordt bepaald door de hoge gronden van de Hondsrug en het beekdal 

van de Hunze. De Hunze ligt in een oerstroomdal. Ooit ontsprong het in de hoogvenen rond Emmen en Odoorn 

en liep het door tot ver boven Groningen. Nu komen twee bovenlopen - het Voorste- en Achterste diep - bij Gas-

selternijveen samen tot de Hunze. De Hunze mondt via het Zuidlaardermeer uiteindelijk als Drents diep uit in 

het Winschoterdiep.  

Aan de westzijde ligt de Hondsrug met bij Borger een hoogteverschil met het dal van ongeveer 15 meter en bij 

Haren een verschil van enkele meters. Aan de oostzijde van het Hunzegebied liggen de Veenkoloniën, tot voor 

enkele eeuwen een uitgestrekt hoogveengebied.  Vanwege de natte omstandigheden hebben zich hier in het ver-

leden dikke veenpakketten gevormd. Op de Hondsrug infiltreert namelijk regenwater dat in het Hunzedal op-

kwelt. Het veen is in het verleden voor het overgrote deel afgegraven en afgevoerd. Het nog overgebleven veen 

is voor een groot deel door ontwatering en oxidatie verdwenen. Hierdoor is de grond op veel plaatsen gedaald.  

Op de Hondsrug liggen voornamelijk bossen en natuurgebieden, waarbij het Drouwenerzand is aangewezen als 

Natura 2000-gebied en het Zuidlaardermeergebied als vogelhabitatgebied. De zone rondom de Hunze en het 

Zuidlaardermeer heeft een natuurfunctie en is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Een groot deel 

van het watersysteem heeft echter een landbouwfunctie.  

Veiligheid 
De waterveiligheid is goed op orde door de ingerichte bergingsgebieden en opgehoogde kaden. De grootste ber-

gingsgebieden in dit watersysteem zijn de Onner- en Oostpolder, de Westerbroekstermadepolder en de 

Kropswolderbuitenpolder. Bergingsgebied Tusschenwater is in 2019 opgeleverd. Het boezemgebied rond het 

Zuidlaardermeer is daarmee met ruim 125 hectare uitgebreid. Daarnaast zijn de kaden in watersysteem Hunze 

op hoogte gebracht. Alleen langs de zuidkant van het Zuidlaardermeer moeten nog een aantal kilometers wor-

den aangepakt. Waar mogelijk combineren we dit met de het herstel van de Hunze in het plan Noordma. 



In watersysteem Hunze houden we water bovenstrooms vast. Dit betekent dat we in de bovenlopen zoveel mo-

gelijk ruimte voor water creëren. Dit doen we om de situatie benedenstrooms, waar alles naar toe stroomt, zo 

veilig mogelijk te houden. Zo moeten we totaal 1,7 miljoen m3 water vasthouden. Dit halen we met verschillen-

de nog geplande inrichtingsmaatregelen. In 2015 is ongeveer de helft van de inrichtingsmaatregelen gereali-

seerd. De komende jaren volgen nog meer hermeanderingsprojecten. Na 2021 resteert nog de inrichting van het 

bergingsgebied Tusschenwater Zuid en beekherstel met hermeandering ondermeer in de gebieden Kromme 

Landen, Bronnegermaden en Achterste diep.  

 

Wateroverlast 
Overstroming vanuit de waterlopen komt in het Hunzegebied lokaal voor in de beekdalen en op de flanken van 

de Hondsrug. Bij extreme neerslag stroomt het hemelwater af naar beneden en komt het samen in de laaggele-

gen beekdalen. De beek treedt op die plek dan tijdelijk buiten haar oever. Vaak is dit in natuurgebied, dan is er 

geen sprake van wateroverlast. Maar bij een aantal van deze lage delen gaat het om landbouwgronden en 

woonpercelen. Dit is al eeuwenlang zo, maar gaandeweg is dit verergerd, door onder andere veenoxidatie en 

inklinking.  

