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De Onlanden 

           nummer 14, juni 2012 
 

 

 

Voorwoord 
 
 
De finale!  
 
Nee, dit stukje gaat niet over voetbal, maar na titels als ‘de laatste loodjes’ en ‘de 
afronding’ vroeg ik me af wat ik nu weer eens zou gebruiken om de laatste fase van de 
inrichtingswerkzaamheden mee aan te duiden. Al een paar keer heb ik in deze 
Nieuwsbrief aangekondigd dat het eind in zicht was. Er moesten nog maar een paar 
dingetjes geregeld te worden. En elke keer bleek dat er toch weer meer moest gebeuren 
dan gedacht, of dat de planning niet gehaald werd. Nu is echter al een moment geprikt 
voor de officiële beëindiging van de Herinrichting Peize, dus ik waag het er nog een keer 
op met deze titel (al hoorde ik laatst dat dat moment mogelijk een maandje 
doorgeschoven wordt ivm de kans op Koninklijke aanwezigheid). 
En zo erg is het natuurlijk niet dat er nog steeds gewerkt wordt in De Onlanden. Het 
waterpeil staat in veel gebieden al sinds januari (weet u nog) op het gewenste niveau en 
ook in het laatste gebied, de Matslootpolder, is het Peizerdiepwater inmiddels binnen 
gelaten. De natuur ging dan ook uitbundig tekeer dit voorjaar. Helaas is Tsunami 
tegenwoordig een woord met verkeerde bijsmaak, maar anders was dat wel van 
toepassing geweest op de hoeveelheden vogels die De Onlanden wisten te vinden. In 
januari meteen ganzen, eenden, meeuwen en een aantal Klapeksters. Later in het 
voorjaar kwamen Grutto, Kemphaan, Roerdomp, Porseleinhoen, Zomertaling, Lepelaar 
en andere leuke, bijzondere en soms gekke (Heilige Ibissen) soorten. Maar ook de 
‘gewone’ soorten deden het heel goed: Kokmeeuw, Meerkoet, Blauwborst en 
(opmerkelijk in de nattigheid) weidevogels (Tureluur, Kievit) en Veldleeuwerik.  
Natuur is uiteraard meer dan vogels, al reageren die vaak het snelst en meest zichtbaar 
op veranderingen zoals die in De Onlanden hebben plaats gevonden. Hoe planten, 
zoogdieren en libellen met deze veranderingen omgaan zal in de toekomst moeten 
blijken, maar de eerste indruk lijkt positief. Reeën en Hazen zijn nog overal te zien, 
libellen uiteraard ook, maar ook de bijzondere Bruine Vuurvlinder blijkt watervloed en 
winterweer overleefd te hebben.  
Andere soorten die dit voorjaar een sterke toename te zien gaven zijn o.a. de Heikikker 
en … de Mens. Deze laatste soort beweegt zich fietsend of lopend in grote aantallen door 
De Onlanden. Vooral in de weekenden is hij overal waar te nemen. Het lijkt er op dat de 
moerasbiotoop, met z’n mooie uitzichten en bijzondere natuur, een grote 
aantrekkingskracht heeft op deze soort. Alleen tijdens bepaalde voetbalwedstrijden 
zullen de mensen waarschijnlijk ineens verdwenen zijn uit het gebied. Voor de rust in De 
Onlanden is dat wel eens prettig. Hopelijk haalt Nederland de finale. 
(ging het toch nog over voetbal) 
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De Onlanden zijn af 
op een stuw na 
 
door Wim van Boekel 
 
Ja echt, het belangrijkste werk is gebeurd. De Onlanden staan helemaal onder water, alle 
kaden zijn aangelegd of juist verwijderd en in het grootste deel van het gebied hoeft 
helemaal niets meer te gebeuren. Dat wil niet zeggen dat er geen graafmachines, 
schaftketen of oranje veiligheidshesjes meer te vinden zijn in het gebied. Integendeel: 
die duiken weer op waar je ze allang niet meer zou verwachten. Hieronder een overzicht 
van de laatste klusjes en open eindjes van dit megaproject. 
 
De stuw 
In de vorige Nieuwsbrief is al uitgelegd dat de stuw in het Peizerdiep het sluitstuk van de 
inrichting wordt. Toen lag het nog in de bedoeling om deze stuw ten noorden van de brug 
over het Peizerdiep bij Peizermade te plaatsen. Inmiddels is de locatie opgeschoven naar 
het zuiden. Even ten zuiden van de brug is namelijk meer plaats om ook de vistrap die 
naast de stuw komt, net als bij de stuwen in de Peizermaden, aan te leggen. De grote 
hoeveelheid grond die bij de brug ligt opgeslagen zal t.z.t. gebruikt gaan worden voor de 
stuw. Hopelijk vindt die aanleg snel plaats. Er is nu nauwelijks doorstroming van water in 
de Matslootpolder, doordat er geen peilverschil is tussen Peizerdiep en Leekstermeer. Dit 
komt op den duur de kwaliteit van het gebied niet ten goede. 
 
Het asfalt 
De laatste tijd was het weer raak in de 
Peizermaden. Opnieuw werd er aan de wegen 
gewerkt. Een groot deel van het asfalt moest 
vervangen worden, omdat het te slecht van 
kwaliteit was. Gevolg: weer overal gaten in de 
weg en blokkades door wegbrede machines. 
Ook waren er de nodige valpartijen van fietsers 
die even niet gezien hadden dat weer een stuk 
weg was gefreesd. Inmiddels is het asfalt 
grotendeels vervangen, maar of het nu echt 
klaar is blijft afwachten. Op sommige stukken 
van de Drentse Dijk lijkt het alsof je over een 
wasbord rijdt. Waarschijnlijk komt overal nog 
een extra slijtlaag overheen, dus van de 
machines zijn we nog niet af. 
Ook in de Matslootpolder moet nog één stukje dijk, tussen Hoeve Eiteweert en de brug 
over het Peizerdiep, geasfalteerd worden. 
 
