Excursie: Nieuwe natuur van Dannemeer 1
Het buurtschap Denemarken kende op 5 januari 2013 een fenomeen dat zich daar
waarschijnlijk nooit eerder gemanifesteerd
had en vermoedelijk ook niet vaak meer zal
voorkomen. Er was namelijk sprake van een
heuse file op de Slochtermeenteweg. Deze
werd veroorzaakt door de meer dan vijftig
deelnemers aan de eerste excursie van 2013
van de Werkgroep Natuur en Landschap
Duurswold. De excursie bestond uit drie
etappes op verschillende locaties, waardoor
de deelnemers een paar keer achter elkaar
aan reden. Wellicht kwam het door de
aankondiging op de voorpagina van 't Bokkeblad dat deze wandeling zo'n grote deelname
kende. De
weersomstandigheden
waren ook niet verkeerd
voor een lekkere
wandeling door de nieuwe
natuur van Dannemeer 1.
Want daar was het
allemaal om te doen. Wat
hebben die zware
machines in de afgelopen
anderhalf jaar daar toch
allemaal gedaan en vooral:
wat gaat er nog allemaal
gebeuren? Want sinds het
eerste water in juni 2012
in het Dannemeer is gelaten zijn de plannen om verder te gaan met het - twee keer zo grote
- Dannemeer 2 ook steeds concreter geworden. Zo concreet zelfs dat binnen enkele
maanden begonnen wordt om het gebied ten oosten van de Slochtermeenteweg om te
toveren tot een mooi moerasgebied. Een gebied dat uiteindelijk zo'n 600 hectare zal beslaan
en de belangrijkste schakel
zal vormen voor de
Ecologische
Hoofdstructuur in MiddenGroningen. Als later ook
nog de Haansplassen
gerealiseerd worden, zal er
van Steendam tot voorbij
Kolham een schitterend
natuurgebied ontstaan.
Bart-Jan Prak moest enige
moeite doen om zich

verstaanbaar te maken voor deze grote groep belangstellenden, maar hij wist zijn taak als
excursieleider goed te vervullen. Bart-Jan is als projectleider bij de Dienst Landelijk Gebied
verantwoordelijk voor deze hele operatie en hij kent dan ook alle ins en outs. Daarnaast is hij
ook een begenadigd natuurliefhebber. Hij vertelde onder meer over de duizenden jaren
oude eiken die in het gebied aangetroffen zijn bij het ontgraven. En over de zeer zure
grondlagen die her en der in het gebied liggen. Zo zuur, dat er zelfs geen plantje op wil
groeien.
Ook vertelde hij hoe het gebied straks bezocht kan worden. Rond het gebied komen
fietspaden, die her en der hoger liggen, zodat er een goed uitzicht is over het moeras. Het
gebied is overigens verder niet toegankelijk, dit om de rust voor de dieren te kunnen
garanderen. De drie wegen die het gebied doorsnijden (Slochtermeenteweg, Meenteweg en
Dannemeerweg) zullen voorzien worden van lange bruggen, waar het water vrij onder door
kan stromen. De bruggen worden fietsvriendelijk met een lange oprit en komen ongeveer
een meter boven het maaiveld te liggen. De Dannemeerweg zal uitsluitend door fietsers
gebruikt kunnen worden.
In het gebied is een
zogenaamd vosvrij eiland
aangelegd. Het water
hieromheen heeft een
diepte van 1,5 tot 2
meter en vossen zouden
dit water volgens
onderzoek niet
overzwemmen. Het
eiland wordt dan ook met
name geschikt voor
bodembroeders en wie
weet komt het nog tot
een broedsel van
lepelaars of grote zilverreigers. De ontwikkelingen in Tetjehorn in de afgelopen jaren hebben
aangetoond dat ook soorten als roerdomp en bruine kiekendief vrij snel tot broeden kunnen
komen in deze nieuwe natuur.
Als de Dienst Landelijk Gebied straks klaar is met de aanleg, gaat Staatsbosbeheer het
beheer van het gebied op zich nemen. Dit zal voornamelijk gedaan worden door het regelen
van de waterstand. Verder wil men de natuur haar gang laten gaan en zo weinig mogelijk
ingrijpen. Een deel van het gebied zal begraasd worden door runderen.

Hebben we
nog wat
moois
gezien
tijdens deze
excursie?
Zeker,
hoewel de
vogels het
een beetje
lieten
afweten.
Maar ook zij
hadden net
de
feestdagen
achter de
rug. Een
vijftal grote
zilverreigers
was aan het foerageren en er vlogen ook nog drie kleine zwanen over. Vijftien reeën stonden
onverstoorbaar te grazen in het veld. En in de verte was vanaf het Slochterdiep een jagend
vrouwtje blauwe kiekendief zichtbaar. Met vlak bij haar een biddende buizerd. De afstand
was te groot om te kunnen zeggen of het een gewone of een ruigpoot was. Maar mooi was
het wel: twee schitterende roofvogels in één verrekijkerbeeld.
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