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INLEIDING
Het is een lang gekoesterde wens van het dorp om de oude vaar
verbinding met het Drentsche Diep weer te herstellen en daarmee
aansluiting te krijgen op het Drents-Groningse vaarnetwerk. Van
uit de Vereniging Dorpsbelangen Onnen is in de zomer van 2009
de Werkgroep Open Onnervaart aan de slag gegaan om deze wens
van het dorp te verwezenlijken.

ACHTERGROND
Vanaf 1915 tot in de vijftiger jaren van de vorige eeuw konden kleine
vrachtschepen, bijvoorbeeld met landbouwproducten of turf, via een
houten sluis vanaf het Drentsche Diep, door de Onnervaart (op oude
kaarten ook Onnerkanaal genoemd) naar het haventje van Onnen
varen.
Omdat de Onnervaart haar functie voor vervoer van goederen en
grondstoffen kwijtraakte, besloot het toenmalige waterschap de
sluis te slopen. Daarmee kwam een einde aan de bereikbaarheid van
Onnen via het water.
Door de Herinrichting Haren en als gevolg van de aanwijzing van de
Onnerpolder als noodwaterbergingsgebied en deels als Natura 2000gebied heeft de Onnervaart geen functie meer in de waterhuishouding.
De riooloverstort bij de haven in Onnen was vermoedelijk aanleiding
de vaart te isoleren van het oppervlaktewater in de polder. Alle nog
op de Onnervaart uitkomende sloten zijn afgedamd. Bij het doorsteken van de kaden van het Drentsche Diep bij de wateroverlast in
het najaar van 1998, is veel slib uit de sloten over deze dammen in de
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Kaart van de Onnerpolder uit 1920 met daarop aangegeven de haven en de ligging van de sluis tussen de Onnervaart en het Drentsche Diep, dat toen nog de
Oostermoersche vaart heette. (Bron: Archief Gemeente Haren).

vaart gespoeld. Dat is er sindsdien nooit meer uitgehaald. Daardoor is de Onnervaart anno 2017 gemiddeld nauwelijks een halve meter diep. Tenslotte is de
vaart bij de aanleg van de zomerkaden in het kader
van de afronding van de Herinrichting Haren (reversibel) afgedamd. De Onnervaart bestaat dus momen-

Op deze recente luchtfoto van de nieuw ingerichte Onnerpolder
zijn de Onnervaart en
enkele markante, beeld
bepalende elementen in
het omringende landschap aangegeven.

teel uit twee ‘dode’ takken en is in de huidige situatie
vrijwel onbruikbaar voor enige vorm van recreatie.
Door het ondiepe water met een dikke sliblaag en
het ontbreken van doorstroming heeft de vaart voor
het omringende natuurgebied ook nauwelijks een
ecologische meerwaarde.

De trein

Molen de Biks
De oude sluis

Drentsch Diep
Onnervaart

Het haventje
Gemaal
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De Onnervaart in de
Onnerpolder anno 2017.

Beelden uit het verleden
Bij het onderzoek naar de geschiedenis van de Onnervaart zijn
tot nu toe helaas maar weinig oude foto’s boven water gekomen.
In zijn boek over de geschiedenis van Onnen tot 2000 (Uitgeverij
Knoop, Haren, 1999) vertelt Roel Siekmans dat het turfschip ‘De
Twee Gebroeders’ van de brandstoffenhandelaar Kruizinga voor
de Tweede Wereldoorlog regelmatig in Onnen aanlegde.
Van de nog werkzame sluis zijn helaas ook geen oude
foto’s bekend. Wel is ze op luchtopnamen van de RAF
uit 1944 duidelijk herkenbaar.
Tot in de eerste jaren van deze eeuw stapten Sinterklaas en zijn
Pieten jaarlijks achter Martens’ Bossie op een klein sloepje om
de kinderen in Onnen met zijn aankomst te verrassen. Tot de
Onnervaart hiervoor helaas te ondiep werd…

Het turfschip ‘De Twee Gebroeders’ in de haven van Onnen in 1931.
(Bron: Onnen tot 2000, Roel Siekmans).