 
De hekken 
In het Herinrichtingsplan is indertijd vastgelegd dat veel wegen in De Onlanden 
afgesloten worden voor doorgaand autoverkeer. Dit was een wens van de 
natuurbeheerders en andere gebruikers van het gebied. Een aantal wegen in De 
Onlanden werd veel gebruikt als sluiproute, de Zanddijk en Drentse Dijk bijvoorbeeld. Dit 
leidde tot gevaarlijke situaties voor fietsers en onnodige verstoring van de natuur. 
Inmiddels zijn deze wegen op een aantal punten voorzien van afsluitingen door middel 
van palen. Ook de Matslootpolder wordt autovrij door hekwerken die aan het begin en 
eind van de Roderwolderdijk komen. De hekken die nu op de Roderwolderdijk staan 
voldoen niet om sluipverkeer tegen te gaan (helaas). 
 



 4 

 
De bank 
Één van de recreatieve voorzieningen in 
het Herinrichtingsplan is de plaatsing van 
een ‘Mijmerbank’ bij de brug over de 
zuidslenk in de Hooiweg. In combinatie 
daarmee worden een aantal 
parkeerplekken aangelegd op twee 
plekken langs de Hooiweg. Dit laatste is 
duidelijk nodig, want inmiddels is er al een 
gewoonte ontstaan om de auto ergens in 
de berm bij de brug te parkeren. Dit levert 
gevaarlijke en onoverzichtelijke situaties 
op. Met de aanleg van de bank en de 
parkeerplekken is onlangs begonnen. 
 
 
 
De Jarrens 
Het gebied ten zuidwesten van het Leekstermeer is al bijna twee jaar klaar en meer dan 
een jaar in gebruik als meebewegende waterberging. Het ziet er overal flink nat uit en 
dat hoort ook zo. Toch klopt er iets niet. De Jarrens staat weliswaar vol water, maar dat 
is er als regen in gekomen. De Jarrens staat namelijk nog niet in verbinding met het 
Leekstermeer, zoals de andere gebieden hier. Over de manier waarop die verbinding tot 
stand gebracht zou moeten worden, bestond verschil van mening. De ene partij wilde de 
verbinding maken via een zgn. onderleider. Deze zou, onder de Meerweg door, het water 
uit de Middelvennen naar de Jarrens moeten leiden. Voordeel van deze route is de 
langere weg die het water vanaf het Leekstermeer af moet leggen, waarbij het onderweg 
schoner wordt door biologische processen. De andere partij wilde een rechtstreekse 
verbinding van de Jarrens met het Leekstermeer, omdat het water dan sneller in de 
berging opgevangen kan worden. Na lang getouwtrek is een echt Hollandse oplossing 
bereikt. Beide verbindingen worden gemaakt, waarbij de rechtstreekse koppeling met het 
Leekstermeer, door een drempel in de verbinding, alleen werkt bij hoge waterstanden in 
het meer. Aanleg van de verbindingen moet dit jaar nog gaan plaats vinden. 
 
De rest 
Verder zijn er nog tal van kleinere klusjes die moeten gebeuren in De Onlanden, bij de 
Rodervaart en het vlonderpad bijvoorbeeld, maar die zijn te vergelijken met het 
‘ophangen van schilderijtjes en gordijnen’ na een verhuizing. Andere zaken, zoals een 
aantal inrichtingspunten rond het Leekstermeer of het peilbesluit voor het Groot Waal, 
vallen buiten de Herinrichtingswerkzaamheden. Daarover een andere keer wellicht meer. 
 
 
 
 
het vlonderpad in de Peizerweering
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Geniet van de Kiekendieven 
 
door Roelof Blaauw, Staatsbosbeheer 
 
Eigenlijk behoren kiekendieven tot mijn meest favoriete 
vogelsoorten. Zoals ze over moerassen, graslanden of 
akkers laag, traag en wat schommelend aan komen vliegen 
en dan opeens een snelle zwenking maken als er iets 
eetbaars opduikt doet mijn vogelaarshart altijd een slag 
sneller slaan. Het is gewoon een lust voor het oog om ze op 
die manier te zien vliegen waarbij ook nog eens duidelijk 
wordt dat, ondanks hun trage vlucht, het wel degelijk om 
redelijk grote, krachtige roofvogels gaat. En laten we nu 
juist in De Onlanden het geluk hebben dat er bijna het hele 
jaar kiekendieven te bewonderen zijn. In de zomerperiode 
gaat het vooral om de Bruine Kiekendief en in de 
wintermaanden om de Blauwe Kiekendief. In de zomer kan 
sporadisch ook de Grauwe Kiekendief gespot worden en heel 
af en toe is zelfs de Steppenkiekendief te bewonderen, zoals 
in 2011 een tijdje het geval was.     
 

