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Wat is Natura 2000?

Europa kent een enorm gevarieerde natuur. En ondanks dat Nederland maar klein is, is ook
ons land rijk aan natuur. De Europese Unie is zich daarvan bewust. In de jaren 90 heeft zij een
netwerk ontworpen om de belangrijkste natuur van heel Europa duurzaam te beschermen. Zo is
Natura 2000 ontstaan, een netwerk van natuurgebieden van topklasse in de hele Europese Unie.
De bescherming is gericht op voor Europa kenmerkende natuur met haar landschappen, planten
en dieren. In het stelsel zijn twee Europese richtlijnen opgenomen, de Habitatrichtlijn uit 1979
en de Vogelrichtlijn uit 1992. De eerste richtlijn is gericht op de bescherming van specifieke
soorten natuur, planten en dieren; de tweede richtlijn beschermd een groot aantal vogelsoorten.
Voor elk Natura 2000-gebied zijn specifieke doelen opgesteld. De verschillende Europese
landen zijn verplicht om deze doelen te realiseren. In Nederland heeft het Ministerie van
Economische Zaken een lijst opgesteld van gebieden die in het Europese Natura 2000-netwerk
zijn opgenomen. In de Europese Unie gaat het om bijna 26.000 gebieden, ca. 18% van het totale
grondgebied van de lidstaten. In Nederland zijn 165 gebieden aangewezen (13,4% van ons
land), waarvan 14 in Drenthe (8,3% van onze provincie).

Met het oog op de toekomst
Het Leekstermeergebied is 1.582 ha groot en aangewezen als Vogelrichtlijngebied vanwege
bijzondere vogelsoorten zoals de rietzanger, het porseleinhoen en de kwartelkoning. In de
winter trekt het gebied veel kolganzen, brandganzen en smienten aan die op het Leekstermeer
rusten en foerageren in de weilanden rondom het meer.
In het beheerplan staat beschreven welke maatregelen nodig zijn om de bijzondere vogels in
hun natuurlijk milieu duurzaam te behouden. Bovendien beschrijft het beheerplan hoe het
gebied in elkaar zit. Ook recreatie, landbouw en infrastructuur krijgen aandacht. Het beheerplan is zes jaar geldig, waarna het gevoerde beheer tegen het licht wordt gehouden. Vervolgens
wordt het plan geactualiseerd. In de eerste periode van zes jaar zijn alle maatregelen vooral
toegespitst op het tegengaan van verdere achteruitgang. In de jaren daarop is het streven gericht
op verbetering van de kwaliteit. Een belangrijk aspect van het beheerplan is, dat het wordt
gebruikt als basis voor het nemen van goede beslissingen als er vergunningen voor nieuwe
activiteiten in en om het gebied worden aangevraagd.

Kennismaken met het Leekstermeergebied
Het Natura 2000-gebied bestaat uit het eigenlijke Leekstermeer (335 ha) en de omliggende
polders, boezemlanden en landbouwgebieden. Het ligt tussen de stad Groningen en dorpen
Roden, Roderwolde en Leek in de provincies Groningen en Drenthe. Het Natura 2000-gebied
vormt het noordwestelijke deel van het natuur- en waterbergingsgebied De Onlanden dat
ook bestaat uit de Eelder- en Peizermaden. Dat deel ligt buiten de begrenzing van het Natura
2000-gebied. Het waterschap slaat in tijden van veel neerslag overtollig water tijdelijk op in de
polders van de Onlanden zodat de inwoners van Groningen droge voeten houden.
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Het Leekstermeer is ontstaan als natuurlijke verbreding van het Leeksterhoofddiep. Door
afkalving van de venige oevers en veenwinning werd het meer steeds groter. De laaggelegen
gebieden rondom het meer werden in de loop der eeuwen ingericht als landbouwpolders. Door
de inrichting als waterberging zijn de polders rondom het Leekstermeer tussen 2008 en 2012
drastisch van aanzicht veranderd. De veenweidegebieden met de vele poldersloten zijn grotendeels verdwenen. Daarvoor in de plaats kwamen grote rietmoerassen en forse oppervlaktes open
water, die spontaan ontstonden door het opzetten van het waterpeil en het graven van twee
afvoerslenken tussen het Peizerdiep en het Leekstermeer. Planten en dieren van het weidelandschap verdwenen voor een deel om plaats te maken voor aan moeras gebonden soorten.
De recente verschijning van de otter bewijst dat de waterkwaliteit van het Leekstermeergebied
sterk is verbeterd. Bijzonder is ook het voorkomen van de zeggekorfslak, een zeldzame en
streng beschermde slakkensoort. Ook komen er bijzondere plantensoorten in het moerasgebied voor zoals grote boterbloem, veenreukgras en brede orchis. De groene glazenmaker is een
zeldzame libellensoort die in het moerasgebied leeft.
Door zijn eeuwenlange ontstaansgeschiedenis is het Leekstermeergebied cultuurhistorisch van
groot belang. Daarvan getuigen onder andere de vele veenterpen uit de middeleeuwen.
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Belangrijkste doelen
Voor het Leekstermeergebied is aangewezen ten behoeve van zes vogelsoorten: drie broedvogels
en drie wintergasten. In het beheerplan worden de doelen voor deze vogels nader omschreven.
Het betreft de volgende vogelsoorten:

soort

type

doel

Porseleinhoen

broedvogel

2 paar

Kwartelkoning

broedvogel

5 paar

Rietzanger

broedvogel

70 paar

Kolgans

wintergast

640*

Brandgans

wintergast

110*

Smient

wintergast

640*

* Gemiddeld aantal dieren in een jaar
Voor het Leekstermeergebied is door de rijksoverheid nog een extra opgave geformuleerd:
• Het realiseren van plas-dras situaties voor smienten en broedvogels zoals porseleinhoen en
kwartelkoning .
De ontwikkeling van het Leekstermeergebied als moerasgebied blijkt goed nieuws voor
moerasvogels. Natura 2000-soorten als porseleinhoen en rietzanger doen het erg goed, net als
roerdomp, baardman, kleinst waterhoen en bruine kiekendief.

Smient – Kolgans
Slobeend – Kwartelkoning
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Knelpunten
Ganzen en smienten hebben open water nodig om te rusten en percelen met gras en wintergranen om te foerageren. Door de moerasvorming in het Leekstermeergebied neemt het oppervlak rustgebied toe, maar is de hoeveelheid geschikt voedselgebied afgenomen. In de omgeving
van het Leekstermeergebied is echter voldoende voedselgebied beschikbaar. Omdat ganzen
en smienten het liefste grazen op boerenland is een goede schaderegeling met de omliggende
boeren getroffen.
De kwartelkoning stelt andere eisen. Deze vogel is gebaat bij terreinen die in de winter
overstromen en in de zomer langzaam opdrogen. Deze terreindelen komen tegenwoordig
minder voor. Voor kwartelkoning is aangepast beheer nodig.
Een fors zoetwatermeer vlakbij een grote stad heeft een flinke aantrekkingskracht op recreanten. Watersportactiviteiten vormen de hoofdmoot van de recreatie, maar het gebied is ook
ontsloten met wandel- en fietspaden. De huidige vormen van recreatie en de actuele ontsluiting
staan de Natura 2000-doelen niet in de weg. Porseleinhoen en kwartelkoning houden zich in de
zomer doorgaans op in ontoegankelijke delen van het rietmoeras of in weilanden waar recreanten niet komen. De Natura 2000-broedvogels verblijven in de winter in Afrika zodat ze geen
last hebben van winteractiviteiten zoals schaatsen. Het is belangrijk dat de recreanten zich aan
de uitgezette routes en paden houden. Vooral in de broedtijd zijn de vogels erg gevoelig voor
verstoring.
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De natuur is het Leekstermeergebied is niet gevoelig voor de neerlag van stikstof, zoals in veel
andere Natura 2000-gebieden wel het geval is. Daarom is het gebied niet opgenomen in het
Programma Aanpak Stikstof.

Beheer
Het huidige beheer van het Leekstermeergebied is vooral gericht op zo weinig mogelijk
ingrijpen in de natuurlijke ontwikkelingen. Het beheer is dan ook beperkt tot incidenteel
verwijderen van opslag en het maaien van grazige terreindelen, vooral van de oeverlanden.
Door het zeer extensieve beheer ontstaan op uitgebreide schaal rietmoerassen en moerasbossen,
gunstig voor porseleinhoen, rietzanger en andere moerassoorten. De kwartelkoning heeft open
gebieden nodig, die regelmatig – laat in het seizoen – worden gemaaid. Dat is ook gunstig voor
de ontwikkeling van bloemrijke graslanden, die door de herinrichting voor een groot deel
verloren zijn gegaan.
Een klein gedeelte van het Natura 2000-gebied bij Sandebuur is in gebruik als landbouwgebied.

Kosten
Het uitvoeren van de maatregelen zal leiden tot het stoppen van de achteruitgang van de natuur
en het realiseren van de Natura 2000-doelstellingen. Verbetering van de kwaliteit zal vooral
zichtbaar zijn na de eerste beheerplanperiode. De kosten van alle uit te voeren maatregelen
bedragen ongeveer € 572.000 voor de eerste beheerplanperiode van zes jaar. Het grootste deel
van het geld is nodig voor het noodzakelijke maaibeheer. De rest is bedoeld voor monitoring en
het verwijderen van opslag. De maatregelen worden bekostigd uit het geld dat is gereserveerd in
het Programma Natuurlijk Platteland van de provincie Drenthe.

