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De Onlanden 

           nummer 20, juni 2015 
 

 

 

Voorwoord 
 

Veranderend (politiek) landschap. 

 

Drie jaar na de ingebruikname van De Onlanden kunnen we rustig stellen dat het gebied 

in de fase is beland van ‘niet meer aankomen en kijken wat er gaat gebeuren’. Uiteraard 

blijven er altijd ‘dingetjes’ die nog even anders zouden moeten, of die je liever wel of 

juist niet zou willen, maar in grote lijnen moet de natuur in De Onlanden nu gewoon de 

kans krijgen om zich te ontwikkelen. Daar is ze dan ook druk mee bezig. Sommige 

ontwikkelingen gaan heel snel, zoals de veranderde broedvogelpopulatie en de komst 

van de Otter al hebben aangetoond. Andere ontwikkelingen hebben veel meer tijd nodig, 

de flora van De Onlanden bijvoorbeeld. Daarin zijn voor de kenners hier en daar ook al 

verschuivingen zichtbaar naar de, zeg maar, meer interessante soorten van 

voedselarmere situaties, maar het gaat langzaam.  

Al die snelle en langzame veranderingen in De Onlanden worden door een flinke groep 

vrijwilligers en professionals gevolgd. U kunt daarover lezen in deze Nieuwsbrief. Geef 

het gebied 10-20 jaar de tijd en ook die langzame veranderingen worden voor iedereen 

zichtbaar. De Onlanden zal dan vast nog veel mooier en unieker zijn geworden. 

Maar ook buiten De Onlanden zijn voortdurend veranderingen gaande. En die zijn helaas 

meestal niet positief voor de natuur. Momenteel zorgt de komende herziening van de 

wetgeving rond de Europese Natura 2000-gebieden voor groot alarm bij de Nederlandse 

natuurorganisaties. De Europese Commissie evalueert de regelgeving rond Natura 2000, 

de zogenaamde ‘fitness check’. Dat zou heel goed kunnen leiden tot minder regels (in de 

mode op het moment) en daarmee tot verlaging van de beschermde status van de 

Natura 2000-gebieden. Versoepeling van de regels rond de Nederlandse Natura 2000-

gebieden zou echter de doodsteek zijn voor de laatste beetjes natuur die we nog 

hebben. Nu al worden de meeste van deze gebieden aan alle kanten bedreigd door 

vermesting, vervuiling, ontwikkelingsplannen en recreatie. Versoepeling van de regels 

zal leiden tot verdwijnen van veel bedreigde diersoorten en habitats uit Nederland en zal 

in heel Europa grote gevolgen hebben voor de bescherming van natuurgebieden. Dat is 

de reden dat alle natuurorganisaties in Nederland hun achterban oproepen om de 

enquête, die de Europese Unie momenteel houdt over de Natura 2000-regelgeving, in te 

vullen. Ze hopen daarmee een eerste, krachtig signaal te geven om duidelijk te maken 

dat, wat natuurminnend Nederland betreft, de huidige Natura 2000-wetgeving prima 

werkt en vooral niet afgezwakt moet worden. Laten we hopen dat dié verandering tegen 

gehouden kan worden. 

Wilt u de enquête ook in vullen? Ga dan naar: www.stemvoornatuur.nl 

http://www.stemvoornatuur.nl/
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Nieuwe oeverzwaluwwand bij  

de Lettelberterpetten. 
 

Door René Oosterhuis, rayonbeheerder Groninger Landschap. 

 

De oeverzwaluw komt regelmatig en in grote getale voor in De Onlanden. In het hele 

gebied was geen geschikte broedgelegenheid voor de soort aanwezig. Daarom is in maart 

2015 een permanente broedlocatie gecreëerd bij de Lettelberterpetten. 

 

De wand is geplaatst bij de plas tegen 

het elzenbroekbos aan. Deze locatie 

heeft als voordelen dat er water 

beschikbaar is vóór de wand en dat de 

twee meter hoge heuvel nauwelijks 

opvalt in het landschap. Normaal 

gesproken broeden oeverzwaluwen in 

steile hellingen van zand. Het aanleggen 

van een wand bestaand uitsluitend uit 

zand was niet mogelijk, omdat naast de 

natuurfunctie het gebied tevens de 

functie van waterberging heeft. Bij 

hoogwater zou het zandlichaam uit 

elkaar kunnen spoelen. Daarom is 

gekozen voor een alternatief, namelijk 

een wand bestaand uit betonelementen. 

