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Drentse veenkoloniën rorrd
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1970, een inmiddels verloren
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bodem en zo kon hei gebeurcn dat eÍ aíen

toe eên hond of een argeloze toerist over
deze schuimlaag naarde overkant van het
kanaalprobeerde le lopen om kopje onder
le gaan in hei naar rotte eieren stinkende

gegaan libellenparadijs

Op de gÍens van de pÍovincies Gronlngên
en Drenthe ligt een uitgestrekt, onbekend
en onbem nd, cult!urgebi€d: de Gronings-

Drenlse veenkoloniên. Het is hel iand,
schap dat is onlstaan na de vêrvening
van hel hoogveen: êen betÍekkelijk vlak
culluuÍland, arm aan bomen en Íik aan
weidse vergezichten, doorsneden door
diepjes, kanalen en wijken (zikanaal in

de veenkoloniën). In dil lanclschap ben
ik iussen 1967 en 1970, als beglnnend
lld van de ChrislelÍke Jeugdbond voor
Naiuu6tudie (C.lN), bij Widervank mêt
mÍn llbe lenwaaÍnemingen begonnen. In
deze bijdrage gêeí k een beeld van de
I

wateÍ van de getrofien diepjes en kanaien
ovêreen lengte van ve e kilomelers bedeki
met een dikke laag schuim. Soms leek de
schuimlaag vêÍdacht veel op begaanbaÍe

be lênfauna Íond 1970. Vooral de vondsi

van een grote populatie van de Melaál
glanslibêl (Sonaloch/ofa ,?etalrca) was in
die tíd erg onveÍwacht.

Ontstaan
Na de laatste iistijd rcakten gÍote dêien
van Nedeíand oveÍdeki mêt hoogveen
Een van de grootste hoogveengebleden

watêí. Langzamêrhand kíêgen de vêenko
onién landelijk een grole bekendheid om
het veruuilde en stinkende waieÍ en hei
saaie, kale landschap. Een rechtsÍreekse

afvoer van het ongezuiverd afvalwalêr
naar de Waddenzee dooÍ middel van de
beÍuchte 'smeerpípen', kon doof dê toen
opkomende milieubeweging nog net op
iijd woÍden voorkomen.

NatuuÍwaar:den
Het land weÍd (en wordt nog sleeds) ntensleígebÍuikt als akkêrland. Slêchis h eÍ en
daargroeide een enkele boom oístru k en
het ls dan ook niet vêrbazingwêkkend dat
er op het gebied van flora en fauna niet
veel bljzonderc op hei land vooÍkwam.
De gÍole djkdom vên de veenkoloniên
was, ondanks de paaisêlike vervujling,
hel water En daarvan was heel vee: het
akkerand weÍd dooÍsneden dooí diepjes,

kanalen en wijken. Deze kanalen ên wif
ken warên kilomele.s ang, ongeveeí zes
meler breed en anderhalve meter diep.
De oorspronkelijke functie van dê kanalen

lag in het noodooslen van NêderLand,
globaalten ooslen van de ijn Hoogezand'
Êmrnen. Tussên 1600 en 1800 is hel noor

en wiken was het ontwaleren van hel

delijk deel van dit hoogveengebied volledig afgegraven. Na de vervening blêeÍ
een zwak golvend cultuuÍland oveÍ doorsnedên mêt diepjês kanalen en wijken.
De mensen vestigden zich vooÍal langs
de diepjes en de grolere kanalen waar zo
een langgerekie lintbebouwing ontstond
De belangriksle bÍon van bestaan wêrd
de landbouw, met namê aárdappelen,
voêdêÍbleten, suikerbleten en g|afen.
Begin voÍigê eeuw vêsligden zch her en
der in hei gêbied êardappe meel- ên slÍokarloníabrieken die plaaiselijk voor veêl
waleÍvervuiing en slankove ast zorgden.
Mel name lijdens de campagnês was hel

op de terugweg benodigde goederen aan
ie voefen. Na voltooiing van de vêívening
werden nos maaÍ een paar kanalen iniensiet gebruikt vooÍ transporl van vooÍa
akkefbouwprod!cten. De belangrijkste
íunclie van de wateÍwegen was nog het
reguleren van de waterstand: aívoer
van overtollig wateÍ in herfst, winler en
voorjaar en ioevoeÍ van watef uii hei lJsselmeef, via de Frese meren en de stad
Grcningen, in de zomer. De mêesie kana
len en wijken werden niet r.eer gebruikt.
Daarin kon zich een dke íoÍa en Íauna
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hoogveen. Daama weÍdên ze gebruikl als

lfanspoÍiwêg om de lurí aí te voeren en
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Itunalerr e|r wiil(en

andêrs rn Nedefland voofkomen maarluisl
we n nog noofde ijker gebieden.
[,4êar ook omgekeerd: in Noord Nederand
onibreken p anten en diefên die ederc ln
Nededand wel vooÍkoÍ'ren.

