
1 

de Drents – Groningse 

Onlanden 
nummer 2, juni 2006 

Voorwoord 
Beste mensen, 

na een moeizaam proces is het nu bijna zover 
dat de Landinrichtingscommissie Peize naar 
buiten komt met het plan voor de inrichting 
van de KopvanDrenthe als waterberging. Ook 
op andere planologische terreinen zijn er 
ontwikkelingen en resultaten te melden. 
Genoeg reden om nu te komen met een 
Nieuwsbrief. De richting die de diverse plannen 
op wijzen, belooft veel goeds voor de natuur in 
het gebied van de Onlanden. Dat die natuur 
ondertussen zelf ook niet stil zit, valt in deze 
Nieuwsbrief ook te lezen. Er staan spannende 
tijden voor de deur voor de DrentsGroningse 
Onlanden in wording. 

Veel leesplezier. 

Wim van Boekel
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met Wim van Boekel: 
email wvanboekel@home.nl 
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LC Peize klaar met Voorkeursalternatief 
Op 19 juni is de Landinrichtingscommissie (LC) Peize het eens geworden over het 
Voorkeursalternatief (VKA) voor de toekomstige inrichting van de waterbergingsgebieden 
in de Peizer en Eeldermaden en het Leekstermeergebied. Aan de totstandkoming van dit 
VKA is een stevig onderhandelingsproces vooraf gegaan. Hierin moesten keuzes gemaakt 
worden tussen de belangen van waterberging, natuur, boeren en bewoners van de 
gebieden. 
De grootste problemen deden zich voor in de Peizer en Eeldermaden, waar de 
betrokkenen niet altijd gelukkig waren met de voorstellen van de commissie. Met name 
de bewoners van het gehucht Peizermade zagen weinig in de plannen om het 
waterbergingsgebied door te trekken tot aan de Stadsparkweg. Uiteindelijk werd ervoor 
gekozen de grens meer zuidelijk te trekken, zelfs al was de provincie Drenthe bereid om 
het noordelijkste stuk van het stroomgebied van Eelderdiep en Omgelegd Eelderdiep aan 
te wijzen als EHSgebied. 
Verder waren niet alle boeren in het gebied er happig op om hun land te ruilen of te 
verkopen. Hierdoor moesten de plannen ook bijgesteld worden. Daarnaast wilde 
Natuurmonumenten graag een aantal gebiedjes in de Peizer en Eeldermaden behouden 
vanwege de bijzondere planten die daar groeien. Het waterschap wilde echter geen 
gekunstelde en arbeidsintensieve maatregelen nemen om deze gebiedjes veilig te stellen. 
Uiteindelijk is er een oplossing gevonden voor alle zaken die er speelden en ligt er een 
plan op tafel waar iedereen tevreden mee is. Vooral in het Leekstermeergebied betekent 
dit dat de wensen van de beheerder (SBB) behoorlijk ingewilligd zijn. Er zal hier in de 
komende jaren volop moerasontwikkeling plaats gaan vinden, doordat het water uit de 
Drentse beken via de Matslootpolder naar het Leekstermeer gaat stromen. Dit zal ook de 
waterkwaliteit in het Leekstermeer ten goede komen. 
Op dit moment wordt nog berekend hoeveel het VKA gaat kosten. Dit is met name voor 
het waterschap Noorderzijlvest een belangrijk punt, omdat zij de meeste kosten van de 
inrichting zullen dragen. Als men zich kan vinden in de uitkomsten van deze 
berekeningen zal het VKA openbaar gemaakt worden. Dit zal niet eerder dan 12 juli 
kunnen zijn. 
Er is inmiddels een heuse website in het leven 
geroepen, waar geïnteresseerden terecht kunnen om 
op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en 
waar ook folders en besluiten gedownload kunnen 
worden. Ook het VKA zal hier op te vinden zijn, 
zodra het openbaar is. Het adres van de site is: 
www.herinrichtingpeize.nl. Hiernaast staat het logo 
van de website.