Blauwe Kiekendief vrouw,  
foto Ane van Rees 

De Bruine Kiekendief is juist op dit moment goed te zien. Ze vallen op door hun bruin 
verenkleed met een lichte, gelige kop. Dat geldt in ieder geval voor de vrouwtjes en de 
jonge vogels. De mannetjes hebben naast het bruin een blauwgrijze staart met grote 
grijze vlakken in de vleugels. Sommige mensen noemen dit abusievelijk nog wel eens 
een Blauwe Kiekendief en de bruinere vrouwtjes en jongen de Bruine Kiekendief. De 
vrouwtjes van de Bruine Kiekendief zijn groter dan de mannetjes, wat normaal is bij 
roofvogelsoorten. Kiekendieven hebben opvallend lange (slanke) vleugels. Gecombineerd 
met een relatief laag gewicht levert dat een zeer groot draagvermogen op vergeleken 
met andere roofvogelsoorten. Kiekendieven hebben ook relatief grote klauwen ( langere 
nagels aan de achterteen) waardoor ze relatief grotere prooien kunnen vangen dan op 
grond van hun grootte te verwachten is. 
 Bruine Kiekendieven broeden verspreid over het hele gebied in lage aantallen. Vóór de 
herinrichting van De Onlanden broedden de meeste vogels langs het Leekstermeer en het 
Peizerdiep. Met de inrichting als waterberging/natuurgebied, waarbij veel meer moeras 
ontstaat, is het aannemelijk dat er meer paartjes gaan broeden en op meerdere locaties. 
De Bruine Kiekendief heeft voorkeur voor open gebieden, zoals De Onlanden, maar ze 
broeden ook wel in half open landschap met veel bosjes. De Bruine Kiekendief is in 
Nederland vooral een broedvogel, die in de wintermaanden naar Zuid Europa en Afrika 
trekt. In De Onlanden zijn de eerste exemplaren daarom vanaf het vroege voorjaar weer 
te bewonderen. Al redelijk gauw zoeken de kiekendieven een broedplaats en vinden er 
spectaculaire baltsvluchten plaats in de buurt van deze broedplaatsen. Wie deze 
baltsvluchten ooit heeft gezien zal ze niet gauw vergeten. Het mannetje kan hoog 
opvliegen met allerlei acrobatische toeren gevolgd door een torpedo-achtige duikvlucht 
op het lager vliegend vrouwtje dat zich dan zogenaamd aan het verweren is met de 
poten. Niets doet de kiekendieven op dat moment herinneren aan de trage, langzame 
vliegers die ze gewoonlijk zijn. 

Baltsvlucht Bruine Kiekendieven, foto Rutger Bus 
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In mei/juni worden er eieren gelegd die ongeveer 35 dagen bebroed worden. Na het 
uitkomen van de eieren zitten de jongen ook ongeveer 35 dagen in het nest om daarna 
uit te vliegen. Het vrouwtje blijft tijdens de broedperiode en de eerste weken dat er 
jongen zijn op het nest. Manlief jaagt alleen en moet voor het voedsel van beide 
oudervogels zorgen. De prooien worden op voor kiekendieven kenmerkende manier 
overgedragen. In de vlucht gooit het boven vliegende mannetje de prooi over naar het 
vrouwtje die de prooi in de lucht grijpt. Ook een spectaculair schouwspel wat op diverse 
plaatsen in De Onlanden is waar te nemen. De prooien van Bruine Kiekendieven bestaan 
hoofdzakelijk uit muizen, ratten en zangvogels. In mindere mate worden echter ook 
kikkers, vissen en grotere vogelsoorten gevangen. In De Onlanden zitten deze 
prooisoorten in voldoende mate en het is ook waar te nemen dat deze soorten door de 
Bruine Kiekendieven gevangen worden.   
 

 
 

Jagende Bruine Kiekendief vrouw, foto Rutger Bus 

 
Na het uitvliegen van de jongen zijn ze nog een kleine drie weken afhankelijk van de 
oude vogels ( met name het vrouwtje) om daarna op eigen benen te staan. Overigens 
kunnen er op dat moment jongen uitvliegen van meerdere nesten van één en dezelfde 
man. Bruine Kiekendief mannen kunnen namelijk polygaam zijn, waarbij ze meerdere 
vrouwtjes en nesten onderhouden. In de jaren negentig van de vorige eeuw zat er een 
beroemde polygamo in het gebied, die één nest verzorgde langs het Peizerdiep en één in 
een moerasje ten noorden van het Groot Waal. Hij had het bijzonder druk met het 
aanslepen van prooien in de toptijd. Van beide nesten zijn uiteindelijk succesvol jongen 
uitgevlogen. 
Na het uitvliegen van de jongen zijn  logischerwijs de meeste kiekendieven in het gebied 
waar te nemen. Vrouwtjes, mannetjes en jongen doorkruisen dan het hele gebied op 
zoek naar geschikt voedsel.  Een spannende tijd met name voor de jongen. Ze moeten 
voldoende voedsel kunnen vinden om te overleven. Ook moet er genoeg vet opgebouwd 
worden voor de lange reis naar het zuiden.  
En dan plotseling , en veel sneller dan je gedacht had, is het zomerhalfjaar zo maar weer 
voorbij. Geweldig genoten van de Bruine Kiekendieven en op een goede morgen vliegen 
ook de Blauwe Kiekendieven het gebied zo maar weer binnen. Zij komen het 
winterhalfjaar opvrolijken.  De Blauwe Kiekendief is ook een kiekendief in hart en nieren. 
In een eerdere nieuwsbrief is deze soort al eens aan de beurt geweest maar er is nog 
veel meer over te vertellen. Wie weet in een volgende nieuwsbrief, maar nu eerst gauw 
naar buiten voor de zomerkiekendieven.   
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Akkers in De Onlanden 
 