Sinterklaas, op weg naar de
haven van Onnen, eind november
2002. (Foto: Roos Meijering).

De geschiedenis van de Onnervaart en de sluis is in de dorpskrant Onner Ons, jaargang 2010-2011 in vijf afleveringen beschreven door Kees Storm, lid van de werkgroep, en te vinden op
www.onnen.nu/dorps-verenigingen/Onnervaart.
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Op de luchtfoto van de RAF, gemaakt 29 oktober 1944 zijn de sluis en
de Duitse verdedigingswerken duidelijk herkenbaar. (Bron: RAF).

HET PROJECT
Het doel van het project is, in samenspraak met
het dorp en direct betrokken partijen (gemeente
Haren, waterschap Hunze en Aa’s, Het Groninger
Landschap en de provincie Groningen) Onnen
via de Onnervaart weer een bevaarbare, open
verbinding te geven met het doorgaand vaarwater
van het Drentsche Diep. Daarmee wordt de cul
tuurhistorische situatie die van 1915 tot 1955 heeft
bestaan weer hersteld.

LEESWIJZER
In hoofdstuk 2 beschrijven we de verschillende onderdelen van het project. De doelstellingen
komen in hoofdstuk 3 aan bod. In hoofdstuk 4 gaan we in op het draagvlak voor het project,
zowel bij de inwoners van Onnen als bij de direct betrokken organisaties. De geschatte kosten
van de verschillende onderdelen van het plan zijn in hoofdstuk 5 op een rij gezet. Tenslotte
brengen we in hoofdstuk 6 in beeld hoe we ons de organisatie van het project voorstellen.

De bewaard gebleven originele bouwtekening van de houten sluis. (Bron: Waterschap Hunze en Aa’s).
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PROJECTSCHETS
In dit hoofdstuk schetsen we een beeld van het eindresultaat van het project en van de onlos
makelijk met elkaar verbonden onderdelen ervan.
EINDDOEL
Het einddoel van ons project is een aantrekkelijke, hernieuwde vaarroute vanaf het Drentsche Diep,
via een gebruiksvriendelijke sluis, door een bijzonder natuurgebied naar een vriendelijke, bij de
schaal van het dorp passende haven, die zowel geschikt is als beginpunt van een dagje varen, als
voor passanten die één of meer dagen vanuit Onnen van natuur, landschap en cultuur van de om
geving willen genieten.
EEN PROJECT MET DRIE ONDERDELEN
Voor dit einddoel moeten drie samenhangende onderdelen gerealiseerd worden:
1. 	reconstructie van de oude dan wel aanleg van een nieuwe sluis tussen het Drentsche Diep en de
Onnervaart;
2. weer bevaarbaar maken van de Onnervaart;
3. 	(her)ontwikkeling van het haventje van Onnen ten behoeve van de recreatievaart.
DEELPROJECT 1: DE SLUIS
Om het peilverschil met het Drentsche Diep (1,3 m)
te overbruggen is een sluis nodig. Hiervoor zijn twee
opties:
1) de oude sluis renoveren, of
2) een nieuwe sluis aanleggen.

Oude sluis in ere herstellen of nieuwbouw?
Vanuit oogpunt van cultuurhistorie en beleving zou
het prachtig zijn de oorspronkelijk houten sluis naar
de bewaard gebleven tekeningen weer te herbouwen,
uiteraard voorzien van moderne zelfbedieningsfaciliteiten. Uit de contracten die zijn opgemaakt voor de
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sloop van de sluis komt naar voren dat de oorspronkelijke bodem toen niet is verwijderd. Of deze bij een
eventuele reconstructie nog weer als fundering kan
dienen is helaas onbekend.
Mocht deze optie echter (ook financieel) onhaalbaar
zijn om de verbinding met het Drentsche Diep (en
daarmee de vaarroute Groningen -Zuidlaardermeer
v.v.) weer tot stand te brengen, dan is aanleg van een
nieuwe, moderne (zelfbedienings)sluis het enige
alternatief.
Witte waterlelie en Gele plomp, een zomerbeeld in de Onnervaart. (Foto: Ben Hoentjen).