http://www.herinrichtingpeize.nl/
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Positieve geluiden over 
Ganzenfoerageergebieden 
Afgelopen winter waren er weer aardig wat Kolganzen te vinden in de weilanden rond het 
Leekstermeer. Deze wintergasten zullen gemerkt hebben dat ze meer met rust gelaten 
werden dan in andere jaren. Dit kwam doordat grote stukken van de polders om het 
meer aangewezen zijn als Ganzenfoerageergebied. In deze gebieden mogen de ganzen 
niet verjaagd worden. 
Als WetlandWacht was ik uiteraard benieuwd hoe het eerste seizoen met deze nieuwe 
maatregel bevallen is bij de diverse partijen die erbij betrokken zijn. Ik heb dat maar 
eens hier en daar gevraagd. De reacties waren overal voorzichtig positief. Uiteraard is 1 
seizoen te kort om al ferme uitspraken te kunnen doen over het effect van de 
foerageergebieden, maar er zijn ook geen grote problemen met de uitvoering van de 
maatregel geconstateerd. 
De boeren waren over het algemeen tevreden. Het gaf veel rust om niet steeds in de 
weer te hoeven zijn met het verjagen van de ganzen. Wel kwamen er nog suggesties 
voor verbeteringen in de regels die gelden voor de foerageergebieden, zoals aanpassing 
van de datumgrenzen en een andere beweiding door schapen in het gebied.  De 
provincies geven aan ook tevreden te zijn over het eerste seizoen. Voor zover bekend 
hebben de handhavers niet met overtredingen (zoals het verjagen van ganzen in een 
aangewezen gebied) te maken gehad. Ook zijn de provincies tevreden met de animo 
onder de boeren voor deelname aan deze regeling. Helaas lijkt het erop dat er vanuit 
Brussel een 50% verlaging van de subsidie aan zit te komen. Dit zal de bereidheid onder 
de boeren om deel te nemen aan het project niet verhogen. 
Als WetlandWacht ben ik ook niet ontevreden over de eerste winter met de Ganzen 
foerageergebieden. Ik had de indruk dat de Kolganzen een stuk rustiger in de weilanden 
zaten dan voorgaande jaren. Ze waren duidelijk beter te benaderen, het waren er ook 
gemiddeld meer dan gebruikelijk in de laatste winters en de ganzen bleven langer, zelfs 
tot in maart, terug komen (zie grafiek). Dit kan natuurlijk toeval geweest zijn. We zullen 
dat in de komende jaren gaan zien. 
Wie trouwens geïnteresseerd is in de trek van de Kolganzen, kan, op de website van het 
DuitsNederlands onderzoek dat hieraan gebeurt, de route van gezenderde ganzen 
volgen. Het adres is: www.blessgans.de en dan op het kopje sender klikken. 

aantallen kolganzen in het Drentse 
deel van het Leekstermeergebied 
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Ter Borgh volop in aanbouw 