Gebieden met langjarige veenoxidatie krijgen extra aandacht. Voor deze gebieden zal bij een peilbesluit geke-

ken worden naar de effecten op lange termijn en de kosten van compenserende maatregelen van eventuele peil-

aanpassingen. Tegelijk met het opstellen van de peilbesluiten worden ook de inundatieknelpunten opgelost. 

De steeds vaker voorkomende extreme neerslag kan in de bebouwde omgeving op sommige plekken zorgen voor 

wateroverlast. Gemeenten brengen momenteel in beeld hoe ‘klimaatbestendig’ hun gebied is en wat de opgave 

is voor de stedelijke waterberging. Het waterschap werkt hieraan mee. Daar waar knelpunten zijn, worden 

maatregelen uitgevoerd om dit op te lossen. Ook in het landelijk gebied, de veengebieden en op de flanken van 

de Hondsrug kunnen piekbuien voor wateroverlast zorgen. Met het vaker voorkomen van extreme piekbuien 

neemt ook de kans op schade voor gewassen toe. Het is aan de grondgebruiker zelf om zijn bodembeheer hier zo 

goed mogelijk op aan te passen. 

Ook grondwateroverlast komt lokaal voor. Vaak veroorzaakt door slecht doorlatende lagen in de ondergrond. 

Als het regent zakt het water daar niet snel genoeg in de grond en kan overlast ontstaan. Gemeenten en water-

schap werken samen om afvoer van overtollig grondwater te faciliteren, maar de zorg voor het eigen perceel ligt 

in eerste instantie bij de eigenaar. 

Ongeveer 40 jaar geleden zijn in het gebied grote ruilverkavelingen uitgevoerd. Nadien zijn er lokaal wel aan-

passingen gedaan, maar grotendeels is het waterhuishoudkundige systeem onveranderd. Omstandigheden zijn 

echter wel veranderd en zullen nog verder veranderen. Denk daarbij aan schaalvergroting in de landbouw, uit-

breiding natuur en uitbreiding stedelijk gebied, klimaatverandering, veenoxidatie, automatisering, etc. De ko-

mende jaren nemen we het gebied onder de loep om te kijken of het watersysteem klaar is voor de toekomst en 

maken aanpassingen indien nodig.  

 

Watertekort 
In droge perioden vindt in het noordelijk deel van watersysteem Hunze wateraanvoer plaats vanuit het IJssel-

meer. Dit heeft gevolgen voor de waterkwaliteit, omdat het aangevoerde water een slechtere waterkwaliteit 

heeft dan het gebiedseigen water. Omdat het zuidelijke deel veel hoger ligt, is aanvoer hier niet mogelijk. Vanaf 

Gieterveen is de beek dus afhankelijk van haar eigen watervoorraad. In droge jaren, zoals in 2018 en 2019 val-

len delen van sommige bovenlopen zelfs droog. 

De kans op een droog jaar zal door de klimaatverandering toenemen. Het kan voorkomen dat het zo extreem 

droog is dat we niet voldoende water vanuit het IJsselmeer kunnen aanvoeren voor het noordelijk deel van de 

Hunze, omdat deze buffer uitgeput raakt. Dan treedt de zogenaamde verdringingsreeks in werking. De verdrin-

gingsreeks geeft de rangorde van maatschappelijke behoeften aan, die bij de verdeling van het beschikbare wa-

ter in acht wordt genomen  

Omdat de waterbehoefte toeneemt (door hogere verdamping en veranderend landgebruik), zoeken we naar mo-

gelijkheden voor het efficiënter verdelen van de wateraanvoer, het verminderen van de watervraag en de con-



servering van water. Wij vragen de gebruikers om het water efficiënt te gebruiken. Voor de agrariër betekent 

dit bijvoorbeeld een aanpassing in het bodembeheer, efficiënter beregenen of, indien dit mogelijk is en geen 

schade toebrengt aan andere functies, te beregenen uit grondwater. We werken hiervoor beleidsregels uit.  

