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De Onlanden 

           nummer 19, december 2014 
 

 

 

Voorwoord 
 
Pas op! Groot Wild! 
 
U heeft wellicht onlangs gelezen of gehoord dat in de Provinciale Staten van Drenthe 
gediscussieerd wordt over de introductie van Groot Wild. Het gaat dan om de vragen 
welke soorten waar en hoe mogen rond lopen in de provincie. Het lijkt erop dat het 
Edelhert over enige tijd een plek krijgt in het Drents-Friese Wold. Voor het Everzwijn 
blijven de grenzen gesloten en de Wolf…. Nou ja, dat zien we dan wel weer.  
Denk nu niet dat die Edelherten zich straks rustig mogen vermeerderen en mogen gaan 
en staan waar ze willen. Er moet uiteraard een zorgvuldig afgewogen ‘plan’ komen, met 
streefaantallen en gebiedsgrenzen. Alles wat zich als Edelhert niet aan dat plan houdt, 
wordt, eveneens uiteraard, afgeknald. Tot zover de natuurlijkheid van deze introductie. 
 

Toch zijn we onlangs eens bij elkaar geweest om te praten over de mogelijkheden voor 
grotere zoogdiersoorten in De Onlanden. ‘We’ zijn de diverse beheerders in De Onlanden 
en het bestuur van Stichting Natuurbelang De Onlanden. Het was een interessante 
brainstorm, waarbij de ‘verre horizon’ niet gemeden werd. We waren het erover eens 
dat sommige soorten vroeg of laat vanzelf in De Onlanden zullen arriveren. Sterker, de 
Otter is er al en ook Dassen zijn bij tijd en wijlen gesignaleerd. De komst van de Bever 
is een kwestie van tijd en vooral van goede ecologische verbindingen. Het zou ons ook 
niets verbazen als over een paar jaar enkele illegale Everzwijnen in De Onlanden 
verblijven. Dit zijn namelijk geen echte bosdieren, zoals de omheinde Hoge Veluwe 
suggereert. Ze voelen zich prima thuis in natte gebieden. Hetzelfde geldt voor 
Edelherten. Als die van het Drentse bestuur de kans kregen om te migreren zouden ze 
prima in De Onlanden kunnen wonen en van daaruit ook de sprong naar, bijvoorbeeld, 
het Lauwersmeer kunnen maken. Het zou mooi zijn…  
Nog mooier zou hét échte moerashoefdier in De Onlanden passen: de Eland. Het moet 
toch geweldig zijn om over de Onlandse Dijk te fietsen en dan ineens in het moeras 
naast je de kop van een Eland omhoog te zien komen. Volstrekte utopie uiteraard, 
voorlopig. Eerst die Bevers maar.
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Krabbenscheer en Groene Glazenmaker 
rond de Lettelberterpetten. 
 
door René Oosterhuis, Het Groninger Landschap 
 
In vorige Nieuwsbrieven is het voorkomen van de Groene Glazenmaker in De Onlanden al 
aan bod gekomen. De Groene Glazenmaker is een vrij grote libellensoort van ongeveer 
zeven centimeter lang. De soort is afhankelijk van Krabbenscheer, omdat vrouwtjes hun 
eitjes uitsluitend afzetten op bladeren van Krabbenscheer (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 plaats. Tijdens 
deze metamorfose verandert de larve in libelle. Wat achterblijft is een leeg hulsje waar 
de libelle uitgeslopen is, het larvenhuidje.  
De populatie Groene Glazenmaker is snel aan het groeien. Wat in 2008 begon met een 
enkel exemplaar  langs de watergang tussen het Leekstermeer en de Lettelberterpetten 
is nu uitgegroeid tot een volwaardige populatie. In 2012 is een aantalsschatting gemaakt 
op basis van larvenhuidjes. De populatie in de watergang bestond toen uit minimaal 500 
uitgevlogen individuen. In 2014 is het onderzoek op zelfde locatie herhaald en is de 
populatie geschat op ruim 2100 uitgevlogen Groene Glazenmakers.  
 