Langzaam begint de bebouwing in de 
nieuwe wijk Ter Borgh, ten oosten van de 
Peizermaden, boven het maaiveld uit te 
komen. In 2008 moeten de eerste 
woningen hier opgeleverd worden. 
Inmiddels heeft er overleg plaats 
gevonden tussen Natuurmonumenten en 
de projectleider van de nieuwbouwwijk. 
Dit heeft een overeenkomst opgeleverd 
voor de inrichting van de zijde van de wijk 
die grenst aan de Peizermaden. 
Natuurmonumenten is bezorgd over de 
uitstraling die de wijk straks letterlijk zal 
hebben richting de natuur aan de 
overzijde van het Omgelegde Eelderdiep. 
Deze uitstraling zal deels zijn in de vorm van nachtelijke lichtvervuiling door 
straatlantaarns en huizen. Ook zal het lawaai toenemen en zal er verkeer uit de wijk 
richting Peizermaden gaan komen. Dit verkeer zal recreatief zijn, in de vorm van 
wandelaars, fietsers en hondenuitlaters, maar sluipverkeer behoort ook tot de 
mogelijkheden. Met de projectleider van Ter Borgh zijn afspraken gemaakt over het 
gebruik van goed afgeschermde lantaarnpalen en de aanleg van bosschages aan de 
Peizermadenkant van de wijk. Ook is er gesproken over de twee ecologische 
verbindingszones die door de wijk gaan lopen en die de Peizermaden verbinden met het 
Paterswoldse Meer en de Piccardhofplas. Ten noorden van de Elsburger Onlanden komt 
een strook van 30 ha en meer noordelijk nog eens 10 ha aan verbinding. Deze zones 
worden niet toegankelijk voor recreatie. 
Om sluipverkeer en al te veel recreatief verkeer in de Peizer en Eeldermaden tegen te 
gaan, zullen nog maatregelen uitgewerkt moeten worden. Dit zal gebeuren in het kader 
van de inrichting van de Peizermaden als waterberging. Te denken valt aan het autovrij 
maken van de Drentse Dijk en de Zanddijk. In de toekomst zal regelmatig overleg met 
de projectleider van Ter Borgh blijven plaats vinden om te zorgen dat de gemaakte 
afspraken ook in de praktijk gestalte krijgen.
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Koekoeken en Fazanten 
in de Peizer en Eeldermaden 
Dit voorjaar is er in de Peizer en Eeldermaden (PEM) bij 
het inventariseren van de broedvogels extra gelet op de 
Koekoeken en Fazanten in het gebied. Het vermoeden 
bestond namelijk dat het aantal broedvogels van deze 
soorten onderschat werd. De Koekoek is altijd een lastige 
soort, omdat de mannetjes vaak grote gebieden 
bestrijken. Het is dan lastig vast te stellen of een 
roepende Koekoek een andere, of dezelfde vogel is dan 
een eerder op een andere plek gehoorde vogel. 
Ook de Fazant geeft, om minofmeer dezelfde reden, 
problemen bij het inventariseren. Fazanthanen worden 
gehoord en ook wel gezien, maar het is lastig vast te stellen hoeveel hanen er nu precies 
zijn. Is de haan die in het ene weiland roept dezelfde of een andere dan de haan die even 
later in een ander weiland roept? In de winter werden er groepjes van soms wel 5 hanen 
bij elkaar in het gebied gezien en werd er ook een keer een groep van zo’n 12 hennen en 
jonge vogels opgeschrikt langs het Eelderdiep. Er waren dus aanwijzingen dat het aantal 
fazanten in de PEM mogelijk veel hoger was dan de 56 territoriale hanen die via de 
normale inventarisaties gemeld worden (overigens uit slechts een deel van het totale 
gebied). 

De inventariseerders in het gebied werd gevraagd gegevens van roepende Koekoeken en 
Fazanten of van zichtwaarnemingen van Fazanthanen en hennen te noteren. Daarbij 
ging het om plaats en tijdstip van de waarneming. Ook Koekoeken en Fazanthanen die 
gehoord werden buiten het eigen telgebied moesten genoteerd worden. Zo kon een groot 
gebied geïnventariseerd worden en konden dubbeltellingen uitgesloten worden door 
vergelijking van de tijden waarop het roepen gehoord was. Aan de tellingen werd 
meegedaan door Anne van der Zijpp, Aart van der Spoel, Jacob Poortstra en 
ondergetekende. 

De Koekoek 
Uit de gegevens die met name door 
Anne van der Zijpp verzameld zijn blijkt 
dat er in het onderzochte gebied 3 of 
misschien 4 Koekoeken actief zijn. (zie 
kaartje hiernaast) In het noordelijke 
deel van de Peizermaden werd steeds 
maar 1 Koekoek tegelijk gehoord. In het 
zuidelijke deel waren er meerdere actief, 
die ook behoorlijk pendelden. Het is niet 
gebleken dat de noordelijke Koekoek 
ook in zuidelijke richting pendelde. Toch 
kan de mogelijkheid dat deze Koekoek 
ook in de omgeving van de Woudrust 
laan en/of richting Langmadijk/Matsloot 
actief was niet uitgesloten worden. In 
deze gebieden werd wel eens een 
Koekoek gehoord. Dit kan een andere 
Koekoek geweest zijn, maar dat hoeft 
dus niet. 
De Koekoek bij het Elsburger Onland 
was redelijk honkvast, terwijl een derde 
Koekoek pendelde tussen de bosjes bij 
de Beelestukken en langs de Noorddijk. 
Buiten het onderzoeksgebied werden
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ook nog Koekoeken gehoord. Zo zat er één in de omgeving van de Piccardhof en werden 
er aan de oostkant van de Matslootpolder een keer 3 Koekoeken bij elkaar gezien. Of hier 
ook vrouwtjes bij waren kon niet vastgesteld worden. Koekoekmannen kunnen grote 
gebieden bestrijken en mogelijk was hier sprake van een samenkomst van Koekoeken uit 
de weide omgeving. 