De wand is 10 meter lang en bevat 60 

gaten waar de zwaluwen nestholten in uit kunnen graven. Om het graven te 

vergemakkelijken en instorting van de nestholten te voorkomen is de achterzijde van de 

wand opgevuld met lemig zand. 

  

De wand is zichtbaar vanuit de kijkhut, zodat mensen van afstand,  zonder enige vorm 

van verstoring, de kolonie kunnen zien. Het aanleggen is financieel mogelijk gemaakt 

door een particuliere gift en een bijdrage van Vogelbescherming Nederland. De 

vrijwilligers van het Groninger Landschap gaan de wand in de gaten houden om te kijken 

of de zwaluwen gaan nestelen. Daarnaast gaan zij ook het onderhoud verzorgen. 

Jaarlijks moeten namelijk alle gaten weer gevuld worden met zand, zodat de zwaluwen 

weer opnieuw kunnen gaan 

graven. 

De eerste oeverzwaluwen 

vlogen op 20 april al een 

verkenningsrondje voor de 

wand, maar, mogelijk door 

het koude voorjaar, tot 

broeden is het nog niet 

gekomen. 
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Organische ontwikkelingen aan de Madijk 1 
 

door Tom Rustebiel, communicatieadviseur Natuurmonumenten 

 

Als vereniging met ruim 700.000 leden wil 

Natuurmonumenten niet alleen goed zorgen voor de 

Nederlandse natuur, maar er ook mensen bij 

betrekken. Daarom is Natuurmonumenten aan de 

rand van De Onlanden met omwonenden aan het 

experimenteren met de boerderij aan de Madijk 1 

(locatie bij stip op de kaart hiernaast). 

 

Deze boerderij heeft door de aanleg van natuur- en 

waterbergingsgebied De Onlanden zijn agrarische 

functie verloren, maar leent zich prima voor andere 

initiatieven. Zo heeft Natuurmonumenten vorige 

maand aan omwonenden, Stichting de Onlanderij, 

een stuk van het erf in bruikleen gegeven voor een 

moestuin.  

Met kinderen uit de buurt zijn op de westzijde van 

het erf zaden ingezaaid, zodat hier plukakkers 

ontstaan. Ook creëert Natuurmonumenten 

bescheiden speelaanleidingen op de boerderij, zoals 

stenen en boomstammen. Verder denkt 

Natuurmonumenten aan het opbouwen van een 

vrijwilligersgroep en een verzamelpunt voor 

passanten, waar thee en koffie geschonken kan 

worden. 

 

Eind augustus staan er op Madijk 1 twee events op 

de kalender. Op de 21e Gronings Groen, voor vrijwilligers en betrokkenen uit de groene 

sector. Op de 23e volgt het festival van OERRR, waarvoor kinderen zich via 

https://www.natuurmonumenten.nl/festival-van-oerrr-groningen kunnen aanmelden. 

 

Natuurmonumenten is en blijft in gesprek om mensen te betrekken bij de organische 

ontwikkelingen, die nadrukkelijk bottom-up plaatsvinden. Vanzelfsprekend toetsen wij 

alle initiatieven aan de kernwaarden van het gebied: rust en de ruimte voor de natuur.   

Heeft u ook ideeën, tips of suggesties? Dan kunt u deze aandragen bij John Tukker, 

projectleider: j.tukker@natuurmonumenten.nl  

 
De boerderij aan de Madijk 1

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/de-onlanden
https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/kinderen-zetten-groningen-in-bloei-met-zaadbommetjes
https://www.natuurmonumenten.nl/festival-van-oerrr-groningen
mailto:j.tukker@natuurmonumenten.nl
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Staatsbosbeheer in De Onlanden – kort nieuws 
 

door Roelof Blaauw, boswachter Staatsbosbeheer 

 

Dit voorjaar keken we als staatsbosbeheerders veel naar het weer, vanwege het aantal 

te koude dagen en daardoor een vertraagde groei van veel soorten planten. Ook de 

grasgroei bleef sterk achter en dus zal er mogelijk op sommige percelen later gemaaid 

worden dan in voorgaande jaren. Nu is dat in De Onlanden niet zo’n probleem met 

diverse broedvogels in de graslanden, maar er zijn ook graslanden bij die we graag willen 

verschralen en die daarvoor eigenlijk meerdere maaibeurten nodig hebben.  