 
 
Pas uitgeslopen Groene Glazenmaker met larvenhuidje  

 
 
Tijdens het hoogwater van 2012 in De 
Onlanden zijn op diverse plekken aan de 
noordzijde van het Leekstermeer  nieuwe 
vestigingen van Krabbenscheer ontstaan. 
Helaas ontbrak het dit jaar aan tijd om ook 
deze vegetaties te controleren op 
larvenhuidjes van Groene Glazenmakers. 
Maar in het najaar zijn de vegetaties wel 
onderzocht op de aanwezigheid van larven. 
Met een erg positief resultaat, want van de 
acht onderzochte locaties waren er op zeven 
locaties larven van Groene Glazenmakers 
aanwezig. 
 

Libellenlarven: links Vroege Glazenmaker, 
        rechts Groene Glazenmaker 

 
De populatie van de Groene Glazenmaker groeit en 
breidt zich uit naar andere locaties, dus dat ziet er goed 
uit. Er is echter één grote maar…… vanuit het 
Leeksterhoofddiep zijn een tweetal exotische 
waterplanten bezig zich uit te breiden richting De 
Onlanden, de Grote Waternavel en de 
Waterteunisbloem. Beide soorten komen van nature niet 
in Nederland voor, maar zijn hier in het watersysteem 
beland en zijn bezig met een enorme opmars. Beide 
exoten zijn in staat om watergangen compleet dicht te 
groeien en daarmee alle andere planten te verdringen. 
Het gevaar bestaat dat deze planten in De Onlanden ook 
in de sloten met Krabbenscheer terechtkomen en daar 
de krabbenscheervegetatie gaan verdringen. Dat zou de 
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doodsteek zijn voor de populatie Groene Glazenmaker aan de noordzijde van het 
Leekstermeer. Het Groninger Landschap zal zorgen dat haar watergangen verschoond 
blijven van beide soorten waterplanten en doet hierbij een oproep aan andere eigenaren 
van waterlichamen om ook hun watergangen vrij te houden van de beide waterplanten. 
 

Vestiging van Grote Waternavel en Waterteunisbloem in Leeksterhoofddiep, oktober 2014 

 

 
Naschrift redactie:  
 
over het voorkomen en bestrijden van Grote Waternavel rond het Leekstermeer zijn 
schriftelijke vragen gesteld aan het Dagelijks Bestuur van waterschap Noorderzijlvest 
door de fractie van Water Natuurlijk in het Algemeen Bestuur van dit waterschap. 
Noorderzijlvest is eerst verantwoordelijke voor de bestrijding van Grote Waternavel en 
andere exoten in het Leekstermeer en omgeving. Uit het antwoord van het DB blijkt dat 
het waterschap dit jaar vier keer Grote Waternavel verwijderd heeft, maar dat het spul 
steeds heel snel weer terug kwam. Ook zijn er wateren waar de bestrijding een zaak is 
van andere (particuliere of gemeentelijke) eigenaren, die dit niet altijd goed doen. 
Volgend jaar wil het waterschap nieuw beleid opstellen voor de bestrijding, maar 
voorlopig hoopt men op een strenge winter. Water Natuurlijk heeft aangedrongen op een 
veel serieuzere aanpak van dit probleem. Wordt vervolgd. 
Iedereen die in een watergang Grote Waternavel tegenkomt kan dit doorgeven aan het 
waterschap. Voor een goede bestrijding is dit nodig, want de medewerkers van het 
waterschap komen lang niet overal vaak genoeg om het zelf in de gaten te houden. Doen 
dus! 
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Broedvogelpopulatie in De Onlanden groeit verder 
 
door Wim van Boekel 
 
Ook in voorjaar en zomer van 2014 heeft een groep van zo’n 25 vrijwilligers de 
broedvogelpopulatie in De Onlanden geïnventariseerd. Dit gebeurde, zoals altijd, met de 
BMP-methode van Sovon. Heel wat vroege ochtenduren werden besteed aan het noteren 
van zingende rietvogels, stiekeme paartjes eend in kleine slootjes en het volgen van 
baltsende roofvogels. Ook ’s nachts gingen de tellers op pad in de hoop Porseleinhoenen 
en Kleinst Waterhoenen te horen. In 2014 konden we een nog groter deel van De 
Onlanden, vooral in het Leekstermeergebied, echt goed tellen, dankzij een aantal nieuwe 
vrijwilligers. 
         Kuifeend vrouw met pullen 