weeÍ
In hei krisialheldefe, relatier

voedseLnjke

water grceidên vooral waieÍpesi (Ê/o.lea
spec ), hoornblad \Cetataphyttun spec.)
Puntkroos (Lemra frlsulca). maar ook
kranswleren Slechts hiêr en daar dreven
algenp akkaien

op hel

waleropperuak

?
F

Het rveer omstÍeeks 1970

n hei vooÍlaar werd door dê boêrên een

dee van deze vegetaliê verwijderd en op
de oever gelegd lenejnde dchlgroêên
ván het wal€r le voorkomen Daar waar
de vegelate ontb€k was de zandbodem
door hêt krislalheldere water goed zlcht
baar Door deze wize van beheer was
ongeveer 30-70% van het water begÍoeid
In de oeverzone groeiden onder andere

Pillkruid (Sag,llár,a sagÍlt/rolÍa), Grote
egelskop (Sparganlum erectl,') en Grote
wateeeegbreê lAllsma plantago-aquat/ca). Op de oever sroêiden oveNloedlg
cêe is (/rs pserdacorus), Zwanenbloem
\Butomus unbettêtLls) en Ka moes (Ácotus catan'us) Uitgebrelde rielvegetaties
waren schaars en ook isdodden onibraken BoÍÍen onlbÍaken op de oeverc en
wrger groêidên slechts op een enkêLe
plaats In hel wateÍ kwamen veel vssoorten voor en vssen leeÍden er in gÍole

aantalen Van de amÍibeên kwamen er
aleen de Gewone pad (Bufo bufa) en de
Bruine kikker lRana tenporaria) \aot El
leeíden ook bjzondere deren, zoêls de
Driehoeksmosse (Dteissena polynar-

Schomme nsen in het klmaat bezorsen
ons een aiwissellng van koudêrê €n waÍmere periodes. N4omenlee even we in
een waÍmê periodê dle oÍnstÍeeks 1988
begonnen is mel een temperaluuÍspÍong

fl

van ongeveer 0,5'C Omslreeks 1365
endgde eên war koeere peÍodê. Na de
recofd warme, droge en zonnige zomer
van 1947 telde Nederland tussef 1948
ên 1965 êen aantal koele en verregende
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zomeÍs: er waren zelís dasen in de zomer
dai de têÍÍperaluuÍ oveídag niet boven de
18'C uitkwam Overigens was auguslus

tri

loên de natste maand van lrei laaf en

fi,
F

deden de hordsdasen hu

mêl zwoel nazomêrweêÍ en ÍegelÍnalig
een paaÍ Ílinke Íegen en onweeÍsbrien.
DaaÍentegen is augustus momenteel de

dÍoogste maand van hel taar. Het is zo
goed 1e begÍijpen dat waímteminnende

rt

libellensooden zoa s de Grote keizerlibel
\Anax impetatar) er de BrulnÍode heidelibel (Sympelrum strio/atum) toen niet n
Nooíd Nederland voorkwamen, hoogslens
ai en toe als zwêrvêr
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pha). zoetwatêrsponzen en vokreeÍrjes
(Gammarus spec ); en heê veêl ibêllen

I(limaat in dc veeÍrkoloniën
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Hêi k imaai in hei noofdoosten van NedeÍ
land wijkt duideljk ar van de resl van hel

land De invioed van dê oveÍhee.sende
zuidweslenw nd is er m nder gÍool en zo
krigl het klimaai er al cle trekken van een
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iandklimaat: de zomers zitn er warmer
en de winterc koudef dan in de rest van

E
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NedeÍand. DooÍ de noordelijke gging
bêgint het vooÍjaaÍ er twee weken later ên

de winleÍ lwee weken êerdeÍ dan n [\",Iidden NedeÍland. De versch en bedragen
ongeveer vier weken ÍÍet hêt zu den van
Nederand. In hel noorden van Nederand
komên panten en diefen voor d e neigens