De Fazant 
Fazanthanen beginnen in het vroege voorjaar (februari) al met roepen. ’s Ochtends, 
enige tijd na zonsopkomst, is de activiteit het hoogst. Als er niet te veel wind staat is de 
roep op kilometers afstand nog te horen. De hanen reageren op elkaar, waardoor in 
korte tijd van veel verschillende kanten een roep te horen kan zijn. Eind mei neemt de 
roepactiviteit duidelijk af. 
Het blijkt dat de territoriale vogels behoorlijk honkvast zijn. Door regelmatig het hele 
gebied te bestrijken werden uiteindelijk veel hanen ook gezien in hun territorium. 
In het kaartje van het gebied (hiernaast) 
staan de territoria van Fazanthanen 
aangegeven die vastgesteld konden 
worden op basis van zichtwaarnemingen 
en/of roepwaarnemingen. 
Zichtwaarnemingen van hanen konden in 
veel gevallen gekoppeld worden aan 
roepwaarnemingen in hetzelfde gebied 
(blauwe stippen). In een aantal gevallen is 
een territorium gebaseerd op alleen 
roepwaarnemingen ( oranje stippen). Er 
zijn geen territoria gebaseerd op alleen 
zichtwaarnemingen. Het totaal aantal 
territoria dat vastgesteld kon worden is 
41. Daarvan liggen er zo’n 35 in het 
gebied tussen de Groningerweg en het 
omgelegde Eelderdiep. 

Er werden tijdens de inventarisaties op 
diverse plekken in totaal ongeveer 12 
hennen gezien. Ook werd twee maal een 
gepredeerd nest gevonden. Op een totaal 
van 41 territoriale hanen lijkt het aantal 
hennen dus zeer gering. De hennen zijn 
echter vaak zeer schuw en vallen door 
hun verenkleed ook veel minder op. Het is aannemelijk dat elke territoriale haan in ieder 
geval 1 hen in zijn gebied had, maar het is bekend dat dit er vaak meer zijn. 

Al met al heeft een beetje extra inspanning in het veld (waarvoor bedankt, heren) een 
aardig plaatje opgeleverd van twee lastige broedvogels van de Peizer en Eeldermaden. 

Wim van Boekel
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Beslissingen over Natte Verbindingen 

Kort geleden zijn er twee beslissingen gevallen over projecten die te maken hebben met 
het verbinden van de natte gebieden in Drenthe en Groningen. Het gaat dan om het 
Kleibos bij Foxwolde in Drenthe en om de Zuidwending bij Leegkerk in Groningen. 

De Landinrichtingscommissie Roden 
Norg heeft ingestemd met het plan om 
het Kleibos te betrekken bij de 
vernatting van de KopvanDrenthe. 
Dit betekent dat het water van het 
Peizerdiep in de toekomst toegang 
krijgt tot het Kleibos, dat dan als een 
vloedbos gaat functioneren. Hierdoor 
komt ook de verbinding tot stand van 
de waterbergingsgebieden met het 
project Zaagblad, dat ten zuiden van 
de weg PeizeRoden vorm gaat krijgen 
en dat tot doel heeft de oude 
meanders van het Lieverense Diep 
weer tot leven te brengen. 