Al die inspanningen leverden een prachtig 
resultaat op. In 2014 werden 101 verschillende 
soorten en bijna 5800 verschillende territoria 
van broedvogels in De Onlanden geteld. Dat is 9 
soorten en zo’n 1200 territoria meer dan in 
2013. Deze toename van de broedvogelstand 
was deels het gevolg van het grotere oppervlak 
dat door de tellers in De Onlanden bestreken 
werd. Maar ook in de al eerder goed getelde 
delen namen veel soorten in aantal toe. Vooral 
de broeders van Riet en moeras lieten een 
opvallende toename zien. De Rietzanger leverde 
met 737 territoria weer de ‘highscore’, gevolgd 
door Rietgors (650 territoria) en Wilde Eend 
(392 territoria). In De Onlanden was de Snor dit 
jaar letterlijk overal te horen. De soort groeide 
dan ook van 28 naar 78 territoria. Hetzelfde gold voor de Waterral (van 69 naar 129 
territoria), die vooral in het Leekstermeergebied fors in aantal toenam. Ook het 
Baardmannetje breidde zich flink uit, zij het in bescheidener aantallen (van 2 naar 9 
territoria). In de Peizermaden werden in 2014 voor het eerst Baardmannetjes gevonden. 
Ook de vondst van het eerste broedgeval van Bruine Kiekendief in de Peizermaden was 
erg leuk. In dit deel van De Onlanden zal de komende jaren nog heel wat uitbreiding van 
moerassoorten plaats kunnen vinden. 
 
Indeling van telgebieden in het       Indeling van telgebieden 
Leekstermeergebied en Kleibosch      in de Peizermaden
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Sommige broedvogelsoorten leken in 2014 hun maximale dichtheid in De Onlanden 
bereikt te hebben. Het aantal Roerdompen nam in het Leekstermeergebied niet meer 
toe. In de Peizermaden was nog wel een kleine groei te zien. Ook veel eendensoorten 
bleven min-of-meer stabiel in aantal. Voor Wilde Eend en ook Meerkoet lijkt het steeds 
verder dichtgroeien van de sloten in De Onlanden nadelig. Deze soorten namen in aantal 
wat af, ondanks het grotere goed getelde oppervlak. 
Het aantal Rode Lijst soorten dat in De Onlanden broedde was dit jaar ook hoger dan in 
2013. Zo waren er onder andere twee Nachtegalen in de Lettelberter Petten en een 
Wielewaal in het Groot Waal. Voor het eerst werd ook een succesvol broedgeval van 
Boomvalk gevonden in de Peizermaden. De twee Grote Karekieten die kort in het Riet 
langs de zuidoever van het Leekstermeer zongen, bleven helaas niet lang genoeg om 
meegeteld te kunnen worden. 
Veel weidevogelsoorten konden zich in 2014 goed handhaven in De Onlanden. De 
aantallen van Veldleeuwerik, Watersnip en Slobeend bleven vrijwel hetzelfde als een jaar 
eerder. Kievit en Tureluur lieten zelfs een lichte stijging in aantal zien. Alleen voor Grutto 
en Scholekster bleven de trends negatief. Wat de oorzaak van de voortgaande afname 
van deze twee soorten is, blijft gissen. 
Begin december zijn de resultaten van alle telwerk 
gepresenteerd op een bijeenkomst van de BMP-
tellers in De Onlanden. Het was duidelijk dat alle 
deelnemers al weer zin hadden in het nieuwe 
telseizoen en zeer benieuwd waren wat dat zou 
brengen aan nieuwe, leuke of onverwachte 
broedvogelsoorten en aantallen in De Onlanden. 
Net als in 2013 worden de resultaten van het 
broedseizoen in De Onlanden in een rapport 
verwerkt. Dit rapport zal weer op de website van 
Stichting Natuurbelang De Onlanden te vinden zijn. 
 
GEZOCHT: 
voor een aantal spannende en interessante 
deelgebiedjes in De Onlanden zoeken we nog BMP-
tellers. Mocht je belangstelling hebben om ook mee 
te helpen bij het tellen, dan kun je contact 
opnemen met WvB of met één van de beheerders in 
De Onlanden (Jacob de Bruin bij 
Natuurmonumenten en Roelof Blaauw bij 
Staatsbosbeheer). 
 