DEELPROJECT 2: ONNERVAART
Om de Onnervaart geschikt te maken voor
jaarlijks 1500 vaarbewegingen moet de diepte
op 1,50 m gebracht worden door het slib te
verwijderen en de inrichting van de oevers
worden aangepast.

Schematische doorsnede van de Onnervaart na herinrichting. (Tekening: Menko Swaving).

De huidige breedte van de Onnervaart is
voldoende zodat hiervoor geen extra gronden
aangekocht hoeven te worden.

De Onnervaart, hier gezien
vanaf de Zuider Hooidijk bij
Martens Bossie, is breed genoeg
om ook voor grotere plezier
jachten bevaarbaar te zijn
(Foto: Gert-Jan Stroeten).
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Zo zou het haventje er in de toekomst uit
kunnen zien. (Tekening: Wim Piepot).

DEELPROJECT 3: HET HAVENTJE
Om het haventje van Onnen geschikt én aantrekkelijk te maken als aanlegplaats voor de recreatievaart is
herinrichting noodzakelijk. De beoogde capaciteit van
het haventje in Onnen bedraagt 15 vaste ligplaatsen en
10 passantenplaatsen.
De huidige ‘kop’ van de vaart biedt hiervoor niet voldoende ruimte. Voor het realiseren van deze 25 aanlegplaatsen en aanverwante faciliteiten zal dus grond
aangekocht moeten worden. De huidige grondeigenaar
lijkt bereid om hiervoor een deel van zijn aangrenzend
perceel te verkopen.
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Aan te kopen perceel om voldoende ligplaatsen te bieden voor nieuw ingerichte Onner haventje. (Foto: Ben Hoentjen).
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DOELSTELLING
Met het project hopen we ook een aantal achterliggende doelstellingen
te verwezenlijken, die we in dit hoofdstuk nader toelichten. Wij menen
dat het resultaat van het project een bijdrage levert aan de sociale en eco
nomische kwaliteit van het dorp en de regio en daarmee de leefbaarheid
van het dorp versterkt. Ook zal ontsluiting via het water de beleving van
de bijzondere natuur in de weinig toegankelijke polder vergroten.

VERSTERKING LEEFBAARHEID
Een haven voor de recreatievaart biedt mogelijkheden voor nieuwe economische activiteiten in het dorp zoals winterstalling en onderhoud van boten.
Dergelijke economische activiteiten passen in de visie op de recreatieve ontwikkeling van de gemeente Haren zoals geschetst in de Regiovisie Groningen-
Assen 2030. De haven creëert in het vaarseizoen een aantrekkelijke ontmoetingsplaats bij het sociale hart van het dorp Onnen. Van de toename van het
aantal bezoekers en recreanten en de toegenomen activiteiten zullen ook
bestaande voorzieningen kunnen profiteren. We zien daarbij vooral mogelijk
heden voor versterking van de rol van het dorpshuis De Tiehof, dat we de functie van havengebouw hebben toegedacht. Zo’n verbreding van de bestaansbasis
van ons dorpshuis zal ook ten goede komen aan de leefbaarheid in het dorp.
IMPULS TOERISME EN RECREATIE
Met een bevaarbare Onnervaart willen we de aantrekkelijkheid van het gebied
vergroten voor bezoekers, zowel uit de directe omgeving als van verder weg.
Vanaf het water wordt het mogelijk van dichtbij van de bijzondere natuur in
de Onnerpolder te genieten. Sinds de inrichting als noodwaterbergingsgebied
in 2008 is het grootste deel van de polder natuurgebied, dat deel uitmaakt van
het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeer. Door de natuurontwikkeling heeft
vooral de vogelbevolking zich in de afgelopen jaren spectaculair ontwikkeld.
Omdat de Onnervaart grotendeels binnen de grenzen van dit n2000-gebied
ligt, zal inrichting en gebruik van de vaarverbinding uiteraard geen afbreuk
mogen doen aan de instandhoudingsdoelstellingen die hiervoor zijn vastgesteld.
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Vanaf de Onnervaart kan men de weidsheid van de polder met haar weidevogels en
andere flora en fauna van dichtbij mee beleven. (Foto: Gert-Jan Stroeten).