 

Waterkwaliteit 
Binnen de Europese kaderrichtlijn water (KRW) richten wij ons op het ecologisch gezond maken en houden van 

het water. Dit betekent dat naast de chemische waterkwaliteit ook de samenstelling van de aanwezige biologie 

- zoals vissen, kleine waterdieren (Macrofauna), waterplanten en algen - een belangrijke maat is. Het watersys-

teem Hunze kent drie KRW-waterlichamen waarvoor doelen en maatregelen zijn opgesteld: het Zuidlaarder-

meer, het bekensysteem de Hunze en het kanalensysteem Kanalen Hunze/Veenkoloniën. De waterlichamen 

voldoen alle drie nog niet aan de doelen voor een goede ecologische toestand. Momenteel wordt onderzocht wel-

ke landelijke en regionale maatregelen hiervoor een oplossing kunnen bieden.  

In het waterlichaam Hunze voldoet de waterkwaliteit aan de fosfaatnorm, maar het ammoniumgehalte  is te 

hoog. We gaan extra maatregelen nemen op onze rioolwaterzuiveringsinstallatie in Gieten om het fosfaatgehal-

te nog verder omlaag te brengen. De doelen voor kleine waterdieren, waterplanten en vis worden nog niet ge-

haald. Daar waar beekherstelprojecten met hermeandering zijn uitgevoerd, zijn lokaal wel verbeteringen te 

zien. Maar er moeten nog meer trajecten worden aangepakt. Bijvoorbeeld in het zuidelijk deel waar vanwege de 

grote hoogteverschillen en daardoor de hogere stroomsnelheden en meer dynamiek, ecologisch gezien de groot-

ste potentie zit. In het traject ten noorden van Gieterveen heeft de Hunze een vast boezempeil, waardoor dit 

deel een geringe stroomsnelheid en dynamiek kent en lagere ecologische potenties heeft.  

Extra aandachtspunt in de Hunze is het vrijwel ontbreken van beschaduwing door bomen. Het open landschap 

van het Hunzedal wordt door de omgeving erg gewaardeerd, maar in combinatie met betrekkelijk voedselrijk 

water zorgt dit voor veel begroeiing in de beek. Hier is aangepast onderhoud nodig gericht op een ecologisch 

gevarieerde beek die daarnaast goed in staat is voldoende water af te voeren. De chemische waterkwaliteit is in 

Hunze niet op orde.  

In het Zuidlaardermeer voldoet de waterkwaliteit de laatste jaren aan de fosfaatnorm, maar het stikstof en 

ammoniumgehalte is te hoog. Voor alle biologische groepen wordt het doel niet gehaald. Momenteel wordt ge-

werkt aan een maatregelenplan voor het Zuidlaardermeer waarin door aanleg van luwte en moerasontwikke-

ling de ontwikkeling van waterplanten bevorderd wordt, rekening houdend met de functies van het meer. Hier-

door zal naar verwachting de toestand voor waterplanten, vis, macrofauna verbeteren. Ondanks deze maatrege-

len wordt het doel voor waterplanten niet gehaald door het vrijwel ontbreken van onderwaterplanten. We wil-

len dus extra maatregelen nemen, maar willen tegelijkertijd het doel voor algen, macrofauna en waterplanten 

wat bijstellen, omdat deze doelen bij nader inzien in 2008 te positief zijn ingeschat. Destijds waren er nog geen 

goede metingen van de uitgangssituatie bekend. In het Zuidlaardermeer voeren we nog extra metingen van de 

KRW stoffen uit om de chemische toestand te kunnen bepalen. Voor de overschrijdende stof (ammonium) zetten 

we in op afspraken met de landbouw en aanpak op de RWZI Gieten. 