 
 

Nest van Staartmees in een 
elzenbroekbosje in De Onlanden 
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Het Paapjesland 
 
door Jacob de Bruin, Natuurmonumenten 
 
Afgelopen maand was ik op bezoek bij onze beheereenheid de Wieden. Ik was hier om 
mee te denken over het verbeteren van het graslandenbeheer. Het beheerteam daar 
maakt zich vooral zorgen over de achteruitgang van het Paapje. In de Wieden broeden 
nog maar enkele Paapjes. Ze willen ‘Paapjesland’ maken, maar hoe? De term 
Paapjesland bleef hangen in mijn hoofd. Ik zag het helemaal voor me; een prachtig 
gevarieerd grasland met een zingende Paap. Zang die Jac. P. Thijsse omschreef als “een 
eenigszins verwarde melodie, maar met aardige heldere klanken en prettige loopjes”. Om 
erachter te komen waar het Paapje nu precies broedt heb ik een snelle analyse gedaan 
van de habitats van broedende Paapjes in De Onlanden, het Fochteloërveen, de 
Drentsche Aa en de Oderdelta in Polen. 
 
Rode rotsbewoner? 
De wetenschappelijke naam van het Paapje is Saxicola rubetra. Dit betekent ‘roodachtige 
bewoner van rotsen’. 94% van de Paapjes in de wereld broedt in Europa, waaronder ook 
in de Alpen. De Nederlandse naam is wel opmerkelijk. Volgens Wikipedia is de term 
‘paap’ een deels in onbruik geraakt mild scheldwoord voor een katholiek persoon. Het 
woord was van oorsprong een scheldwoord voor de Paus en andere katholieke 
geestelijken. De Duitsers doen niet moeilijk en noemen het Paapje gewoon een 
Braunkehlchen. 

Het Paapje staat op de Rode Lijst van de Nederlandse 
broedvogels als ‘bedreigd’. Ook in veel andere 
Europese landen maakt men zich zorgen over de 
achteruitgang van het Paapje. In De Onlanden 
broedden de afgelopen tien jaar zo’n 15 tot 20 
paartjes Paapjes. In heel Nederland is het aantal 
broedparen gezakt naar 250-400 (2005-2008). Na de 
Herinrichting van De Onlanden is het aantal hier 
stabiel gebleven. Paapjes broeden vooral op de 
drogere delen in het gebied, zoals rondom Het Beeld 
en op de flank naar Peize.  
 
Paapje, mannetje 

Klef vogeltje 
In het broedseizoen vertonen paartjes Paapje vaak een opmerkelijk gezamenlijk gedrag; 
mannetje en vrouwtje zijn voortdurend in elkaars nabijheid. Elk jaar zie ik deze kleffe 
paartjes weer precies op dezelfde plaats verschijnen om te broeden in De Onlanden. 
Zouden het dezelfde exemplaren zijn als de voorgaande jaren? Het vrouwtje is 
verantwoordelijk voor de bouw van het nest. Dit nest wordt op de grond gebouwd van 
grassprieten en mos, soms met een tunneltje er naar toe. Paapjes vliegen laag en 
golvend van de ene plant naar de ander, op zoek naar insecten of plukken deze als een 
echte vliegenvanger uit de lucht. Ook zoeken ze hun voedsel op de grond, dan zijn het 
larven en wormen. Het zijn trekvogels, die ten zuiden van de Sahara overwinteren. 
 
Het compliment voor een gevarieerd grasland 
Het Paapje is nauw verwant met de Roodborsttapuit. Maar het Paapje is echt een stuk 
kritischer dan de Roodborsttapuit. Een broedend Paapje in je grasland is een geweldig 
compliment! Want Paapjes houden van een subtiele mix van kruiden, ruigte en 
vochtigheid. Daarnaast moet het gebied een zekere openheid herbergen, maar ook weer 
niet te open. Het favoriete habitat van het Paapje is dus ruig en dat maakt het 
ingewikkeld. Graslanden bewust laten verruigen is lastig, want dit druist enigszins in 
tegen de aard van de Nederlandse mens. Graslanden laten verruigen is net als het laten 
staan van je baard. In het begin voelt het wat onwennig en krijg je allerlei opmerkingen, 
maar na een tijdje voelt het goed en zorgt het voor variatie. Er is echter meer nodig dan 



 8 

alleen verruiging, want het Paapje heeft die subtiele mix nodig, zoals hierboven 
beschreven. Die vinden ze vaak op overgangen; van hoog naar laag, van droog naar nat. 
Het moet open zijn, maar wel met wat beschutting en met uitkijkposten zoals 
rietstengels, rasterpaaltjes of een iel struikje. En natuurlijk, het belangrijkste: genoeg 
voedsel, dus veel insecten! 
 