Het Beheer en Inrichtingsplan (BIP) 
Westrand, dat betrekking heeft op 
het gebied Leegkerk/Dorkwerd van 
de gemeente Groningen, is zo goed 
als klaar. In dit plan wordt o.a. een 
ecologische verbinding gemaakt 
tussen Leekstermeer en Reitdiep 
door de aanleg van een 1030 meter 
brede natuurlijke oever met plas 
drastalud langs de Zuidwending en 
het Aduarderdiep. Dit is dus niet de 
Groene Rivier, die de Milieufederatie 
graag had gezien, maar het is in 
ieder geval iets. Het waterschap 
Noorderzijlvest is nog in bespreking 
met de gemeente Leek over het 
doortrekken van de verbindingszone 
in zuidelijke richting langs de 
Munnikesloot. Hierdoor zou de 
oeverzoneverbinding van het 
Leekstermeer met het Reitdiep in 
ieder geval tot aan het 
Starkenborghkanaal zonder 
onderbrekingen zijn. Hiernaast staat 
het plankaartje van het BIP 
Westrand, met aan de linkergrens 
van het plangebied de ecologische 
verbinding. Wie meer wil weten over 
dit plan kan terecht op de website: 
www.leegkerk.nl

http://www.leegkerk.nl/
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Wat een soorten gras ! 
door Roelof Blaauw, Staatsbosbeheer 

In graslandgebieden staat, hoe kan het anders, veel gras. Voor de oppervlakkige kijker is 
er wel enig verschil in al dat gras. Er is hoog en laag gras, er is felgroen en matgroen 
gras, er is gras dat groeit bij sloten en ander gras groeit juist in de percelen zelf. Degene 
die nog wat uitgebreider kijkt, ziet (en ruikt) echt verschillende soorten gras in allerlei 
vormen, kleuren en zelfs geuren. Deze periode is vooral geschikt om eens wat beter naar 

al dat gras te kijken en misschien tot de ontdekking te 
komen dat gras van dichtbij soms bijzonder mooi kan 
zijn! 

In de bermen, in sommige percelen en vooral bij de 
ingang van percelen bij hekken staat vaak een laag gras 
met een donker staartje als bloei. Dit is de Geknikte 
Vossestaart, een gras dat heel algemeen is en 
kenmerkend voor vochtige omstandigheden en 
voedselrijke omstandigheden. Na het plukken van een 
aantal exemplaren valt gelijk op dat bijna alle stengels 
een knik vertonen. Vandaar ook de naam. In dit gebied 
staat ook zijn grote broer de Grote Vossestaart, maar 
die is al over de top van de bloeiperiode heen. Op dit 
moment komt juist een andere grassoort tot bloei die 
ook een soort van staartvormige bloeiwijze heeft: het 
Timotheegras. 

Veel percelen in deze contreien staan helemaal vol met een grassoort met een wat 
vreemde paarsbruinige bloeiwijze die zacht aanvoelt. Dat is Witbol, waar hier twee 
verschillende soorten van bestaan. Bij verschraling van graslanden, zoals gebeurt bij 
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, is dit het gras wat de eerste opvolger is van de 
Geknikte Vossestaart. Er komen in dat stadium ook Boterbloemen, Pinksterbloemen en 
Veldzuring naar voren, wat kleurrijke beelden oplevert. 

Plaatsen waar het natter is, bijvoorbeeld omdat er water blijft staan, levert andere 
grassoorten op, met name Rietgras en in iets mindere mate Liesgras en Mannagras. 
Van verre lijkt dit soms een hoge verruigde toestand, maar van dichtbij zijn het prachtige 
grassoorten om te zien. Van Rietgras naar Riet is maar een kleine stap. 
Riet staat nog natter en deze grassoort staat vooral langs de sloten. Uiteraard een fraaie 
soort om te zien zowel in de zomer als in de winter. Riet heeft bovendien als voordeel dat 
het plaats biedt aan diverse vogelsoorten en dekking geeft aan allerlei andere 
diersoorten. 

Aan de andere kant van de nattigheid staan de meer drogere 
soorten. Op sommige percelen staat veel Reukgras. Ook weer 
een mooie soort om van dichtbij te bekijken en de naam zegt 
het al hij ‘reukt’ ook nog lekker. Wordt het echt zandig dan 
kunnen ook Rood Zwenkgras en Gewoon Struisgras de kop op 
steken. Deze grassoorten leveren net als de eerder genoemde 
soorten vaak kleurrijke patronen op in de gebieden. 