door Jacob de Bruin, Natuurmonumenten 
 
Afgelopen voorjaar heeft Natuurmonumenten 6 hectare grasland op de Stenhorsten 
geploegd en in gebruik genomen als akker. Dit jaar is er 5 hectare gerst en 1 hectare 
braakmengsel ingezaaid. Tussen Eelde en Peize ligt bij De Horst het Esje, hier verbouwen 
we al jaren winterrogge. 
Door extensief akkerbouw toe te passen proberen we de variatie in het cultuurlandschap 
op de zandgronden van De Onlanden te vergroten. Het gaat slecht met veel dieren die 
afhankelijk zijn van dit soort landschappen. Bijvoorbeeld de Patrijs, Kneu en Ringmus zijn 
sterk afgenomen de afgelopen decennia. Soorten die ook erg van akkers houden zijn de 
Kwartelkoning en de Kwartel. Als er Kwartelkoningen zijn zitten ze in ieder geval bij het 
Esje. 
Speciaal voor dieren als akkervogels en muizen hebben een braakveldje aangelegd. Dit is 
een veldje waar we een mengsel inzaaien van granen, bloeiende gewassen, grassen en 
bloemen. Het eerste jaar zullen hier veel granen en bloemen in staan. Deze granen 
blijven ook in de winter staan zodat er extra voedsel beschikbaar is. Het tweede jaar 
ontstaat er door de polvormige grassoorten een ideaal muizenbiotoop en zal de 
muizenstand hoger zijn. Dit zorgt weer voor extra voedsel voor roofvogels. Het 
braakveldje ligt aan de noordzijde van de Stenhorstdijk. We moeten nog een beetje 
uitdokteren wat het beste mengsel is en zullen de komende jaren verschillende mengsels 
uitproberen. In de winter worden dit soort veldjes veel gebruikt door Geelgorzen, 
Ringmussen en Groenlingen. Soms bestaan de groepen wel uit enkele honderden vogels. 
 

 

 

Figuur 1 Honderden groenlingen op winterveldje met mosterd 

 
De akkers zijn dit jaar ingezaaid met het zomergraan Gerst. Komend najaar wordt er 
weer winterrogge ingezaaid. Winterrogge zal het hoofdgewas zijn op onze akkers. Alleen 
als er teveel onkruiden verschijnen of ziektes in de rogge zullen we een jaar zomergraan 
verbouwen. De bemesting en zaaidichtheid is lager dan normaal zodat er ook ruimte is 
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voor kamille en Korenbloemen. Het gewas wordt natuurlijk ook gebruikt. Het graan doet 
dienst als biologisch krachtvoer voor de koeien van de Maatschap Het Hooge Veld. 
Ditzelfde bedrijf kan het stro goed gebruiken als strooisel in de potstal.  
 

 

 

Figuur 2 Winterrogge met korenbloem en kamille 

 

Wilt uw dit mooie landschap met de akkertjes zelf zien,  dat kan! De Bommelierroute is 
een wandelroute die ontwikkeld is samen met IVN Peize en komt langs de akkers op de 
Stenhorsten. U kunt starten bij de Aalpoelendijk te Peize of het parkeerplekje aan de 
Groningerweg ter hoogte van het fietspad de Zanddijk of de Bommelier. 
 

 

 

Figuur 3 Startlocatie Aalpoelendijk 
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Krabbenscheer in de Lettelberter Petten 
 
door René Oosterhuis, Het Groninger Landschap 
 
Krabbenscheer is een waterplant die in de winter op de bodem van de wateren verblijft 
waarin zij groeit. In het voorjaar, wanneer de fotosynthese weer op gang komt, vormt de 
plant nieuwe bladeren en neemt het drijfvermogen van de plant toe. De Krabbenscheer 
komt omhoog naar de oppervlakte van het water. In het najaar zinkt de plant weer naar 
de bodem. Krabbenscheer verlangt schone, niet te voedselrijke sloten en is gevoelig voor 
milieuvervuiling.  
Sinds 2006 staat er Krabbenscheer in een brede sloot in de Lettelberter Petten, het 
gebied aan de noordzijde van het Leekstermeer. Wat begon met een paar planten is in 
een paar jaar tijd uitgegroeid tot een volledig dichtgegroeide sloot vol Krabbenscheer.  
Ook in een paar sloten in de omgeving begint zich de laatste jaren Krabbenscheer te 
vestigen. Voor zover bekend betreffen het uitsluitend vrouwelijke planten, zodat alleen 
vegetatieve vermeerdering kan hebben plaatsgevonden met behulp van uitlopers. 
De planten vormen het leefgebied van de Groene Glazenmaker, een vrij grote libelle van 
ongeveer zeven centimeter lang. De soort is afhankelijk van Krabbenscheer, omdat 
vrouwtjes hun eitjes uitsluitend afzetten op bladeren van deze plant (vlak onder de 
waterlijn). De eitjes overwinteren en komen in het voorjaar uit. De tweede overwintering 
vindt plaats als larve. In de daaropvolgende zomer vindt de gedaanteverwisseling naar 
een libelle plaats. In 2010 werden meer dan 100 vliegende exemplaren van Groene 
Glazenmaker geteld aan de noordzijde van het Leekstermeer tijdens een excursie van de 
KNNV. 
In januari 2012 stonden de boezemlanden in 
de Lettelberter Petten onder water.  Ook in 
de sloot met Krabbenscheer stond het water 
een stuk hoger (foto). Het hoge water en de 
stevige wind zorgden ervoor dat een deel 
van de Krabbenscheer uit de sloot werd 
losgeslagen en weg dreef. Nadat het water 
weer gezakt was, konden op de gehele 
hoogwaterlijn planten teruggevonden worden 
die weggedreven waren. Deze planten lagen 
op het droge en waren afgestorven.  