Hekel aan stikstof 
Het verspreidingsgebied van de broedende Paapjes vertoont opvallend veel 
overeenkomsten met dat van de Grauwe Klauwier, Kwartelkoning en de Bruine 
Vuurvlinder. Het voorkomen van deze soorten is ook een mooi compliment voor je 
grasland. Ze hebben niet alleen een optimale structuurvariatie nodig, maar kiezen vaak 
ook voor subtiele overgangen met precies de juiste vochtigheid en openheid. Op een of 
andere manier is hun verspreidingsgebied inmiddels beperkt tot Groningen, Friesland en 
Drenthe en in mindere mate Overijssel en Gelderland. De gebieden met hoge 
stikstofdepositie, zoals Noord-Brabant en Limburg lijken ze te mijden. 
 
Te veel en te weinig koeien 
In De Onlanden is Natuurmonumenten bezig met het optimaliseren van het 
graslandenbeheer op de drogere zandgronden. Deze zandgronden worden in de zomer 
beweid met koeien. We variëren met de aantallen koeien in een cyclus van vier jaar, 
zodat je jaren hebt dat er eigenlijk te veel koeien lopen en jaren dat er te weinig koeien 
lopen. Deze variatie in beheer geeft variatie in het grasland. In de jaren dat er weinig 
koeien lopen kunnen veel planten optimaal bloeien en zaden maken, insecten kunnen 
hun populatie opbouwen. In het jaar dat er veel koeien lopen wordt de grond plaatselijk 
vertrapt en de aanwezige ruigte wordt terug gedrongen. Hierdoor komt er ruimte voor 
verjonging van planten. Om toch op enkele plaatsen nog wat te verschralen wordt op 
ongeveer 25% van de oppervlakte gemaaid en afgevoerd. Het is belangrijk dat er vroeg 
gemaaid wordt, ongeveer in de tweede helft van mei, zodat er binnen een paar jaar een 
kruidenrijkere vegetatie wordt gecreëerd. Graslanden die we vroeg maaien controleren 
we uiteraard op de aanwezigheid van broedvogels en reekalfjes. Natuurmonumenten 
probeert op deze manier Paapjesland te creëren in De Onlanden. 
 
Paapjesland in De Onlanden, bij Het Beeld in de Peizermaden
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En nu maar wachten… 
 
door Wim van Boekel 
 
Sinds de Otter begin 2013 in De Onlanden verscheen heeft een groeiend team van 
deskundigen en speurneuzen zich met dit dier bezig gehouden. In De Onlanden en 
daarbuiten werd de afgelopen twee jaar flink naar sporen gezocht, werden spraints 
(keutels) verzameld en camerabeelden geklikt. Deze activiteit leverde veel informatie op. 
Het gebied waarin de Otter zich bewoog bleek behoorlijk groot te zijn (zie kaart). De 
activiteit van de Otter op verschillende, ver uiteen liggende plekken in dit gebied was 
soms zo groot dat getwijfeld werd of één Otter dit allemaal kon doen. Het was dan ook 
geen verrassing dat in de herfst van dit jaar bleek dat de sporen in het zuidelijk deel van 
het verspreidingsgebied, bij het Groote Diep en de Slokkert, afkomstig waren van een 
andere Otter dan het dier dat in De Onlanden huist. Het Fochteloërveen en omgeving 
heeft met zekerheid een eigen Otter. Gefeliciteerd! 
 

Vindplaatsen (rode stippen) van sporen van Otter  
in en om De Onlanden (witte begrenzing) in 2014 

Maar ‘onze’ Otter had nog 
een verrassing in petto. Half 
november verschenen ineens 
TWEE Otters tegelijk op 
videobeelden van een locatie 
ten noorden van het 
Leekstermeer. Ook was 
hierop prachtig te horen dat 
de Otters met elkaar 
communiceerden. De dieren 
waren daarnaast duidelijk 
verschillend in grootte. Dat 
kon maar één ding 
betekenen. Een mannetje en 
vrouwtje Otter hadden elkaar 
in De Onlanden gevonden en 
trokken samen op. Dit gaat 
ongetwijfeld leiden tot jonge 
Ottertjes in het voorjaar, als 
tenminste alles meezit. 
  