NATUURBELEVING EN VERGROTEN DRAAGVLAK VOOR
NATUUR(BEHEER)
Op dit moment is de Onnerpolder alleen vanaf de Noorder en Zuider
Hooidijk vrij toegankelijk voor bezoekers. Varend op de Onnervaart
kun je de natuur in de polder van veel dichterbij beleven zonder verstoring te veroorzaken. Dit vergroot de betrokkenheid bij en ook het
draagvlak en begrip voor de bescherming en het beheer van dit waardevolle natte natuurgebied. Door de herstelde open verbinding met het
Drentsche Diep zal de waterkwaliteit in de Onnervaart verbeteren en
daarmee ook als leefgebied van waterorganismen (waterplanten, vissen, macrofauna) aan waarde winnen.
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DRAAGVLAK EN ZELFWERKZAAMHEID
In dit hoofdstuk geven we een overzicht van wat we tot nu toe hebben
gedaan om draagvlak voor het plan te krijgen en wat de werkgroep zelf
doet om het plan verder te brengen.
Het Groninger Landschap
DRAAGVLAK IN HET DORP
Vanaf de start van de werkgroep is de ontwikkeling van de plannen voor
een open Onnervaart en de inrichting van een kleine haven verschillende
keren middels een presentatie tijdens de jaarvergadering van de Vereniging
Dorpsbelangen aan de leden voorgelegd. Daaruit kwam steeds naar voren
dat het dorp positief staat tegenover dit initiatief. Op basis daarvan hebben
we contact gezocht met de belangrijkste stakeholders, te weten:
• Het Groninger Landschap
• Provincie Groningen
• Waterschap Hunze en Aa’s
• Gemeente Haren
Daarnaast zijn de plannen ook voorgelegd aan medewerkers van de Regio
Groningen-Assen en de Vereniging voor de recreatievaart.

Grondhouding is, mits wordt voldaan
aan voorwaarden, positief ten aanzien
van het project. Vanuit het Groninger
Landschap is de draagkracht van het
gebied (carrying capacity) een belangrijk
aandachtspunt bij nieuwe ontwikkelingen in dit gebied. Wat kan het natuurgebied aan qua recreatieve druk? De
instandhoudingsdoelstellingen vanuit de
Natura2000 status zijn daarbij leidend.