 
In mei 2012 is gekeken wat de schade was 
die het hoge water heeft veroorzaakt aan de 
Krabbenscheervegetatie. De sloot die in 
2011 helemaal vol stond met planten blijkt 
ook in mei 2012 weer helemaal gevuld met 
Krabbenscheer. Er is weliswaar een deel 
weggespoeld, maar de overgebleven 
planten hebben deze ruimte direct weer 
opgevuld. De weggespoelde planten zijn 
deels op het land beland en deze planten 
zijn gestorven, maar er zijn ook veel 

planten in de andere sloten in het gebied terecht gekomen. Het gaat om kleine 
vestigingen van 1-3 planten (foto) per locatie, maar in vrijwel alle sloten zijn nieuwe 
vestigingen gevonden. Er vanuit gaande dat de waterkwaliteit goed is zullen deze nieuw 
vestigingen spoedig uit gaan groeien. Het hoge water heeft uiteindelijk dus een heel 
positieve uitwerking gehad op de Krabbenscheer. In augustus gaan we kijken wat de 
gevolgen zijn voor de populatie van de Groene Glazenmaker. 
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Onderzoek in de baggelwieken  
 
door Frederik Janse 
 
Vroeger kreeg je een kromme rug 
van het uitgraven van 
baggelwieken (ook wel petgaten 
genoemd) voor de turfwinning. 
Maar recent zijn met behulp van 
graafmachines enkele nieuwe 
baggelwieken gegraven in de 
Eelder- en Peizermaden. Rondom 
zijn er landjes geplagd. Dat houdt 
in dat de bovenste laag 
afgegraven wordt. De laag waar 
veel meststoffen inzitten door het 
intensieve gebruik voor de 
veeteelt. Door die meststoffen 
groeit gras prima, maar allerlei 
andere planten van weleer wat 
minder. Dan moet u denken aan 
bijvoorbeeld orchideeën. Doordat  
er geplagd en gegraven is wordt 
de kans op een  gevarieerde flora 
groter. Een gevarieerde flora 
betekent weer een grotere 
variatie aan insecten, die op hun beurt weer allerlei vogels en andere dieren aantrekken. 
Omdat de baggelwieken verspreidt in het gebied liggen, zijn ze ook niet allemaal gelijk 
wat betreft de diepte, bodemkwaliteit en de waterkwaliteit.  
 
Misschien heeft u op één van uw bezoekjes aan dit prachtige gebied twee rare snuiters in 
en bij het water zien staan. Dit zijn de auteur en zijn medestudent. Om er achter te 
komen wat de relatie is tussen de verschillende omstandigheden en de opkomende 
vegetatie zijn wij dit jaar, in samenwerking met Natuurmonumenten, begonnen om de 
vegetatie in en rond de baggelwieken in kaart te brengen. Hiervoor bezoeken wij, 
gewapend met een hark en waadpak, in de maanden mei tot augustus enkele keren de 
baggelwieken.  
Doordat de baggelwieken net nieuw zijn, bestaat de vegetatie vooral uit allerlei soorten 
planten die grotendeels uit het zicht op de bodem groeien. Zo komt er het plantje 
Blaasjeskruid voor. Dit is een heel mooi teer plantje dat allemaal kleine ballonnetjes 
(blaasjes) aan haar stengels heeft. Aan de blaasjes heeft het plantje zijn naam te 
danken. Met die blaasjes vangt het plantje waterdiertjes. Als de diertjes aan de blaasjes 
komen gaat het blaasje open en wordt 
het diertje met grote snelheid naar 
binnen gezogen. Hierna wordt het 
diertje verteerd door het plantje. Het 
plantje is ook een indicator voor 
mogelijk meerdere planten die een hoge 
natuurwaarde hebben. We zijn dan ook 
erg benieuwd wat er allemaal in en om 
de baggelwieken zal gaan groeien en 
bloeien en welk dieren daarmee 
aangetrokken worden, waar u dan ook 
weer van kunt genieten. 
 
 

                Groot Blaasjeskruid 
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Beleef De Onlanden anders 
 
door Wim van Boekel 
 
De beste manier om de natuur in De Onlanden te ervaren is uiteraard zelf het gebied 
bezoeken en ‘live’ de natuur beleven. Maar ook thuis zijn er verschillende manieren om 
op de hoogte te blijven van wat er allemaal gebeurt in De Onlanden. Stichting 
Natuurbelang De Onlanden gaat met z’n tijd mee en biedt geïnteresseerden een aantal 
mogelijkheden om via internet ‘in touch’ te blijven met De Onlanden. 
 

 bijvoorbeeld. Bij uitstek het medium voor snelle berichtgeving 
over ontwikkelingen of interessante weetjes in en over De 
Onlanden. Volg @natuuronlanden ook om op de hoogte te blijven. 
 

is tegenwoordig onmisbaar als communicatiekanaal. Uiteraard doen 
wij daaraan mee. Ons kanaal: natuurindeonlanden bevat inmiddels 
al 32 korte films van bijzondere plekken of waarnemingen in De 
Onlanden. Dé mogelijkheid om een kijkje te nemen op locaties in 
De Onlanden waar je normaal gesproken nooit zou komen. Zeker 
de moeite waard om te zien en een abonnement op te nemen. 

 
Het Weblog op de site van Avifaunagroningen is een 
andere manier om natuurliefhebbers mee te nemen De 
Onlanden in. Met enige regelmaat verschijnt een nieuwe 
aflevering met de belevenissen van de WetlandWacht van 
het Leekstermeergebied in De Onlanden. 