)

\in (lr nr.rrxl{lrnslih.l (Sn,,.L,xht r tn.tllitnJ
LiNxnL in lt);O r0, S,,rr tnt[LÍif !,Ítr i,,
]' /r,;/r SlnirrL!trlrl,trr ftr1.rlliu ,r,/ , ,,!,
t;ltrl|tr r i)t t|t ithlt\)iitl

i3

Wurltenonr.n lib.llor*rnter jn de onrgcur! vrtrr WiklrÍvn'rl(.omi

Ix

Oh\'tu| t'n!,t11, lttdr nn,utl lrTOi,thnn nni st iÍWtlthr.,A t tx,hn@i.t1
tu
^,ith
nrtiiÍn\t ll rhtit trlntnttr (ad) trrij| = th1 ) nm'Ltud: \Idh\ - \to1r':.nau = i'nndrht).
WêtenschappelÍkê naam

Ix

.ti

Status

zygoptêíà
Gewone paniserjutref
Va abele waterjufier
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l(r70mrtxudu inglxn

talrik
Coenagnon pulchellun

zeef talfljk
t3lrijk

Enalagna cyathigetun

lalÍijk

GÍoie Íoodoogluffer
Vuurjuffer

rakijk
Pyrrhosoma nynphula

vrijlalrijk
Groene g azênmaker

SmaÍagdlibel
N,,let3alglanslibel

San atoch lara netall ic a
Li bel I ul a q u adri m acu I ata

vril lakÍk
ta |Ík

Plalbuik
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Onhetun cancellatun
Geelvlekheidelibel
Bloedrode heidelibel
Sleênrode heidel be
Noordse wiisnuitlibel

Synpetrun flaveolun
Synpetrun sansuineun
Synpetrun vulgatun
Leucorhinia rubicunda

Libellen
Voor de jêugdbondêr die zich omstrêeks
1970 mêt libelien bezig wilde houden was
er toên maar éen Nederlandstalig wefk
beschikbaar de libellentabêl van Jan Beukema (BEUKETr'A, 1964). Schaars verk jg
baaÍwas nog dê Duilse versievan RoBERT
{1959) en nog schaarseÍ dê Franse versie
van dii Zwitsêíse boek. Een bijzonder
fraai boek overigens, {k geilluslÍeerd met
mooie tekêningen en pÍachlge aquarellen In iabel 1 slaan de libellensoorten di-À
Íond 1970 in de omgêving van W ldervank
werdên waargenomen.
De waaÍgenomen sooi(en Zygoptera zijn
geen van alle bijzonder: hêr zjn sooden
dre ie verwachiên zijn in voedselrijk wateí
op zandgíond, met daarin een goêd ont

wkkelde panlengÍoei. opmerkelijk is het
ontbreken van popr.rlalies van de V!uíjuf,
íer lPyrrhosoma nymphuta) en het Lan,
54
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vÍijtakijk
vrÍ takijk

taamlje (/schrura e/egars). Een veÍklá ng
hiêÍvoor heb ik nog steeds niel gevonden.
Ván de tien waargenomen soorlen
An soptera zrjn er vieÍ gewone, wijdvetr
bÍeide sooden d e h er te veMachten zijf,
ie wêien: Bruine glêzenmaker (Áeshra
gr and i s), Vierylek lLibe I u I a q u adi m acut ala) Bloedrode heideibel (5. sanguineum)

en Steenrode heidellbei (S. vulgatum).
Van de &ervers werd de SmaÍagdllbe
\Cordulia aeneal aÍ enloe in hei vooíaar

gezien. De Plalbl]ik {1. depressa) s in die

tijd eenmaal waa€enomên en de Noord
se witsnulllibel (Leucorrhinia rubicunda)

twee maal. Van de cewone oeveÍlibel
(Adhetrum cancellatum) werd eén kleine
populaile gevonden in een grolendeels
dichtsesrceide zijtak van een wijk Vên

de

Geevekhêldêlbêl lS. flaveolum)
bêvond zich een populalie van ongeveeÍ
vijflig exemplafên in êen gedeelle van een
goeddeels drooggelegde wijk. In dit deel
7 (2003)

bleven een paar ondepe, vrij grcie plassen over, waarnaast zich een pfachtge
moerasvêgeiatiê oniwikkedê met ondeÍ

