Nieuwsbrief
Jaargang 12, nummer 1, mei 2018

Geachte leden en donateurs,
Voor u ligt de eerste Nieuwsbrief van jaargang 12, 2018, met daarin de convocatie en de
agenda voor de Algemene Ledenvergadering. Wij willen deze avond graag aandacht besteden aan een bijzonder en prachtig natuurgebied in onze gemeente: De Onlanden en
hopen van harte dat u in de gelegenheid bent deze ledenvergadering te bezoeken.
Graag nodigen wij u hierbij uit voor onze
openbare Algemene Ledenvergadering op

dinsdag 29 mei 2018
Het Wapen van Drenthe, Heerestraat 1, 9301 AC RODEN
aanvang 20.00 uur, ontvangst vanaf 19.45 uur
Deze bijeenkomst van de Vereniging Groen Noordenveld is vrij toegankelijk.
Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit:
 huishoudelijk deel van de vergadering (zie agenda)
 algemeen deel: De heer Wim van Boekel, secretaris van de Stichting Natuurbelang De Onlanden
van Leekstermeer, Peizer- en Eelderdiep, geeft een presentatie over het prachtige natuurgebied
De Onlanden. Deze presentatie zal voor iedere belangstellende toegankelijk zijn en aanvangen om 20.30 uur.

Agenda voor het huishoudelijk deel van de vergadering
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Opening en vaststelling agenda
Verslag ledenvergadering d.d. 12 mei 2017
Mededelingen
Verslag van de secretaris
Verslag van de penningmeester (jaarrekening)
a. Verslag van de kascommissie
b. Benoeming kascommissie 2019
Bestuursverkiezing
Volgens het huishoudelijk reglement zijn aan de beurt van aftreden de secretaris van onze vereniging, Willy Nooren en de leden Joop Bosch en Harry Waals. Allen hebben aangegeven herkiesbaar te zijn.
Kandidaat-bestuursleden en tegenkandidaten kunnen worden gesteld tot aanvang van de vergadering.
Rondvraag en sluiting huishoudelijk deel van de vergadering.

Het verslag van de vergadering en overige verslagen worden ter vergadering uitgedeeld en zijn op aanvraag verkrijgbaar via het secretariaat van de Vereniging Groen Noordenveld.
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De Onlanden
De doelstelling van onze vereniging is het behouden van rust, ruimte, natuur, mooie woon- en
leefomgeving in en om de dorpen van de gemeente Noordenveld. Het natuurgebied De Onlanden maakt daar deel van uit.
Wij hebben de heer W. van Boekel, secretaris
van de Stichting 'Natuurbelang De Onlanden
van Leekstermeer, Peizer- en Eelderdiep' bereid
gevonden een toelichting te geven op de ontwikkeling van dat gebied.
Door de noodzaak van het maken van een waterberging ten behoeve van het droog houden
van een deel van de kop van Drenthe en met
name de stad Groningen is een bijzonder natuurgebied ontstaan, voor een groot deel gelegen in de gemeente Noordenveld: De Onlanden.
Ingeklemd tussen het Drentse zand en de Groninger klei ligt hier een laagveengebied, waar
van oudsher het water uit de Drentse beken zich
verzamelde, alvorens via de Lauwers en het
Reitdiep door te stromen naar de Waddenzee.
In vroeger tijden was deze 'Kop-van-Drenthe' en
het aangrenzende deel van Groningen één groot
veenmoeras, echt Onland. Niemand kon er door
en ook voor de landbouw was het ongeschikt.
Pas in de Middeleeuwen werd begonnen met de
eerste pogingen het gebied te ontwateren. Langzaam slaagde men erin het waterpeil omlaag te
brengen en stapje voor stapje kon het gebied in
gebruik genomen worden. Eerst alleen 's zomers en vanaf de 19e eeuw het hele jaar door,
al bleef het in de winter toch vooral Onland. Nog
halverwege de vorige eeuw stond het laagveengebied 's winters soms helemaal blank en
stroomde het water over de weg tussen Peize
en Groningen.
De Stichting Natuurbelang De Onlanden is opgericht op 10 januari 2000 en heeft tot doel: "het
behartigen van het natuurbelang van het natte
veengebied gelegen tussen het Drents zandplateau en de Groninger zeeklei, in het bijzonder
het gebied dat omringd wordt door de plaatsen
Groningen, Eelde-Paterswolde, Peize, Roderwolde, Roden, Nietap, Leek, Lettelbert en Hoogkerk."
In 2009 kreeg het waterbergingsgebied in de
Kop-van-Drenthe officieel de naam 'De Onlanden'. Vanaf 2008 is hard gewerkt aan de inrichting van het natuur- en waterbergingsgebied.
Eind 2011 waren de werkzaamheden vrijwel afgerond. In het verleden waren de waterpeilen in
de polders die nu bij de waterberging horen rond
de -1,10 m NAP. In de nieuwe situatie heeft het

hele gebied een (beduidend) hoger peil, waardoor delen van de voormalige polders onder water zijn komen te staan. Hoe groot dit natte deel
van De Onlanden is, hangt af van het nieuwe
peil in de deelgebieden en van het peil in de
boezem (in dit geval: het Leekstermeer).
De afgelopen eeuw is het laagveengebied volledig in gebruik geweest als weidegebied. Weidevogels en ganzen hebben hiervan geprofiteerd
en waren er in grote aantallen te vinden. Het gebied werd opgenomen in de EHS en natuurbeherende organisaties kochten grote stukken ervan aan. Natuurmonumenten vooral in de
Peizer- en Eeldermaden, Staatsbosbeheer rond
het Leekstermeer en het Groninger Landschap
aan de (Groninger) noordkant van het meer.
Nu is het veenweidegebied terug gegeven aan
de natuur. De Drentse beken stromen er weer
doorheen en er kan zich opnieuw een moeras
ontwikkelen met natuurlijk wisselende waterstanden. Het resultaat van de verandering is al
goed te zien. De natuur heeft snel ingespeeld op
de verandering en de eerste resultaten zijn boven verwachting. Otters, bijvoorbeeld, zijn al
overal in het gebied aanwezig en produceren regelmatig jongen.

Contributie 2018
De contributie voor 2018 bedraagt wederom € 5,00
per lid.
Door omstandigheden is de contributie voor het jaar
2017 van de leden die daarvoor een machtiging hebben afgegeven eerst begin 2018 afgeschreven. Voor
de contributie 2018 zal de incasso in het tweede halfjaar 2018 plaatsvinden. De overige leden verzoeken
wij de contributie voor 2018, voor zover dat nog niet
is gedaan, over te maken op onderstaande rekening:

NL78 RABO0355 8834 06
Onze vereniging is een fiscale ANBI (algemeen nut
beogende instelling) en een eventueel hogere bijdrage is daarom binnen de daarvoor geldende fiscale
regelingen aftrekbaar van uw inkomen.
Zie voor meer informatie onze website:

www.groennoordenveld.nl
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