Ook zijn we druk bezig om te zien wie er dit jaar en de komende jaren gaat maaien op de 

diverse graslanddelen. Er zijn (grote) ontwikkelingen in de landbouw gaande, die verdere 

samenwerking tussen natuurbeheerinstanties en landbouwers kunnen opleveren, maar 

het vereist wel het nodige overleg vooraf. Ook het maaien van de kaden in De Onlanden 

is momenteel een  punt van bespreking. Uiteraard moet de waterkerende functie van de 

kaden intact blijven, maar het maairegime kan mogelijk een stuk natuurvriendelijker, 

wat gunstig kan zijn voor zowel de plantjes als de beestjes ter plaatse. 

 
Boswachter in zijn ‘kantoor’ 

 

 

Er is al geruime tijd overleg geweest over welke instantie 

eigenaar is en/of verantwoording heeft voor bepaalde 

gebieden, kaden, watergangen, fietspaden, enzovoort. 

Nu dat min of meer bekend is, zijn we aan de slag met 

onderhoud, toezicht of juist het stoppen van onze 

bemoeienissen. Uiteraard in goed overleg met alle 

betrokken partijen. 

Ook dit jaar proberen we actief te zijn op gebied van 

recreatie en voorlichting, o.a. door het geven van 

excursies in het gebied. Daar waar mogelijk, proberen we  

ook dit in samenwerking met andere partijen te doen. 

De monitoring zoals afgesproken in de planfase van het gebied is lopende. Vooral het 

broedvogelonderzoek loopt (bijna) als een tierelier, met name door de bezielende aanpak 

door Stichting Natuurbelang De Onlanden (tikkeltje sluikreclame). Toch zijn er nog 

steeds enkele telgebieden vacant en worden nog een paar goede tellers gezocht. Otters 

zijn letterlijk en figuurlijk ook goed in beeld. Mogelijk dat we in het beheer rekening 

moeten houden met waar we wel en geen activiteiten uitvoeren. Overigens geldt dit voor 

alle flora en fauna binnen de (on)mogelijkheden die er zijn.  

Natura 2000 uitvoering wordt nu steeds duidelijker, inclusief de bijbehorende monitoring. 

Staatsbosbeheer werkt hier aan mee, maar de Provincie Drenthe is eindverantwoordelijk 

voor de uitvoering. Hopelijk doen de Natura 2000 soorten het dit jaar goed, want dat zou 

betekenen dat we regelmatig kunnen genieten van het geluid van de Kwartelkoning. 

Ook dit jaar geven we toestemming of werken we mee aan bodem– en wateronderzoek 

en, daar waar van toepassing, zijn cultuurhistorie en landschapsonderzoek in beeld. 

Overigens is dit in 2015 maar zeer beperkt aan de orde, wat ons moet kietelen voor wat 

we hier de komende jaren mee gaan doen. Er zijn in ieder geval wel ideeën over 

toekomstvisies, al of niet in samenwerking met andere partijen. Mooi item voor één van 

de volgende Nieuwsbrieven. 

 

 
De Onlanden biedt veel 

mogelijkheden voor studie 
en onderzoek. Hier een 
groep studenten bezig 

met veldwerk. 
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Monitoring van de Zeggekorfslak 

in het Leekstermeergebied. 
 

door Jaap de Boer, vrijwilliger stichting ANEMOON 

 

In maart en april jl. heb ik voor de Stichting ANEMOON  de 

5-jaarlijkse monitoring uitgevoerd van de Zeggekorfslak in 

het gebied rond het Leekstermeer. Deze, slechts 3 mm 

grote, landslak staat in Nederland op de Rode Lijst van 

bedreigde diersoorten. In Europa wordt hij beschermd als 

habitatrichtlijnsoort. Dit houdt in dat deze soort 

bescherming geniet opdat daarmee een bepaald habitat 

behouden wordt. De Zeggekorfslak leeft – zoals de naam 

al aangeeft – graag op diverse soorten zegge, maar hij 

komt ook voor op een scala aan andere planten, 

waaronder Riet en Liesgras. Die vegetatie moet bij voor-

keur een deel van het jaar met de ‘voetjes’ in het water 

staan. De Zeggekorfslak kruipt dan hoger in de plant, wat 

maakt dat hij ’s winters vaak eenvoudiger te vinden is dan 

in de zomer. 
Een levende Zeggekorfslak (Vertigo moulinsiana). 