andê€ Moe€sándijvie (Serecio co,']geslus) Bj deze plassen vestigde zich de
populalie Geelvlekhedêlibêllen OpmeÊ
kê ijk was verder de vondsl van een popu-

laie Groenê glazenmakêrs (Á v,rdls) aan
de rand van de veênkolonièn (DuÍ',rER,
2003) Opva lend s ook hier weer het onl
breken van enge wijdverbreide soodên
die op zándgrond gewoon zijn, zoals de
Blauwe s azenmaker (4. cyanea) en de
PaaÍdenbtteÍ (Á. nlxlá). Een verklarins
voor hel onlbÍeken van dezê soorlen heb
k evenmin kunnên bedenken

Metàalglanslibellen in de
vecnkoloniên

koloniën was zonder meer speclacula I te

noemef Het beaoí eên grotê popuatie
van een toi dan loe als zeldzaam bekend
stasnde soort buiien de bekende bioloop
en ook buiien natuurgebieden. Vervolgens
bleêk ln de loop van dejaren datde l4etaal
glans ibel op de zandgronden vên Noofd-,
Oosf en Zuid Nederland oveÍal verspreid
en vfljta Íijk vooÍkonrl, mel name bijvoedBlijfl nog de vraag oi de Metaalglanslibêlin
de vêênkoloniën aldiejafen oveÍhet hoofd

is gezlen oÍ dat de soorr zijn leeigebed
heeft ullgebÍed Het meest waarschijn ijk
is dal deze populatie a d e jaÍen ovêr het
hoofd is geziên, want de aandacht van dê
natu uÍl eÍhebbers ging tot de tild vooral
uil naar de bekendê natu!ffeservalen en
dan nog voo€l naar die in Zuid- ên Oosf
Nederland. Ook DÍenthe wêrd nog wel
bezochl. N4aar de vêenkolonièn, bekend

om het vuile en slinkende watêr, wêrd
De vondsl van de Metaaglansibel in de
veenkolon ên was zeer onveMacht. BEUKEMÁ (1964) vermedi voor deze soort:
\t) ze dzaan aan bosbeken in Oosl en
Z1r d-N-êdêdand. N,laaÍ bij W deruank was

gemeden omdai dê veenkoloniên natuurieÍhebbers mmers niets le bleden zolden

deze, vril zeldzaam geachie, soorl êchter

Ondergang

gewoon en vrij taÍrjk. Langs dê wlken
vloog ongeveer één leílloraal mannetje
per vijflig metef oêver. Aan de juisiheid
van de determinêlie bestond geen twijfe.
Alleen de biotoop klopte ln hel geheel niel
en clal zorgde ioch weer voor onzekerheid
Volgens de ibellenlabel moesl hettoch de
Mêiaalglans ibel zijn. N,,laar dan wel voor
kornend in eên boioop die vo ledig afrvijkl

van wat ult de litetaluuf bekend is. oÍn
helemaal zekef te zijn is er in mei '1968
gezochl naar larven van dê ÍVeiaalglans
libel. l,4el vêel succes, want bij de eerste
haal van het n€i was het al €ak: uit d€
modder kroop een volgroeide larue van de
[,{etaalg lansl]be . Deze is m€egenomen
naaÍ huls ên veruolgens verder gehouden
in een aquarurn. Na enige ijd sloop hieÍ

een imago van de l,4etaalglanslibel ul.
Hel laruenhuldjewerd opgesluurd naar het
Rijksmuseum vooÍ Natuudllke H slo e te
Leiden en deju stheid van de delêrminaiie
wêrd bêvêstigd dooí dr D.C. Geijskes. Hel
larvenhuidje ls opgenomên in de collectie
van het museum. De onidekking van dezê

populalie l/êtaalg anslibellen n de veen-

B .lttttl\t

Dê eêrste srote verandering, tege ijk ook

de eerste achteruitgang, van het veenkoloniale landschap fond Widervank,
was de aanleg van dê autoweg: Assen,
Gielen-W nscholen, de N33, oÍnsveeks
1960. Deze weq doorsnidt oostelijk van

WildeÍvank

ta

van wijken, waarblj de

aÍgêsneden dêen iussen Wldervênk en
de auloweg zijn gêdempl oí drooggeegd.