Dit voorbehoud is niet voor 
niets. Het gebeurt in 
Nederland helaas maar al te 
vaak dat Otters dood gereden 
worden. Rond de Wieden-Weerribben bijvoorbeeld zijn afgelopen herfst nog twee 
zogende Ottervrouwtjes op deze manier om het leven gekomen. Gelukkig heeft men de 
jongen van deze vrouwtjes kunnen vinden en zijn deze weesjes naar een opvang 
gebracht. In De Onlanden blijken de Otters steeds goed gebruik te maken van de 
faunapassages onder de wegen. Maar buiten De Onlanden is het vaak droevig gesteld 
met goede faunavoorzieningen. De A28 tussen Groningen en Glimmen en de Meerweg 
tussen Haren en Paterswolde zijn daar treurige voorbeelden van. Over de A28 hebben 
acht natuurorganisaties onlangs nog een brandbrief aan de minister van I&M gestuurd. 
We wachten nog op antwoord. De Meerweg is dit jaar voor een groot deel gerenoveerd 
en heringericht. DE kans om meteen een goede faunapassage aan te leggen. Van veel 
kanten is hier op aangedrongen en zijn simpel te realiseren voorstellen gedaan. Om 
volkomen onbegrijpelijke redenen is er toch geen voorziening aangelegd. Gevolg: deze 
weg blijft een dodenweg voor zoogdieren als Bever, Otter en marters.  
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In De Onlanden zitten de Otterspeurders ondertussen met de vingers gekruist de dagen 
te tellen. Een Ottervrouwtje heeft een draagtijd van ongeveer 62 dagen, twee maanden 
dus. Vanaf eind januari 2015 is er kans op beschuit met muisjes, al zal het wel even 
duren voor de jongen buiten het kraamnest mogen komen en mee op jacht gaan. We 
kunnen haast niet wachten. 
 
 
still uit de video-opname van Alwin Hut (beheerder Groninger Landschap)  
waarop de twee Otters te zien zijn 
 

 

De opnames van de twee Otters en andere beelden van het Ottermannetje zijn te zien op 
de Youtube kanalen van Het Groninger Landschap en van Stichting Natuurbelang De 
Onlanden, respectievelijk: 
 
https://www.youtube.com/user/GroningerLandschap 
https://www.youtube.com/user/natuurindeonlanden 
 
of rechtstreeks: 
https://www.youtube.com/watch?v=mMETuR-Pobc&list=UUagCCNd0lgAkXESURp58Bdw 
https://www.youtube.com/watch?v=d-FUVLZ_fAU 
https://www.youtube.com/watch?v=ZaHsnW1FMmk 
https://www.youtube.com/watch?v=rz2L77rtBEI&list=UUtYmGP9zSz3lGVugiZ1osWw 
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Een Onlandenboek voor bij de kachel 
 
door Roelof Blaauw, Staatsbosbeheer 
 
Deze titel is al bijna prehistorie, want “lekker met e-reader bij de vloerverwarming met 
een slimme thermostaat in zone één” zou beter passen. Bijna prehistorie is ook de reeks 
boeken “Wilde Planten” van Victor Westhoff e.a. 
Deze boeken heb ik laatst weer eens uit de kast geplukt omdat ik iets wilde weten over 
geleidelijke overgangen in de plantengroei van bepaalde natuurgebieden. Uiteraard is 
hierover veel informatie van het internet te halen, maar boeken kunnen soms veel extra 
opleveren. In deel 1 van de Wilde Plantenreeks vond ik wat ik wilde weten en nog veel 
meer wetenswaardigheden over aanverwante onderwerpen.  
Al lezend kwam ook deel 2 in beeld, 
wat bijna geheel gaat over de natuur 
in het lage deel van Nederland. Na 
een boeiende inleiding over de 
wording van het lage land volgt een 
lang hoofdstuk over plassen en 
laagveenmoerassen. En daar zit de 
connectie met De Onlanden, want 
als je dit hoofdstuk leest ontkom je 
er niet aan alles wat je leest te 
vergelijken met “ons” gebied. In dit 
hoofdstuk, maar ook in volgende 
hoofdstukken, zit zoveel 
herkenbaars dat De Onlanden prima 
in het verhaal zou hebben gepast. 
Uiteraard gaat het in de 
hoofdstukken over de ons bekende plantensoorten, maar ook over het ontstaan van de 
lage veengebieden, over het gebruik  en over hoe de plantengroei zich ontwikkelt bij 
bepaalde vormen van beheer. Stiekem kun je daar zelf de vogels en andere diersoorten 
bij invullen, omdat die in hoge mate afhankelijk zijn van de plantengroei ter plaatse. 
Wat misschien nog wel belangrijker is dan alle leerzame informatie, is het feit dat de 
boeken zijn geschreven op een manier die past bij het leven in de natuur. Je wordt door 
de teksten zo erg meegenomen naar het leven buiten dat je bij wijze van spreken de 
rietvelden ziet wuiven en het moeraswater hoort stromen. Het boek gaat dan ook veel 
meer over natuur in veel bredere zin en daardoor indirect over De Onlanden. En dat 
maakt de Wilde Plantenreeks tot een stel boeiende boeken voor bij de winterkachel.   
  