En zo zijn er nog vele andere grassoorten te bewonderen. 
Eigenlijk zitten de graslanden helemaal vol met allerlei 
grassoorten, die ook nog eens veel kunnen zeggen over de 
directe omgeving waar ze staan. Dat is erg boeiend om te 
weten, maar het gaat er vooral om dat deze periode zeer 
geschikt is om gewoon te genieten van al die grassoorten die 
er zijn. Laat u ver(g)rassen.
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Vermeldenswaard 
Het veldseizoen is natuurlijk nog in volle gang en de meeste inventarisaties in de 
gebieden van de Onlanden zijn nog niet afgerond, laat staan uitgewerkt, maar een aantal 
interessante waarnemingen en nieuwtjes uit het afgelopen winter en voorjaarsseizoen 
kan ik hier al melden. 

In het Bergboezem langs het Lettelberterdiep stond het water dit voorjaar langer op 
een hoog niveau dan eigenlijk de bedoeling was. Hoe kwam dat? In april gingen de 
kleppen in de stuwen tussen het bergboezem en het Lettelberterdiep zoals gewoonlijk 
omhoog, zodat de waterstand in het gebied alleen bij extreem hoog water beïnvloed 
wordt. Normaal gesproken wordt er een beetje stroming in het water in het bergboezem 
gehouden door een klein pompje achterin het gebied, dat water uitslaat op de polder. De 
inlaatpijp van dit gemaal was echter in het voorjaar om onbekende reden omhoog 
gekomen. Daardoor functioneerde de pomp niet meer en bleef de waterstand in het 
gebied hoog. Dit betekende dat er minder slikrandjes ontstonden, waar steltlopers langs 
kunnen foerageren. Er waren dan ook minder trekvogels als Kemphaan, Watersnip en 
Grutto in het gebied te vinden. Wel werd er dit jaar voor het eerst een hoempende 
Roerdomp gehoord! Of dit ook te maken had met de hogere waterstand, of dat deze 
moerassoort het gebied ontdekt heeft en er, ondanks de inmiddels herstelde pomp, zal 
blijven, is natuurlijk nog de vraag. Maar het is zeker een teken dat de 
moerasontwikkeling in de Onlanden straks zijn vruchten zal gaan afwerpen. 

Het Leekstermeer leverde dit voorjaar ook 
een paar waarnemingen op die hopelijk de 
voorbode zijn van nog veel meer moois in de 
toekomstige Onlanden. Zo verbleven er enige 
tijd 3 tot 5 Grote Zilverreigers bij het meer. 
Ze hadden zelfs een slaapplaats in de boom 
tegenover de kijkhut bij de Lettelberter Petten. 
Ook was er bij het Leekstermeer regelmatig 
bezoek van één of meer Visarenden, die zich 
tegoed deed/deden aan de grote brasems die 
hier zwemmen. De vlotjes die door het 
Groninger Landschap in het meer en in de plas 
bij de kijkhut zijn uitgelegd, hebben nog geen 
Zwarte Sterns kunnen verleiden tot broeden. Wel vlogen er tot 10 juni nog 2 Zwarte 
Sterns rond boven het meer. Dit is rijkelijk laat voor doortrekkers, dus wie weet blijven 
ze hangen. De Kwartelkoning leek ook dit jaar weer te ontbreken in de weilanden rond 
het meer. Toch blijkt er nog wel één keer een roepende vogel gehoord te zijn. Het is voor 
het derde jaar ook landelijk weer een slecht jaar voor deze spannende broedvogel. De 
reden hiervoor is nog niet duidelijk. 

In de Peizermaden zijn dit jaar geen 
Kwartelkoningen gehoord. Interessant is de 
aanwezigheid van de Blauwe 
Breedscheenjuffer in de Peizerwering. Deze 
waterjuffersoort is in het noorden van het land 
tamelijk zeldzaam (in Frieslân is de soort 
bijvoorbeeld maar 3 keer gevonden), al kan 
hij plaatselijk wel in grote aantallen 
voorkomen. Dat hij ook in de Peizerwering 
aanwezig is, zegt iets over de goede 
waterkwaliteit daar. Ook werd er langs het 
fietspad over de Zanddijk een Gevlekte 
Orchis gevonden. Deze soort is misschien niet 

heel erg zeldzaam en een fietspad is ook niet representatief voor de Peizermaden, maar 
het is natuurlijk wel een mooie soort om in je gebied te hebben.