 
En tenslotte: veel liefhebbers van De Onlanden, die het werk van Stichting Natuurbelang 
De Onlanden steunen, hebben zich inmiddels al aangemeld als donateur en zijn daarmee 
Onlander geworden. Onlanders steunen de stichting ook financieel met een kleine 
bijdrage van minimaal €10,- pp. per jaar. Daarvoor krijgen ze uiteraard ook wat terug. 
Onlanders worden beter geïnformeerd over ontwikkelingen dan de ‘gewone’ bezoekers 
van het gebied en profiteren van ‘extra’s’, zoals de Beleefkaart van De Onlanden die 
onlangs verschenen is, of de speciale Onlander-excursies. Reden genoeg om ook 
Onlander te worden en daarmee het werk van Stichting Natuurbelang De Onlanden te 
steunen. Lees hier hoe je Onlander wordt. 



 12 

Beheertypen Leekstermeergebied 
 
Door Roelof Blaauw, Staatsbosbeheer 
 
Veel van het toekomstige beheer in De Onlanden wordt in grote lijnen aangestuurd door 
de zogenaamde beheertypen die aan het gebied zijn toegekend. Op de site van de 
provincie Drenthe is met enig zoekwerk de beheertypenkaart van de gehele provincie te 
vinden. De beheertypenkaart is onderdeel van hoe de Provincie momenteel tegen natuur 
aankijkt. Ook dit is uitgebreid te vinden op de Provinciale site. Op de beheertypenkaart is 
ook De Onlanden te vinden met de gewenste beheertypen. In dit artikel gaat het over 
het Leekstermeergebied met de beheertypen ‘Moeras’ en ‘Kruiden-en faunarijk grasland’. 
Dit zijn de beheertypen die qua omvang het belangrijkste zijn in dit gebied.  
 

 
 
Beheertype 05.01  Moeras 
Bij het beheertype Moeras staat een omschrijving met een heleboel algemeen bekende  
zaken over moeras en een aantal specifiekere zaken. Hier een korte bloemlezing (vrij 
vertaald) van wat er zoal bij Moeras vermeldt staat: 
Moerassen komen voor op de overgang van zoet water naar land /Het merendeel van de 
moerassen ligt in de laaggelegen veen-en kleigebieden van Nederland /Moeras ontstaat 
in stilstaand, voedselrijk zoet water of in overstromingsgebieden van rivieren en beken of 
in kwelgebieden /De bodems zijn zeer nat, voedselrijk en matig zuur tot neutraal /Moeras 
is van groot belang voor vogels, libellen, vissen, amfibieën en enkele zoogdiersoorten 
/Typische moerasplanten zijn hoge grassoorten als Riet en Rietgras, zeggen, biezen en 
plaatselijk Galigaan /Rietlanden kunnen zeer divers zijn met voedselrijke typen en 
voedselarme (kruidenrijke) typen /Een deel van de rietlanden kan gemaaid worden, maar 
niet alles gelijktijdig (belang van overjarig riet) /De Nederlandse moerassen zijn vrijwel 
volledig ontgonnen of verveend; het resterende deel wordt bedreigd door verdere 
toename voedselrijkdom (vermesting) , tekort aan water (verdroging) of toename van 
bos (verbossing) /Voor een goed kwaliteit is een natuurlijk fluctuerend waterpeil en een 
goede waterkwaliteit essentieel /Moeras kan in voedselarme gebieden overgaan in 
veenmosrijk rietland en moerasheide en in voedselrijke gebieden in ruigte en bos /In 
moerassen komt ook open water en bos voor /Het waterpeil zakt in de zomer niet al te 
ver weg (max. enkele decimeters beneden maaiveld) /Belangrijke moerasgebieden in 
Nederland zijn o.a.: Wieden/Weerribben, Naardermeer, Zuidlaardermeer. 
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Tot zover een kort overzicht wat er zoal bij Moeras geschreven staat. Wat heeft 
Staatsbosbeheer nu met het daadwerkelijke beheer van dit beheertype te maken? Gek 
genoeg niet zoveel, omdat moeras zich relatief goed in stand kan houden als “het water” 
maar goed geregeld is. Er zal dus veel van het waterschap afhangen of de hoeveelheid 
en de kwaliteit van het water “goed” is voor de instandhouding van een  “goed” moeras. 
Staatsbosbeheer komt in beeld als het gaat om de meer interne werkzaamheden. Te 
denken valt hierbij aan het al dan niet maaien van rietlanden, het al dan niet maaien van 
grazige stukken, het bevorderen of juist tegengaan van verdere bosvorming, enzovoort. 
Helaas zijn deze beheerwerkzaamheden in moeras wel vaak bewerkelijk en kostbaar.   
Uiteraard gaan we naast de praktische werkzaamheden ook letten op het water, de 
bodem, de vegetatie en diverse plant- en diersoorten. En dat allemaal voor een zo 
gunstig mogelijke instandhouding van het beheertype MOERAS.   
 
Het andere, qua grootte belangrijke beheertype in het Leekstermeergebied is het type 
Kruiden- en faunarijk grasland. Ook bij dit type een vrij vertaalde bloemlezing van wat er 
zoal omschreven staat. 
 