P.S.: De Wilde Plantenreeks is nog op redelijk grote schaal in het tweedehandscircuit te 
krijgen. 
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Planten hadden eerder internet dan de mens! 
 
door Jacob de Bruin, Natuurmonumenten 
 
Wood-wide-web 
In het boek ‘Mycorrhizaschimmels: sleutelfactor voor duurzame landbouw en natuur’ 
schrijft Wim Ozinga het volgende:  
Al ver voor de uitvinding van het internet maakten planten gebruik van een ‘wood-wide-

web’. Mycorrhizaschimmels kunnen via mycelia uitgebreide ondergrondse netwerken 

vormen waarmee ze individuen van verschillende plantensoorten verbinden. Uit 

onderzoek met radioactief gelabeld koolstof bleek dat via deze mycorrhizanetwerken 

suikers getransporteerd kunnen worden van de dominante soorten naar soorten met 

minder concurrentiekracht. 

 
Stressmanagers voor planten 
Een mycorrhiza is een symbiose van schimmels en plantenwortels. Het Griekse mukès 
betekent zwam en rhiza wortel. Minimaal 60% van de planten vertoont een symbiose 
met een mycorrhiza. Een bekend voorbeeld uit de praktijk is Struikheide, die samen met 
een mycorrhiza de mineralisatie van stikstof in de bodem dusdanig remt dat er een 
stikstof-limitatie optreedt. Het gevolg is dat grasachtigen en kruiden zich niet kunnen 
vestigen in een struikheidevegetatie. Ander voorbeeld is Jacobskruiskruid, dat vaak 
dominant wordt in graslanden die in een natuurbeheer zitten. Echter na een jaar of vier 
neemt deze soort meestal aanzienlijk af, dankzij een bodemschimmel. Mycorrhiza’s staan 
ook wel bekend als de stressmanager voor planten. 
 
 
Van dit…
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…naar dit (en verder) is nog een hele kunst. 
 

 
Dispersie bodembiota is probleem 
Een deskundigenteam van het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit 
(OBN) houdt zich bezig met het bodemleven. Onderzocht wordt hoe je op voormalige 
landbouwgrond heischrale graslanden kunt ontwikkelen. In dit onderzoek is gesignaleerd 
dat de dispersie van bodemorganismen een probleem is. Het gaat om schimmels, 
bacteriën en hele kleine bodemdiertjes die zich erg moeilijk verspreiden, met centimeters 
of decimeters per jaar. In een onderzoek van B-ware, Universiteit van Antwerpen en het 
Tsjechisch Instituut wordt het gewenste bodemleven op verschillende manieren 
toegediend aan voormalige landbouwgrond die ontwikkeld moet worden. Interessant 
onderzoek. Het is nog te vroeg om hier iets uit te concluderen, maar toch. Met deze 
kennis in je achterhoofd ga je anders denken over het herstellen van graslanden. 
Bijvoorbeeld, de bodemfauna en microbiële gemeenschap van voormalige 
landbouwgronden lijken 10-20 jaar na omvorming nog steeds het meest op die van 
landbouwgronden.  
Vrijwel alle kruiden- en faunarijke graslanden ontwikkelen we op voormalige 
landbouwgrond, maar hoe zit het nu eigenlijk met het bodemleven van deze gronden…? 
Zouden de planten nog internet hebben, of zit er een kink in de kabel? 
 