Ruimte voor activiteiten
Bij het opstellen van het Natura 2000-beheerplan en het bepalen van de maatregelen is het
uitgangspunt dat nadelige maatschappelijke effecten zo veel mogelijk worden voorkomen.
Om deze effecten in beeld te brengen zijn de huidige activiteiten in en om het gebied
getoetst op de uitwerking op de natuur. Daaruit is gebleken dat bestaande activiteiten in het
Leekstermeergebied en haar omgeving gewoon doorgang kunnen vinden. Denk aan wandelen,
zeilen, fietsen, wonen en het huidige landbouwkundig gebruik. Het natuurgebied is en blijft
vrij toegankelijk op wegen en paden. Dat biedt voldoende kans om van het prachtige gebied te
genieten.
Als bezoekers zich niet aan de toegangsregels houden is verstoring van broedende en overwinterende vogels mogelijk. Daarom is een consequent handhavingsbeleid noodzakelijk.
De landbouw zal weinig hinder ondervinden van de bescherming van de aangewezen vogelsoorten. De ganzen en smienten kunnen in de winter wel voor schade zorgen door vraat aan
wintergranen . In het door de provincie Drenthe aangewezen rustgebied mogen ganzen niet
worden bejaagd of worden verjaagd. De boeren krijgen alle schade daar volledig vergoed. Met
dit rustgebied waarborgt de provincie dat er vooral voor de kolgans voldoende voedselgebied
beschikbaar is om onze Natura 2000-verplichtingen te kunnen realiseren.
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Nieuwe projecten, activiteiten en plannen die niet in het beheerplan zijn beschreven hebben
misschien nadelige effecten op het gebied, zoals de aanleg van nieuwe wegen en paden. Dit
geldt ook voor de vergroting van de toegankelijkheid en uitbreiding van vaarwegen rondom het
meer. Hetzelfde geldt wanneer veranderingen optreden in het bestaande gebruik. In een dergelijk geval is er een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 nodig. Daarbij is
maatwerk het uitgangspunt. De aanvrager dient vooraf de effecten te toetsen op de natuur van
het Leekstermeergebied. In het beheerplan staat informatie over de te nemen stappen bij een
vergunningaanvraag. Op basis van de uitkomsten van de toetsing kan een initiatiefnemer een
vergunning aanvragen bij de provincie Drenthe en de provincie Groningen.

Vinger aan de pols
Om de effecten van het beheer en van allerlei ontwikkelingen in en om het gebied in beeld te
krijgen zijn periodieke inventarisaties van de aangewezen vogelsoorten nodig. Dit noemen we
monitoring. Bestaande inventarisatieprojecten gaan gewoon door en worden waar nodig uitgebreid met extra inventarisaties. Hierdoor ontstaat een goed inzicht in de aantallen broedparen
en overwinteraars en blijkt of de in het beheerplan beschreven doelen gehaald worden. Ook is
het belangrijk om bij te houden hoeveel rietland, moeras en kwartelkoning-grasland er jaarlijks
beschikbaar is.
Het proces dat door de herinrichting in gang is gezet is nog volop bezig. Dit proces en het
beheer worden goed gevolgd om bij te houden hoe het gebied veranderd. Dat maakt het
mogelijk om het beheer bij te sturen als daar aanleiding toe is.
Om de resultaten van beheer, en inrichting te analyseren en andere aspecten van beheer en
behoud te volgen wordt een beheercommissie ingesteld waarin de belangrijkste partijen zoals
beheerders, waterschap en provincie zijn vertegenwoordigd.
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Tot slot
Aanwijzing door Europa van het Leekstermeer en omgeving als Natura 2000-gebied is een
erkenning van de bijzondere natuur in dit gebied. De recente herinrichting heeft een bijzonder
moerasgebied opgeleverd. Typische moerasvogels die overal zeldzaam zijn duiken op in het
Leekstermeergebied en de rest van De Onlanden. In de winter zoeken duizenden ganzen en
smienten rust en voedsel in en om het meer. Door het uitvoeren van de maatregelen in het
beheerplan is het mogelijk de Europese doelstellingen voor dit gebied te behalen. Het gebied
heeft ook andere belangrijke functies. De inrichting tot waterbergingsgebied zorgt voor
een grote mate van veiligheid bij extreme neerslag. Daarnaast biedt het gebied ruimte voor
duizenden recreanten. Het Leekstermeergebied is en blijft een prachtig natuurterrein waarin
ruimte is voor mensen, planten en dieren. Kortom, beschermen, beleven en benutten!
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Meer informatie?
Website: www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/natuur/natura-2000
Telefoon: 0592 – 365 555
Adres: Provincie Drenthe, Postbus 119, 9400 AC Assen
Website: www.provinciegroningen.nl/beleid/natuur-en-landschap/natura-2000-gebieden
Telefoon: 050 - 316 4911
Adres: Provincie Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen
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