Waterschap Hunze en Aa’s
DRAAGVLAK BIJ DIRECT BETROKKEN PARTIJEN
Aan elk van deze stakeholders hebben we eerst afzonderlijk onze plannen gepresenteerd en toegelicht. Op basis van deze gesprekken hebben
onze plannen de huidige vorm gekregen. Om nog meer draagvlak te
creëren zijn alle partijen herfst 2015 uitgenodigd voor een gezamenlijke
bijeenkomst, waarin de hieronder weergegeven standpunten ten aanzien
van het plan zijn uitgesproken. Met uitzondering van de gemeente Haren
was hierbij een vertegenwoordiger van elk van de betrokken organisaties
aanwezig. Uitgangspunt voor het overleg was de eind september 2015 door
de Grontmij (thans Sweco Nederland BV) uitgebrachte QuickScan naar
financieringsmogelijkheden voor het project onder de titel ‘De Onnervaart
weer bevaarbaar’. Dit rapport kon worden opgesteld dankzij een subsidie
van de provincie Groningen in het kader van het project Leve(n)de dorpen
en is op 14 december 2015 definitief opgeleverd. (Hierin zijn ook de resultaten van het draagvlakoverleg met de stakeholders opgenomen.)
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Bij de grondtoewijzing in het kader van
de Herinrichting Haren is het eigendom
van het grootste deel van de Onnervaart
overgegaan naar Het Groninger Landschap. Omdat de Onnervaart ook geen
functie meer heeft in de waterhuishouding van de polder, heeft het bevaarbaar
maken van de Onnervaart op zichzelf
geen meerwaarde voor het waterschap.
Wel ziet men het als een interessante
ontwikkeling. Belangrijk aandachtspunt bij uitvoering van het project is
het beheer en onderhoud van zowel de
vaart, de haven als de sluis. De kosten

hiervan moeten goed in beeld zijn en het
moet ook duidelijk zijn wie deze kosten
gaan dragen. Wat betreft de vismigratie
betekent de aansluiting op het Drentsche Diep wel een verbetering voor de
Onnervaart. Voor het gebied als geheel
zal dit echter geen meerwaarde voor de
visstand opleveren.

Provincie Groningen
De provincie Groningen staat positief
tegenover het project Open Onnervaart.
Positief is dat het project vanuit het dorp
zelf komt.

Gemeente Haren
In een apart overleg heeft de gemeente
Haren aangegeven in beginsel ook positief te staan tegenover het project Open
Onnervaart. Door forse bezuinigingsopgaven is er echter op dit moment geen
zicht op een financiële bijdrage vanuit
de gemeente Haren. Waar mogelijk kan
de gemeente Haren de Werkgroep Open
Onnervaart wel faciliteren in het verder
brengen van het plan, mits het initiatief
daartoe van de werkgroep komt.

ZELFWERKZAAMHEID
De leden van de werkgroep zetten zich sinds de oprichting in 2009
belangeloos in om dit plan te verwezenlijken. Een eerste mijlpaal daarin
was de uitvoering van de eerder genoemde QuickScan door de Grontmij
in 2015. Hiervoor heeft de werkgroep zelf de gehonoreerde subsidieaanvraag bij de provincie Groningen in het kader van het project Leve(n)de
Dorpen verzorgd. De kosten van de vergaderingen van de werkgroep,
steeds gehouden in dorpshuis De Tiehof, worden door de Vereniging
Dorpsbelangen Onnen betaald. Dat geldt ook voor een belangrijk deel
voor de kosten van de website www.onnen.nu waarop de werkgroep de
voortgang van het project deelt met het dorp. Er wordt een vrijwilligersorganisatie in de vorm van een rechtspersoon opgezet, voor het uitvoeren van het project, en, na realisatie, voor het onderhoud en beheer.*
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FINANCIERING
PROJECTBEGROTING EN FINANCIERING
De begroting van de kosten van de verschillende onderdelen van het
plan is gebaseerd op inventarisatie van beschikbare informatie over
vergelijkbare projecten. De Vereniging Dorpsbelangen (en daarmee de
werkgroep) beschikt niet over de middelen om deze kosten te dekken.
Daarom zullen financieringsbronnen gezocht moeten worden, naast
partners die bereid zijn hierbij te helpen.
In de QuickScan zijn de toenmalige subsidieregelingen, die hierbij in
beeld zouden kunnen zijn, op een rij gezet. Ook de Vereniging Groninger Dorpen, die heeft geholpen dit projectplan in deze vorm uit te
brengen, heeft ons een lijst van potentiële co-financiers en/of partners
toegeleverd.