Beheertype 12.02  Kruiden- en faunarijk grasland 
Kruiden- en faunarijk grasland omvat graslanden die kruidenrijk zijn maar niet tot de 
allerschraalste of voedselrijkste graslanden behoren /De vegetatie bestaat uit diverse 
graslandvegetatietypen, met name de zogenaamde kamgrasweiden en witbolgraslanden 
/Er mogen ook diverse typen ruigte en/of struweel in voorkomen /Het grasland wordt 
meestal extensief beweid of gehooid en niet of in slechts lichte mate bemest /Deze 
graslanden kunnen op diverse bodemtypen aangetroffen worden /Dit type komt 
wijdverspreid in Nederland voor, maar door te intensief beheer zijn ze in het agrarisch 
gebied zeldzaam geworden /De overgebleven graslanden vallen tegenwoordig veelal 
onder natuurbeheer /Dit graslandtype vormt vaak een overgang naar schralere 
(voedselarme) graslandtypen /Variatie in structuur, voedselrijkdom en/of 
(grond)waterpeil zorgen voor diverse vegetatietypen met de nodige kwaliteit /Dit 
graslandtype is o.a. van belang voor vlinders en andere insectensoorten, vogels 
(Kwartelkoning) en kleine zoogdieren /Deze graslanden bevatten minimaal 20 % kruiden 
en mossen /Er wordt niet bemest, tenzij met ruige stalmest of bekalking /Jaarlijks 
langdurig overstroomde graslanden vallen niet onder dit beheertype. 
Tot zover een kort overzicht wat er zoal bij dit beheertype beschreven staat. Wat heeft 
Staatsbosbeheer nu met het daadwerkelijke beheer van het beheertype Kruiden- en 
faunarijke graslanden te maken? Behoorlijk veel, omdat dit een beheertype betreft dat 
compleet door menselijke sturing in stand blijft. Deze graslanden blijven alleen bestaan 
als mensen er vee in brengen of als er voortdurend gemaaid en afgevoerd wordt. Hierbij 
moet strikt gelet worden op de plaatselijke bodemgesteldheid, de waterstand en de 
aanwezige plant- en diersoorten. Het beheer van deze graslanden is van extra belang 
omdat het overgangen kent naar andere beheertypen als moeras, vochtige graslanden, 
broekbossen etc. Het is zaak goed op die overgangen te letten, omdat deze overgangen 
in de natuur vaak van groot belang zijn. Graslanden van dit type zijn in het 
Leekstermeergebied te vinden op de overgang van de hogere delen (flanken) naar de 
lagere delen met moeras. Grotere oppervlaktes liggen in het noordwesten bij de Jarrens, 
in het midden bij Sandebuur en helemaal in het oosten bij het Peizerdiep. 
 
Tot zover een korte inkijk in de 
wereld van beheertypen. Voor wie 
meer wil weten is de al eerder 
genoemde site van de Provincie 
Drenthe interessant maar ook de 
site van Natuur.nu (onder 
subsidiestelsel natuur en 
landschap), waarop een heldere 
omschrijving staat van de diverse 
natuurtypen en beheertypen. 
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Verwondering in De Onlanden 
 
door Jacob de Bruin, Natuurmonumenten 
 
In dit verhaal kom ik niet met antwoorden, maar met vragen, heel veel vragen. De 
Onlanden zijn ingericht en nu is het aan de natuur om ons te laten zien of we de juiste 
randvoorwaarden hebben gecreëerd.  Randvoorwaarden voor een gevarieerd wetland aan 
de rand van het Drentse zandplateau. Wij mensen houden graag de boel op orde en 
voorspellen graag de antwoorden op de vragen. Maar natuur is een chaos van allerlei 
mooie dingen. Dingen die vaak anders in elkaar zitten dan we dachten. Natuur is in staat 
om ons te verwonderen.  
Vooral vogels reageren snel en verrassend. Voorbeelden zijn de Kokmeeuwen die al na 
enkele weken de ontstane eilandjes in het Langmameer wisten te vinden. Inmiddels 
worden er al vele tientallen broedparen geteld. Maar ook de grote groepen Grutto’s, 
Kemphanen, Zomertalingen, Wintertalingen, Smienten en Slobeenden in het voorjaar 
waren spectaculair. Nu begint de broedvogelbevolking te veranderen. Er verschijnen 
meer water-en rietvogels, zoals de vele soorten eenden, Porseleinhoen, Waterral, 
Roerdomp en Snor. In de wijk Ter Borch broeden inmiddels Huis- en Boerenzwaluw en 
zelfs Oeverzwaluw heeft zich gevestigd in een bult zand. Deze vogels veroorzaken soms 
overlast bij woningen. Misschien is het een idee om hier zwaluwtillen te plaatsen.  
Welke vogelsoorten gaan De Onlanden gebruiken? Broedt er over een paar jaar een 
Zeearend of misschien een Kraanvogel? Verschijnen er honderden ganzen of vreet de Vos 
alle ganzeneieren op? 
De planten reageren wat langzamer, maar de eerste indrukken van de bloemrijke 
hooilanden zijn goed. Soorten als Echte Koekoeksbloem en Dotterbloem zijn flink 
toegenomen. De bestaande reservaten hebben theoretisch prima waterstanden, veel 
beter dan voor de inrichting. De komende jaren zullen we zien of dat ook echt zo is. 
Kunnen de soorten zich verder verspreiden vanuit de bestaande reservaten?  
De baggelwieken beginnen zich nu ook te ontwikkelen. Het lijken prachtige biotopen te 
worden voor bijzondere water- en oeverplanten en voor libellen. 
Dan is nog een interessant vraagstuk hoe kwetsbare soorten, zoals Zompsprinkhaan, 
Bruine Vuurvlinder en Groene Glazenmaker reageren op de inzet van de waterberging 
van afgelopen januari. De eerste tellingen van de Bruine Vuurvlinders lijken goed. 
Groene Glazenmaker larven leven twee jaar in het water, dus we kunnen over een paar 
jaar pas waarnemen hoe deze soort reageert op de waterberging. Na de periode met 
extreem hoog water zijn in veel delen van het gebied de muizen weg. Welke muizen 
koloniseren als eerste de lege 
gebieden?  En hoe vaak gaat een 
dergelijke hoge waterstand 
eigenlijk plaatsvinden?  
Een moeras zonder Riet en water 
is als een woonwijk zonder 
huizen en zonder weg. Kunnen 
de bestaande Rietkragen zich 
uitbreiden? En is er voldoende 
open water of groeit dit de 
komende jaren helemaal dicht? 
Blijft het water helder? Of krijgen 
algen de overhand? Gaan er 
wilgen groeien? Hoe gaat het 
water zich gedragen: hoe hoog 
wordt de waterstand in een natte 
winter en in een droge 
zomermaand? 
 

