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De Vereniging Plaatselijk Belang, de Boermarke van Gees, het Tourist Informatie Punt (TIP) en de 
Weidevogelgroep van Oosterhesselen-Gees verzoeken u om een externe en participatieve evaluatie 
van het natuurgebied de Geeserstroom te doen uitvoeren. De onderwerpen van evaluatie zijn het 
waterbeheer, de veranderingen van flora en fauna en de overlast ervaren door bewoners en 
toeristen. Op basis van de evaluatie willen we een (her)waardering en vaststelling van de uitvoering 
van het beheer, afgezet tegen de ambities, zoals ze door de Provincie werden vastgelegd in het 
Natuurbeleidsplan 2014 van Drenthe. 

De directe aanleiding voor dit verzoek is een artikel verschenen in het Dagblad van het Noorden "de 
Geeserstroom groeit dicht" van Gerton Albers van 21 januari j l . Het artikel beschrijft een probleem, 
waar Gees al jaren geleden voor heeft gewaarschuwd en waarover we met het Waterschap 
Vechtstromen en het Staatsbosbeheer in gesprek zijn. De reacties van het Staatsbosbeheer en het 
Waterschap op de constateringen in het artikel zijn voor ons teleurstellend. 

In 2001 is de bevolking van Gees in een bijeenkomst voorgelicht door de DLG, het Waterschap en het 
Staatsbosbeheer over de inrichting van het toen nieuwe natuurgebied de Geeserstroom. Aan het 
dorp is een beeld geschetst van een zelfregulerende en meanderende beek met respect voor het 
cultuurhistorisch landschap en de vorming van een rijke wisselende natuur. Onderhoud van het 
systeem zou niet noodzakelijk zijn. Het laagste deel van het gebied bij Zwinderen zou dienst gaan 
doen als retentiegebied bij hoog water in de Vecht. Daarna is er nog eens in 2008 met het dorp 
overlegd. 

Tijdens die bijeenkomsten zijn er door het dorp grote bezwaren en twijfels geuit over het 
voorgestelde waterbeheer, het dempen van sloten en de eigenaardige infrastructuur van het 
oppompen van landbouwwater in het gebied. De bezwaren zijn weggewuifd door de genoemde 
instanties en er is door hen gevraagd om geduld en vertrouwen te hebben in het plan. 

Het beekdal is in 2008 aangelegd door de DLG op basis van een inrichtingsplan van 2004, waarin ook 
de ambities van een meanderende beek en geen onderhoud bleven gehandhaafd. Het SBB is 
aangewezen als de beherende instantie. 

Nu, veertien jaar later is er van een beek geen sprake meer. Het voedselrijke opgepompte water en 
het ontbreken van onderhoud heeft een weelderige groei van vegetatie (lisdodde, pitrus, zwarte els) 
veroorzaakt in het beekdal en een verlies van macrofauna. Het gevolg is dat de beek en de waterloop 
verstopt zijn geraakt en dat het water in de bovenstroom van de Geeserstroom en de Oude Leek in de 
vegetatie blijft hangen en de benedenloop functioneert door het gebrek aan doorstroming 
nauwelijks als retentiegebied. 

Een jaar geleden hebben we als dorpsorganisaties, middels een daarvoor opgerichte werkgroep, 
contact opgenomen met het Waterschap Vechtstromen en het Staatsbosbeheer, om te overleggen 



over de door ons geconstateerde problemen. Na een aantal bijeenkomsten zijn er door de instanties 
kleine oplossingen aangedragen en is men bereid c wat aanpassingen uit te ;n, n 
principale verandert er nauwelijks iets. 

Door beide instanties wordt erkend dat het plan - een experiment - een andere wending heeft 
genomen dan voorzien. Het gebied wordt niet meer aangemerkt als beekdal, maa als i 
beginnend veenmoeras. Zowel het Waterschap als het Staatsbosbeheer zijn met de ontstane 
toestand wel tevreden. 

Wij, E Is dorpsorganisaties zijn dat niet. De verwachting die in een dorpsbijeenkom ;t in 2001 en in het 
inrichtingsplan van mei 2004 is gewekt, is naar onze mening maar zeer ten dele verwezenlijkt. En 
helaas blijken een aantal van onze toenmalige bezwaren te zijn uitgekomen. 

