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natuur

De Onlanden
woorden: Manon Laterveer-de Beer

beelden: Marieke Kijk in de Vegte

Roerloos strekt Groningen zich uit langs de horizon. Als een kroon van steen en beton
omzoomt de stad een natuurgebied dat in korte tijd is opgebloeid. Via de 126 stalen
treden van uitkijktoren ‘Het Beeld’, zijn we uitgekomen op een platform onder de
blote hemel. Onbelemmerd kijken we uit over het uitgestrekte Drentse beekdal van het
Eelderdiep. Moerassen, bossen en hooilanden wisselen zich in rijke schakering af. Net
als het onbewerkte hout dat de toren omhult, staan we bloot aan de elementen.
Eén element in het bijzonder speelt de hoofdrol in het gebied dat we overzien. En dat
is water. Tot nog geen tien jaar geleden kreeg het water hier omwille van de boeren
zo min mogelijk de ruimte. Verlaging van het grondwaterpeil maakte de drassige
veenweidegebieden geschikt voor veeteelt. Melkkoeien liepen rond in eentonige
weilanden, goed begaanbaar voor zwaar materieel. En regenwater dat vanuit het
zuidoostelijk gelegen Drentse zandplateau naar dit lagere land stroomt, werd
strakgetrokken en beteugeld. Zo snel mogelijk stroomde overtollige nattigheid via het
Lauwersmeer naar de Waddenzee, zodat de stedeling er geen last van had.
Dat ging lange tijd goed, totdat klimaatverandering een nieuw fenomeen inluidde:
perioden van extreme regenval. De bestaande infrastructuur van waterwegen kon de
piekbelasting niet aan. In 1998 was Groningen in rep en roer omdat de stad onder
water dreigde te lopen. Vlak daarna werd het project ‘herinrichting Peize’ in het leven
geroepen. De provincie Drenthe gaf opdracht een oplossing te vinden om wateroverlast
in het stroomgebied van het Eelderdiep tegen te gaan. Het plan voor de Onlanden werd
geboren.
Voor een buitenstaander lijkt het gebied zich vanwege de negatieve ondertoon van
de naam misschien te diskwalificeren. Maar niets is minder waar. Genoemd naar
de term waarmee mensen vroeger hun afkeer van ontoegankelijke moerassen lieten
blijken, staan de Onlanden nu garant voor ontluikende topnatuur. Met een omvang van
3.500 hectare is ruimte voor de opvang van 8 miljoen kubieke meter hemelwater. Een
enorme hoeveelheid, vergelijkbaar met de inhoud van 3.200 Olympische zwembaden.
Behalve mensen juichen ook flora en fauna die ontwikkeling toe. Gifgroen gras heeft
plaatsgemaakt voor plantengroei met allerlei hoogteverschillen en kleurschakeringen.
Vogels waaronder de zeearend, roerdomp en het zeldzame kleinst waterhoen, wisten
die natuur snel te vinden. En ook de otter verscheen binnen een paar jaar als bewoner.
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De getrapte manier waarop je de uitkijktoren via opeenvolgende plateaus beklimt, zou
symbool kunnen staan voor de karakteristieke gelaagdheid van de Onlanden. Een systeem
van stuwen regelt het waterniveau, zodat het gebied grofweg uit twee compartimenten
bestaat. De toren zelf staat in het zuidelijk deel, met een waterpeil van 70 centimeter
beneden NAP. Hier is het relatief droog, wat past bij de hoger gelegen zandkop waarop
de uitkijktoren is gebouwd. De natuurlijke hoogte kent een volksverhaal waaraan het
bouwsel zijn naam ontleent. In de vroege middeleeuwen baanden monniken zich een
weg door het ontoegankelijke moeras, op weg van het klooster in Aduard naar het
dorpje Vries. Op het droge zand zouden zij zijn gestopt bij ‘Het Beeld’: een heilig beeld
om te aanbidden. Net als toen staan hier nu bomen, zoals dat hoort langs de flanken van
een beekdal. Groepen elzen en wilgen vormen eilandjes in de kleinschalige hooilanden,
zoals je op een hoogte van 26 meter vanaf de uitkijktoren goed kunt zien. De bomen
zijn niet zo oud dat zij de gesprekken van de monniken hebben gehoord, maar ze laten
je gedachten gemakkelijk afdwalen naar vervlogen tijden.