Eelderdiep met eerste Rietkragen 
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Dan hebben nog soorten als Bever en Otter. We hebben ons best gedaan om het gebied 
geschikt te maken voor deze soorten. Maar kunnen ze er wel komen? Of eindigen ze op 
het asfalt. Van de Bevers die zijn uitgezet in het Hunzedal en Drentsche Aa zijn er 
inmiddels al vijf doodgereden. De Das laat zich wel eens zien in De Onlanden, maar kan 
zijn draai nog niet vinden. Reeën zijn er veel in het gebied en dankzij de natuurbruggen 
bij Peizermade en Eelderwolde worden daar nu niet meer jaarlijks reeën doodgereden.  
Dan willen we delen van De Onlanden ook nog beheren. Maar ja, waar kunnen nog 
koeien lopen en waar kunnen we nog maaien? Waar mogen bomen en struiken tot 
ontwikkeling komen en waar zou het open moeten blijven? Kunnen we overal nog wel 
komen? Door op een aantal plekken met minder koeien te begrazen proberen we de 
structuurvariatie te vergroten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbeeld van weiland 
met veel structuur-
variatie bij  de Slokkert, 
Norg 

 
 
 
 
 
 
Een natuurgebied beheren houdt niet op met dieren en planten. We willen ook mensen 
betrekken bij de natuur en ons werk. Het gebied wordt een stuk interessanter voor de 
recreant. En dat merken we. Het gebied wordt steeds meer bezocht. Daar zijn we heel 
blij meer, maar waar wat zijn de mooiste routes? En maken we daar een folder van of 
een app? Of zoeken de mensen zelf wel uit waar ze fietsen of wandelen? Waar liggen de 
best picknick locaties? En gaat al die recreatie dan samen met de soms kwetsbare 
planten en dieren? 
Kortom, er zullen nog veel momenten van verwondering komen in De Onlanden. Dankzij 
de hulp van vele vrijwilligers en leden kunnen we de ontwikkelingen volgen in De 
Onlanden. En daardoor de verwonderingen ervaren en delen. 
Kijkt u mee? En laat u zich verwonderen? 
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Kort, kort, kort 
 
door Wim van Boekel 
 
Lepelaars weten De Onlanden te vinden 
De hele lente zijn er al Lepelaars te zien in De Onlanden. Vaak zelfs van dichtbij, als ze 
rustig aan het foerageren zijn langs de Noorddijk bij Peize of de Roderwolderdijk in de 
Matslootpolder. Sommige Lepelaars hebben kleurringen om de poten, waardoor ze 
individueel herkenbaar zijn. Zo werd duidelijk dat in ieder geval één Lepelaar die op 
Schiermonnikoog broedt en daar in april werd gezien, in mei naar De Onlanden kwam om 
te foerageren. Deze Lepelaar (met code PP in zwarte en witte ringen om de poten; 
geringd in 1996!) is bovendien al een (zeer) oude bekende in De Onlanden. Hij werd in 
2004 al eens afgelezen in het bergboezem langs het Lettelberterdiep. Wie weet komt hij 
straks met z’n jongen terug in De Onlanden. Opletten maar. 
 
Ook dit jaar weer Steltkluten in De Onlanden 
Net als vorig jaar werden dit voorjaar weer 
Steltkluten gezien in De Onlanden. Één paartje 
ging zelfs broeden. Niet in de Middelvennen, waar 
vorig jaar vier paartjes broedden, maar helemaal 
aan de andere kant van De Onlanden, bij het 
Eelderdiep. Helaas verliep de broedpoging niet 
succesvol. Na ruim twee weken broeden bleek het 
nest verlaten en de inhoud verdwenen. Wat er 
gebeurd is, werd niet duidelijk. Waarschijnlijk heeft 
het mislukken een natuurlijke oorzaak, zoals 
predatie. Hopelijk komen de Steltkluten de 
komende jaren nog vaker in De Onlanden broeden.  
 
 
De Onlanden overzichtelijk op Waarneming.nl 
Op verzoek van stichting Natuurbelang De Onlanden hebben de beheerders van 
Waarneming.nl (de belangrijkste website voor natuurwaarnemingen in Nederland) De 
Onlanden als zelfstandig gebied ingevoerd in de lijst op hun site. Het gebied is opgedeeld 
in een aantal logische subgebieden, zoals bijv. Leekstermeer, Eelderdiep en 
Langmameer. Tot nu toe moesten bezoekers aan de site alle (bladzijden vol) 
waarnemingen langs om te zien wat er in De Onlanden gebeurde. Nu zijn de 
waarnemingen in De Onlanden in één oogopslag te zien. Een hele verbetering. 
 

 
 
 