Het waterlichaam Kanalen Hunze/Veenkoloniën is naast de oorspronkelijke transportfunctie voor veen ook 

gegraven voor de water aan- en afvoer naar de Veenkoloniën. Het is een groot waterlichaam met een lengte van 

160 km  met grote verschillen binnen het waterlichaam. Er zijn rustige delen met een goede waterkwaliteit en 

veel waterplanten, maar ongeveer de helft van het waterlichaam bestaat uit kanalen waar veel golfslag en tur-

bulentie optreedt door scheepvaart en water aan- en afvoer, waarin  geen waterplanten kunnen   groeien. Het 

fosfaatgehalte voldoet (net) aan de norm, maar ook hier is het ammoniumgehalte te hoog. Voor vis wordt het 

doel al bereikt, voor algen bijna. Voor macrofauna is in 2008 de uitgangssituatie en het effect van maatregelen 

te optimistisch ingeschat, zodat dit doel ongeveer 10% naar beneden wordt bijgesteld. Er zijn nog een aantal 

stoffen (gewasbeschermingsmiddelen en metalen) die zorgen voor een beperkte chemische waterkwaliteit.  

 

Recreatie 
In dit gebied heeft met name de Hondsrugzone een hoge belevingswaarde, zowel voor de inwoners als voor re-

creanten. De ontwikkelingen in het Hunzegebied maken ook de rest van het gebied aantrekkelijker. Met name 
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in het beekdal, op de Hondsrug en op en rondom het Zuidlaardermeer wordt gerecreëerd. Op de Hunze is kano-

vaart toegestaan en op het Zuidlaardermeer vindt vaar- en zwemrecreatie plaats. Ook is hengelsport toege-

staan. 

In het Hunze gebied liggen vijf zwemplassen. Waterschap Hunze en Aa’s controleert de zwemwaterkwaliteit 

van deze locaties. De bacteriologische waterkwaliteit van de meeste plassen was de afgelopen jaren goed. Één 

locatie geeft regelmatig problemen met blauwalg. Dit is de zwemlocatie Meerwijk in het Zuidlaardermeer. Hier 

gaan we meer onderzoek doen, om de beheerder nog beter te kunnen adviseren over maatregelen. 

 

Duurzaamheid 
We willen een duurzaam waterschap zijn. We zetten in op het voorkomen en beperken van milieueffecten die 

bijdragen aan klimaatverandering (klimaatmitigatie) en het behoud en herstel van robuuste, gezonde, schone 

en op natuurlijke processen gebaseerde watersystemen (klimaatadaptatie). We nemen maatregelen om onze 

CO2 uitstoot (en andere broeikasgassen) te beperken. Daarnaast is ons energiebeleid erop gericht om energie te 

besparen en duurzaam op te wekken. We stellen, waar mogelijk, onze gronden beschikbaar voor derden om 

duurzame energie op te wekken. Verder richten we ons op duurzaam inkopen en bouwen, het hergebruik van 

afvalstoffen en het beperken van chemicaliënverbruik.  

  

Nog uit te voeren maatregelen tot 2027 

 Afronding meebewegende boezem aan de zuidkant  

van het Zuidlaardermeer 

 Hermeandering Noordma, Kromme Landen,  

Duunsche Landen, Bronnergermaden, Achterste diep,  

Zoerse landen ten behoeve van de KRW en het  

bovenstrooms vasthouden van water 

 Maatregelen toekomstbestendig watersysteem 

 Zoeken naar robuuste oplossingen voor de veenoxidatiegebieden 

 Uitvoering inrichtingsmaatregelen Zuidlaardermeer 

 Optimalisatie P- verwijdering RWZI Gieten 

 Aanleg 17 km aanleg natuurvriendelijke oevers  

kanalen Hunze/Veenkoloniën (deels in de Veenkoloniën) 

 Aanpassen beheer en onderhoud in de Hunze  