De knik in de dijk van het |Drentsche Diep markeert iets ten noorden van
het gemaal nog steeds de vroegere ligging van de houten sluis: wanneer
zal er weer een schip geschut kunnen worden? (Foto: Kees Storm).

*) Het rapport is bij de werkgroep op te vragen via de secretaris van de Vereniging
Dorpsbelangen Onnen (dorpsbelangen@onnen.nu).

11

Naast het financieren van de open vaarverbinding, is ook inzicht in en
financiering van de kosten van het onderhoud en beheer een essentiële
voorwaarde voor een succesvolle afronding van dit project. Deze kosten
zullen zoveel mogelijk uit de liggelden gedekt moeten worden.

Begroting
Sluis
Restauratie oude sluis/
nieuwbouw
Vaart
Uitdiepen en inrichten Onnervaart

Haven
Aanleggen en inrichten
recreatiehaven
Totaal
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Financiering
€ 850.000

€
€
€

€ 300.000

€
€
€

€ 350.000

€
€
€
€

€ 1.500.000
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PROJECTORGANISATIE
Het initiatief voor het project is genomen
door Vereniging Dorpsbelangen Onnen,
die de Werkgroep Open Onnervaart heeft
ingesteld. De werkgroep heeft in opdracht
van Dorpsbelangen de verkennende fase van
het project uitgevoerd, onder de projecttitel
‘NAT-uurlijk bereikbaar Onnen’ (voorheen
Open Onnervaart).

SAMENSTELLING WERKGROEP
De Werkgroep bestaat uit zes leden, voor een
deel geboren en getogen Onnenaren, deels
reeds jaren inwoner van Onnen:
• Hillebrand Meijer
- voorzitter
• Berend Eisses		
- lid
• Frederik Oudman
- lid
• Menko Swaving
- lid
• Kees Storm 		
- lid
• Ben Hoentjen		
- secretaris
Elk van de leden heeft naast betrokkenheid bij
Onnen, zowel dorp als omgeving, kennis van
en ervaringen met een of meer aspecten of
onderdelen van het project.

Hillebrand Meijer is voorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen
Onnen en leidinggevende bij een ICT-bedrijf. Tevens is hij, net als
Kees Storm, een enthousiaste watersporter met een eigen boot.
Berend Eisses, erevoorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen,
was secretaris van het Waterschap Onnerpolder ten tijde van het
slopen van de oude sluis. Hij is daarmee goed op de hoogte van de
toenmalige situatie, ook wat betreft de waterhuishouding van de
polder. Door zijn latere functies weet hij veel over de agrarische
bedrijven en hun bewoners in Onnen en wijde omgeving.
Frederik Oudman is het jongste lid van de werkgroep en geboren
in Onnen. Hij studeerde in 2015 af aan de Landbouwuniversiteit
Wageningen.
Menko Swaving, generatiegenoot van Frederik en ook geboren in
Onnen, werkt als civieltechnisch ontwerper bij de afdeling Wegen en
kanalen van de provincie Drenthe. Hij was nauw betrokken bij het
ontwerp van verschillende onderdelen van de vaarverbinding EricaTer Apel.
Kees Storm is gepensioneerd bedrijfsadviseur, actieve watersporter
en vrijwilliger bij organisaties op het gebied van UNESCO Wereld
Erfgoed, recreatie van mensen met een beperking en ouderenwelzijn.
Ben Hoentjen was als ecoloog werkzaam bij de provincie Drenthe,
Team Natuur en water.
Van 2008 tot 2014 was hij secretaris van de Vereniging
Dorpsbelangen Onnen. Hij is bestuurder/vrijwilliger bij
verschillende werkgroepen op het gebied van natuur en landschap
in Drenthe.
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Colofon
Tekst
Werkgroep Open Onnervaart,
met dank aan Mariëlle Zijlstra (Vereniging
Groninger Dorpen) voor haar opbouwende
suggesties en adviezen
Opmaak
Jan Faber (www.eNitials.nl)