Het cultuurhistorisch landschap, behorend bij het i p Gees, is in ;en aantal jan 
een groot deel vernield door het hoge water; 
De benedenloop tussen de Klinkenberg en Zwinderen is een moeras en een ecologisch arme 
en natte woestenij geworden; 
Het water aan de bovenloop staat recent op een aantal plaatsen op het punt van 
overstromen, terwij l de benedenloop - de retentie - vrijwel leeg is gebleven; 
De pompen staan tegen grote energiekosten zinloos water rond te pompen; 
Bestaande kwel wordt weggedrukt door het hoge water; 
De voorziene begrazing is maar deels mogelijk; de weilanden zijn veranderd in moerassige 
pitrusvelden met struikgewas; 
Bewoners en mopperende toeristen ervaren overlast van muggen als gevolg van de hoge 
waterstand. Het aantal tekenbeten is verdrievoudigd, de overdracht van zoönosen door 
stekende muggen is reëel en leverbot bij vee in het natuurgebied is al vastgesteld. 
Regelmatig zijn de wandelpaden en delen v e knapzakroutes slecht begaanbaar als gevolg 
van het hoge water; 
Weidevogels zijn, door de hoge waterstand, c oekerende vegetati* en daard< r het 
verdwijnen van de graslanden verdwenen uit het gebied van de Klinkenberg en de 
Roonboom (Zwinderen). 

Op 29 januari Jl. hebben de Telegraaf, Dagblad van t Noorden en TV Drenthe bericht ■ de 
zorgen die het Hippisch Platform Drenthe heeft inzake de vernatting en toename van stekende 
muggen. Dierenartsen die hiernaar onderzoek hebben verricht achten het risico van, door muggen, 
overdraagbare ziekten, als West-Nijlvirus en Paardenpest als reëel. Gees is afhankelijk van kwalitatief 
goede recreatieve voorzieningen. De Boermarke Gees, TIP en Plaatselijk Belang zetten zich in voor 
een hoge kwaliteit van de voorzieningen en verrichten hiervoor vrijwilligerswerk. Echter de reacties 
van recreanten op de toename van stekende muggen duidt er op dat er met afnemende recreatie 
rekening moet worden gehouden; dit zou de doodsteek voor recreatieve bedrijven kunnen 
betekenen! Plaatselijk Belang Gees heeft dit onderwerp dan ook op de agenda gezet in de 
besprekingen met Wethouder Huizing van Coevorden. 

In het Natuurbeleidsplan 2014 van Drenthe wordt vo het grootste deel van het gebied de volgende 
ambitie geformuleerd: N10-01 (Nat schraalland), N12-02 (Kruiden en faunarijk grasland) en een 
kleinstukje is N00-01 (veenmoseiland). De vastgestelde beheer typen zijn: N10-02 (vochtig hooiland) 
en N12-02 (Kruiden en faunarijk grasland). 

Wij zijn van mening dat de toestand van het huidige gebied ver af is van zowel de ambitie, als van de 
beheertypen. Zoals vermeld, de beherende organisaties zijn tevreden en wij zijn dat niet. We zijn 
het echter wel eens met de ambities, geformuleerd door de Provincie in het Natuurbeleidsplan. Maar 
we zien ook dat de beheerder aan die ambities haar eigen invulling geeft. Wij verbazen ons daarover 



Gemeentelijke en Provinciale overheden verwachten van de burger een participerende opstelling 
o.a. door het opstellen van dorpsvisies en structuurvisies. Wij verwachten van de regionale 
overheden dan ook niet alleen een luisterend oor maar tevens correctieve maatregelen als de 
voorgenomen doelen niet worden gehaald of als die leiden tot overlast. 

Vandaar ons verzoek tot een externe en participatieve evaluatie van de ambities e i het huidige 
beheer en een met ons uit te voeren (her)waardering of vaststelling van de ambities voor het gebied 
van het Natuurbeleidsplan. De door ons ingestelde werkgroep kan dit verzoek nader toelichte 
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