Behalve de bomen zijn er ook andere punten waar je ogen vanaf de uitkijktoren
onwillekeurig aan vasthaken. Her en der lopen Schotse hooglanders en Exmoor pony’s
rond. De grazers doen hun werk door het gebied open te houden voor vogels als de
veldleeuwerik. Met hun witbehaarde snuit zien de donkere Exmoor pony’s er in het
besneeuwde landschap cool uit. Net alsof ze een hapje sneeuw hebben genomen. Naast
grazen hebben de pony’s de gewoonte om de bast van bomen af te schillen, waardoor die
op den duur dood gaan. Dat houdt sterke bosontwikkeling tegen. Exmoor pony’s zijn
perfect geschikt voor deze omgeving. Ze nemen genoegen met ruig voedsel en kunnen
de kou in het onbeschutte landschap prima weerstaan. Door hun kleine afmeting en
lichte bouw vinden ze in de drassigheid gemakkelijk hun weg. Kronkelige paadjes in de
ondergroei markeren hun favoriete routes.
Ga je vanuit het zuidoosten naar het noordwesten in de Onlanden, dan kom je in het
tweede compartiment. Daar zorgt een waterpeil van 50 centimeter beneden NAP voor
een drassige omgeving: een perfecte plek voor de ontwikkeling van moerasnatuur.
Rond het gebied houden kades het water op de gewenste plek. Prachtig om vanaf daar
de moerassen te bekijken. Uitgegraven slenken zijn gevuld met water. Doordat ze met
elkaar in verbinding staan, is er voldoende stroming voor een goede waterkwaliteit.
Maar verreweg de meeste aandacht trekken de eindeloze rietvelden. Afhankelijk van
de waterstand kan het riet op natuurlijke wijze uitbreiden of inkrimpen. Maaimachines
komen hier het gebied niet in. Een droge zomer, zoals vorig jaar, speelt het riet in
de kaart. Behalve door zaad vermeerdert deze plant zich bij droogte vooral door
wortelstokken, waardoor de oppervlakte snel groter wordt. In de zomer biedt het riet
een beschutte leefomgeving voor vogels zoals de karekiet. Op flinke afstand zijn ook in
de winter grote zilverreigers als spierwitte vlekken in het riet te zien. Overdag waaieren
de vogels uit om op jacht te gaan naar kikkers en muizen. ’s Avonds verzamelen zij zich
in groepen van tientallen exemplaren om de nacht door te brengen. Deze vogelsoort is
niet voor niets de mascotte van het gebied.
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De magie van het ruisende riet ervaar je pas echt als je het Vlonderpad bewandelt. Pal
tegen de woonwijk Ter Borg steek je het pad in dat dwars door het moeras heengaat.
Vrijwilligers van Natuurmonumenten – beheerder van de Onlanden – houden het
pad tussen de manshoge begroeiing toegankelijk. En houten vlonders brengen je over
verstild water, waar je vanzelf even pauzeert om in het spiegelende oppervlak te staren.
Wat hier allemaal leeft, blijft grotendeels geheim. Behalve wanneer je bijvoorbeeld de
verse braakbal van een blauwe reiger vindt; een slijmerig, grijs hoopje waarin twee
opvallend rode scharen van een opgeslokte rivierkreeft zitten. Ook jaagt hier de
waterspitsmuis op waterinsecten. De Onlanden biedt ruimte aan een van de grootste
populaties waterspitsmuizen van ons land. Het diertje is goed toegerust voor de natte
leefomgeving. Met lange haren aan de poten die werken als zwemvliezen, baant hij zich
tussen de rietvelden een weg door het water.
Onderweg langs het riet kom je hier en daar houten palen tegen. Ze lijken verdwaald
te zijn tussen de vegetatie. De palen zijn stille getuigen van de haast waarmee de
waterberging van de Onlanden tussen 2010 en 2012 werd gemaakt. Het Waterschap
Noordzijldervest was eigenlijk nog niet klaar met het aanleggen van de kades, toen zich
noodweer voordeed. In de weilanden van de boeren die hun grond hadden verkocht,
stond nog de afrastering voor het vee. Het water kreeg de vrije loop en eigende zich de
palen toe. Half onder water blijven ze goed geconserveerd en dienen hun tijd zwijgend
uit tussen de rietpluimen.