Er is een prachtige film gemaakt over hoe planten met elkaar communiceren. Dus als je 
even een klein uurtje de tijd hebt, is deze film zeker de moeite waard.  
What plants talk about: https://www.youtube.com/watch?v=xrsYRJi3EGw 
 
Meer lezen: 
Achtergrondinformatie over het bodemleven van www.bodemacademie.nl 
http://www.bodemacademie.nl/documenten/67.pdf 
Alterra rapport: Bodembiota en stikstofstromen in schraalgraslanden 
http://edepot.wur.nl/139286 
Mycorrhizaschimmels, sleutelfactor voor duurzame landbouw en natuur, Jacqueline Baar 
en Wim Ozinga (ISBN: 978-90-5011-277-2) 
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Kort, kort, kort 
 
door Wim van Boekel 
 
De Onlanden moet Oostvaardersplassen gaan helpen 
In oktober is het concept-beheerplan voor Natura 2000-gebied De Oostvaardersplassen 
(beter bekend als De Nieuwe Wildernis) gepresenteerd. Hierin wordt De Onlanden 
genoemd als grootschalige moerasnatuur waar broedvogels als Roerdomp en 
Porseleinhoen uit de Oostvaardersplassen terecht kunnen wanneer dit gebied in het 
kader van de beheermaatregelen tijdelijk drooggelegd wordt. We zijn uiteraard vereerd 
met deze erkenning van de waarde van De Onlanden voor moerasvogels. Of er 
binnenkort nog plaats is voor broedvogels uit de Oostvaardersplassen zal moeten blijken. 
 
Visarend blijft hangen 
In het trekseizoen zijn de afgelopen jaren 
regelmatig Visarenden in De Onlanden te zien 
geweest. Soms bleven de vogels een ochtendje 
jagen boven het Leekstermeer of de Matsloot, 
maar meestal waren ze ook snel weer 
verdwenen. Deze herfst was dat anders. Een 
jonge Visarend heeft bijna twee maanden, van 
eind augustus tot eind oktober, vertoefd in De 
Onlanden. Meestal was de vogel te zien in één 
van de hoogspanningsmasten langs het 
Peizerdiep. Hier rustte hij/zij of zat te peuzelen 
van een vers gevangen vis. Jagen deed de 
Visarend in het gebied tussen Leekstermeer en 
Langmameer. Eind september kwam er een 
week lang zelfs nog een tweede Visarend in het 
gebied. Ook deze vogel zat graag in de top van een hoogspanningsmast. We hopen 
uiteraard dat de Visarend(en) vaste klanten worden in De Onlanden. 
 
Veldmuizen in De Onlanden NIET booming 
In heel Nederland zal 2014 de boeken in gaan als gedenkwaardig muizenjaar. De 
dichtheden van Veldmuis liepen zo hoog op dat uilen ze massaal in de nestkasten lieten 
liggen. In Fryslân konden natuurbeschermers hun geluk niet op met de tientallen 
paartjes Velduil die hier gingen broeden. Ook Bosmuizen en Rosse Woelmuizen waren op 
veel plaatsen in Nederland in grote aantallen aanwezig. Iedereen was lyrisch over het 
broedsucces van roofvogels en uilen en de boeren klaagden uiteraard weer steen en been 
over het ‘mooie’ grasland dat vernield werd. Overal feest dus, behalve in De Onlanden. 
Monitoring met live-traps leverde hier geen hogere aantallen Veldmuizen op dan in het 
vorige (landelijk voor Veldmuizen heel slechte) jaar. Dit verschil zal ongetwijfeld te 
maken hebben met de zeer natte omstandigheden in De Onlanden. Veldmuizen houden 
daar niet van. Maar ook in de drogere gebieden rond dijken of op de zandkoppen was 
geen toename van de Veldmuisdichtheid merkbaar. Pech voor de roofvogels en uilen, al 
konden die in het omliggende landbouwgebied dus wel meer voedsel vinden.  
De Waterspitsmuis deed het in 2014 in De Onlanden trouwens beter dan ooit en ook de 
Bosspitsmuis werd meer gevangen dan in vorige jaren. De Onlanden had dus eigenlijk 
zijn eigen ‘spitsmuizen’topjaar. 