(foto Adriaan Gmelig Meyling). 

 

 

 
Zeggekorfslakken zijn in de winter hoog in de planten te 
vinden. Hier een groepje slakken op Liesgras van het 
hooilandje, Lettelberterpetten, 23/1/2005. 

 

 

In Noord-Nederland is het Leekstermeergebied 

vermaard om het voorkomen van dit kleintje. In 

april 2003 werd de soort hier voor het eerst 

aangetroffen tijdens een excursie van de 

Schelpenwerkgroep Noord-Oost Nederland naar de 

Lettelberterpetten. Het was in ons land de eerste 

Zeggekorfslak-locatie buiten Limburg, en de eerste 

in een dergelijk biotoop. Inmiddels is de 

Zeggekorfslak in Noord-Oost Nederland gevonden in 

een aantal vergelijkbare gebieden, bijv.  in het 

Nationaal Park Weerribben-Wieden, rond het 

Tjeukemeer en vrij kort geleden bij het Schildmeer 

en het Friesche Veen. 

 

 

Om te kunnen bepalen of de soort nog in voldoende mate aanwezig is rond het 

Leekstermeer kreeg ik het verzoek om een aantal punten waar vijf jaar geleden slakken 

werden aangetroffen opnieuw te bemonsteren. Op elk van de punten werd (ongeveer) 

een vierkante meter vegetatie op zicht onderzocht op het voorkomen van korfslakken. 

Omdat het kan voorkomen dat een concreet punt ‘verdwenen’ is, terwijl in de buurt nog 

voldoende slakken te vinden zijn, werden ook vier andere punten in een straal van 5 tot 

10 meter van het opgegeven punt volgens dezelfde werkwijze onderzocht. Van de tien 

opgegeven locaties moesten er minimaal vijf bezocht worden. In de afgelopen 

monitoringsronde lukte het om zeven van de tien punten te herbezoeken. Op 12 maart 

bemonsterde ik samen met René Oosterhuis (GL) vijf punten ten noorden van het 

Leekstermeer. Op 15 april jl. bezocht ik twee punten bij de Matsloot.  
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Het goede nieuws is dat de Zeggekorfslak op veel plekken is aangetroffen. Wel vaak in 

lage dichtheden, maar hij was er! Op alle vijf bezochte locaties aan de noordzijde, in het 

terrein van het Groninger Landschap, werd het dier gevonden. Op de twee locaties aan 

de oostzijde van het meer, aan de oever van de Matsloot, werd de soort op één locatie 

aangetroffen.  Op basis van dit kleine monitoringsonderzoek kunnen geen vérstrekkende 

conclusies getrokken worden, maar ik wil graag een aantal observaties delen. 

Op een aantal van de opgegeven monsterpunten was de Zeggekorfslak niet terug te 

vinden. Hij bleek dan meestal in de buurt wel aanwezig, op één of meer van de gekozen 

sublocaties. Op één ‘verdwijnpunt’ bijvoorbeeld, in de Lettelberterpetten, was sprake van 

verbossing van een legakker, waardoor de omstandigheden t.o.v. vijf jaar geleden sterk 

veranderd waren. In de omgeving van dit punt was de soort op plekken met een 

geschiktere vegetatie echter wel degelijk aanwezig. Het verdwijnen op één punt zegt dus 

niet veel over hoe het in het gebied met de soort gaat; in een periode van vijf jaar zien 

we dat er regelmatig sprake is van verschuiven door een terrein. Dit strookt ook met de 

ervaring van René Oosterhuis: in de Lettelberterpetten is de soort relatief eenvoudig te 

vinden. 