De route over het Vlonderpad eindigt bij een roestige wand met kijkgaten. De stoere
uitstraling past goed bij de onbeteugelde natuur. Hoewel je rondom alle vrijheid hebt
om naar vogels te speuren, nodigen de gaten je uit om er doorheen te kijken. Een
zwaan gaat luidruchtig op de vleugels, smienten en wilde eenden dobberen rustig op
het water rond. In plaats van een gewoon kijkgat zou het ook een venster naar het
verleden kunnen zijn. Toen de Drentse beekdalen nog werden bevolkt door een rijke
insectenfauna, moerasvogels en zoogdieren. De komst van de mens zorgde langzaam
voor verandering. Het begon met vroege boeren, die in het veen hutten bouwden met
lemen vloeren om droog te blijven. Terwijl het omringend veen werd blootgesteld aan
de lucht waardoor het oxideerde en in elkaar zakte, bleef de grond onder de vloeren in
tact. Er ontstonden ‘veenterpen’; heuveltjes van zo’n dertig centimeter hoog. Verspreid
over de Onlanden bevinden zich onopvallend zo’n tweehonderd van zulke veenterpen,
het zijn rijksmonumenten. Later ontgon de mens het land steeds intensiever, tot aan
de veenweidegebieden van nog geen decennium geleden. Nu lijkt de cirkel rond en
mag de natuur dankzij het water haar oorspronkelijke identiteit weer hervinden.
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Behalve het Vlonderpad zijn er meerdere wandel- en fietsroutes door de Onlanden,
die je vanaf twee startpunten kunt verkennen. In het noorden ligt de Onlanderij van
Natuurmonumenten. Een gastvrije plek met informatie over de omgeving, koeien,
heerlijke horeca en streekproducten. Vanaf de binnenstad van Groningen fiets je er
in een kwartiertje naartoe. Veel inwoners zijn intussen zeer gesteld op hun bijzondere
achtertuin en komen hier hun hoofd leegmaken. Het voorjaar luid je in door stilletjes
op een hoogzitter tussen het riet plaats te nemen, luisterend naar het hoempen van
de roerdomp. Je hoeft de goed gecamoufleerde moerasvogel niet eens te zien om de
lentekriebels te voelen opkomen.
De zuidelijke toegangspoort tot het gebied is Kijkboerderij ’t Hoogeveld. In de winter
houdt boer Sietse hier zijn Limosin runderen op stal. ‘s Zomers begraast de 450-koppige
kudde in opdracht van Natuurmonumenten de Onlanden. Voor wie ‘Kijkboerderij’
een nieuw begrip is: bij boer Sietse zijn bezoekers van harte welkom om het reilen
en zeilen van zijn bedrijf te komen bewonderen. De Limosin runderen staan in een
potstal, waar de boer hun mest vermengd met maaisel uit het kleinschalige hooiland
rond de uitkijktoren, hier niet ver vandaan. Slenterend langs de stal valt op dat zelfs de
imposante stieren met een ring door de neus er goedaardig uitzien. En wie vindt dat
koeienmest enorm stinkt, moet hier zeker eens komen ruiken. De goede gezondheid
van de runderen, dankzij een natuurlijk dieet uit de Onlanden, blijkt uit de kruidige
geur van hun ontlasting. De dieren leveren biologisch vlees, voortkomend uit een
bondgenootschap met de natuur. Een prachtige bijkomstigheid van de nieuwe functie
van het gebied.
Geboren uit nood, bieden de Onlanden veel inspiratie voor de toekomst. Terwijl de
moerassen van het beekdal ons veiligheid bieden tegen het wassende water, betekenen
de Onlanden ook een toevluchtsoord voor vele vormen van leven. Dankzij de ruimte
voor dynamiek zoekt de natuur steeds naar een passend evenwicht. Van droog tot nat
en alles wat daartussen zit, ontstaat een mozaïek aan flora en fauna waar we enorm van
kunnen genieten. En dat op slechts een steenworp afstand van de stad.

Manon Laterveer – de Beer is bioloog, freelance tekstschrijver en inhoudsontwikkelaar
voor tentoonstellingen. Met haar bureau Blue Imprint beweegt zij zich in het
werkveld van natuurorganisaties, onderzoeksinstituten en musea.
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