De twêêde, voor het wateíevên ln de
gehele veenkolonièn Íêlale verandeÍin9
kwam omstÍeeks 1970 in hel kader van
dê herinÍichiing vaf de veenkolonién. Dê
andbouw rnoest ruiÍn baan k jgen en
n vfljwêl all€ oversebleven wjken werd
de walerstand veíaagd en wê zo dat
deze droog kwarnen te liggen Geljkiijdig
wêrden tal ván wilken gedempt en het
tÉnsport van akkêrboLrwproduclen ging
van nu ai aan uitsluitend oveÍ de weg. In
de doÍpen waÍen de bewoners in eersle
instante welbli mei de royale wegên voor
de deur in plaats van dê kafalen, maaÍ
laler realiseerde men zich meeÍ ên meeÍ
dat met hel verdwijnen van het waleí ook

l(2):52-56
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het 'haí' uit de veenkolonièn verdwenen
was. Maar niel alleen was het harl uil de
veenkoloniën verdwenen, ook d€ naluurwaatden llaten vealoíen gegaan De veefkoloniën hsbben een natuuÍliefhêbb€r nu
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wÍken is voor zover bekend nooit pr€ci€s
opgemeten zodal een schatling van het
lotale aánlal kilometeÍs gemaakt moet
worden De oppervakte van de Gronings-
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DÍentse veenkoloniën bedraagl ong€veer
130.000 ha. lv4et behulp van een meellat
en een lopograÍsch atlas bedÍaagl dê
geschatle lengte ongeveêÍ 5 km wiik pêÍ
100 ha. De lotale. berekende, lengte aan
kanalen en wijken in de GÍonings- Drentse

veenkoloniën bedÍaagt dan ongeveeí
6 500 km Aan de randen van de veenkolonién en langs enige zandÍuggetjes
waÍên dê wijken over hel algemeên le
ondiep om een goede lora en fauna le
herbeÍgon. zodát naar een ruwe scha!
ting 5.000 km aan waardevolle wrjken
en kanalen veÍlorên gegáan is. Voor de
Melaalglanslibel was de schafling brj Wildervank één teíritoÍiáa! mannetje peí vijÍtig
meleí kanaal en er is geen Íeden om aan
le nemen dat dit elders if ve€nkolonièn
anders zou ziin In tolsal zouden er dan
n d€ veonkoloniën ongeveeÍ 100.000 leÊ
ritoriale manneljes van de Lletaalglanslibel
verloêÍd hebben, wal vermoedelijk meteen

de grootsle populatiê in Nedêrland moel
zijn geweest. Alleen zull€n we dil nooil
met zêkoíheid welen omdat deze popu,
lalie binnen vif jaar na haar ontdekking
al weer veíoíen is gegaan. Geíuisloos
is dil libellenparadts veÍdwenen omdat
in die tijd niemand zich de natuurwaarden

-,

BEUKEMA.

van de veenkoloniën Íeallseede. H6t is
een lreíend vooíbeeld van hel feit dat
het vooíbeslaan van stabele pop!lat€s
planlen en dieíen in cultuurgebeden niet
gewaarboÍgd is.

Summary
DurMER, S.G., 2004. Dragonfliês in
thê Gronings . Drcítse veenkolonièn

around 1970. BrachyÍon 7(2): 52-56.

Duing lhe 1960s and 1970s lhe veent(olonÉn in lhê noíhêastêm párt oí The
Netherlands wás íci ol canals and olhet
wateNays. The waleÍ qualily was modeÍárê to good although at some places
point eurces of o.ganic pollulion were
presenl. Aqoatc liíe showed a high biodiverslty bolh in flora and Íauna, including
drágonÍies. lt wás a grêat suFÍise lhal
in 1968 a largê populalon oí sonálóchlorc netallica was discovefêd in the
area. Íhis species wás believêd to be
quite EÍe in The Nelherlands, only livng
in lhe nêighbourhood oí small shadowed
slow moving Íivers wili a rich Íipanan
vegetation including la.ge t êes. H(){ge..
in tne veeíkolonién a very large a.d
healthy popuation was presenl on standing waters with ha.dly anylrees presenl
UnloÍlunarey the àrea got losl oí lh€ir

aq!álic biodiversty about live yeaÍs laler
because of improvemenls in agrcullure
and, thereíore. neaíly all€na s ánd otheÍ
wateNays werê drain€d.

odonára, co.duiidae, somatocr/@
netallica. losr popllalaon, veenkolonièn,
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