Ten oosten van het gemaal in de Matsloot, even ten zuiden van de A7 was geen 

Zeggekorfslak terug te vinden. Het gebied is hier heringericht; er is een dijk aangelegd 

ten behoeve van de mogelijkheid tot waterberging. De Matsloot is ter plekke omgelegd. 

De omgeving ziet er fantastisch uit, de vegetatie is veelbelovend – er is zelfs een groot 

zeggeveld aanwezig – maar de Zeggekorfslak ontbreekt. Dit is een beeld dat we vrijwel 

altijd zien bij grootschalige ingrepen. De Zeggekorfslak is een diersoort die zeer gebaat is 

bij rust. Hij is beslist geen kampioen in het herkoloniseren van terreinen, ook als die 

ogenschijnlijk geschikt zijn. Het opnieuw veroveren van een gebied gaat met de 

spreekwoordelijke slakkengang. De Stichting ANEMOON adviseert daarom om bij 

grootschalige herinrichting stukken vegetatie met een goede slakkenpopulatie te sparen 

indien mogelijk, zodat verspreiding vanuit dergelijke refugia mogelijk is. En dan nog is 

het de vraag hoe snel dit gaat, omdat zeggevelden wellicht ook een bepaalde ouderdom 

moeten hebben om geschikt te zijn voor de Zeggekorfslak. Ik ben heel benieuwd of de 

soort over vijf jaar, bij de volgende monitoringsronde, deze plek heeft kunnen heroveren. 

Begrazing pakt altijd slecht uit voor de Zeggekorfslak. Op een terrein niet ver van de 

oever van het Leekstermeer, ten westen van de monding van de Munnikesloot, was dit 

goed te zien. Op de 

aangegeven locatie, waar 

vijf jaar geleden nog een 

groot zeggeveld stond, was 

nu sprake van korte 

bladstompjes zonder 

slakken. Alleen in de oever 

van de sloot langs het 

terreintje werd de soort 

gevonden, en dan meteen 

ook in grote aantallen. 

Gelukkig is de begrazing 

inmiddels gestopt. Het 

zeggeveld kan zich 

herstellen en vanuit de 

slootoever is herkolonisatie 

van het gebied mogelijk.  

 
Zeggevegetatie op een terrein niet ver van de oever 

van het Leekstermeer. De vegetatie op de voorgrond 
is begraasd en slakkenloos. In de slootoever op 

de achtergrond treft René Oosterhuis 
de rijkste populatie van de dag aan. 
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Het is lastig om in het reguliere natuurbeheer rekening te houden met alle organismen 

tegelijk. Voor veel organismen, ook voor de Zeggekorfslak, is een bepaalde mate van 

terreinonderhoud (bijv. het tegengaan van verbossing) of natuurontwikkeling gunstig. De 

Zeggekorfslak doe je echter een groot plezier als je bij het beheer slordig te werk gaat 

(slordig en gefaseerd maaien, randen laten staan, rijke populaties ontzien) en als je 

veranderingen zeer geleidelijk doorvoert (bijv. geleidelijk vernatten zodat de soort mee 

kan migreren). Als begrazing per se nodig is voor het beheer in een gebied met 

Zeggekorfslakken, is het aan te bevelen gedeelten met een grote slakkendichtheid uit te 

rasteren.  

 

Naast de Zeggekorfslak werden twee andere korfslaksoorten aangetroffen tijdens de 

monitoring: de Dikke korfslak (Vertigo antivertigo) en de Dwergkorfslak (Vertigo 

pygmaea). Alle korfslakken zijn klein, maar deze twee soorten zijn nog kleiner dan de 

Zeggekorfslak. Naast de grootte zijn er nog een aantal andere onderscheidende 

kenmerken, waaronder vorm van het huisje, kleur, sculptuur en de betanding van de 

mondopening. Buiten het Leekstermeergebied, maar toch ook wel een beetje in De 

Onlanden, trof ik onlangs de Tandloze korfslak (Columella edentula) aan in het Elsburger 

Onland (Eelderwolde), samen met de Dikke korfslak. Alle genoemde soorten maken deel 

uit van de Rode Lijst van bedreigde diersoorten in Nederland. Toch mooi dat ze 

voorkomen in De Onlanden! Laten we er zuinig op zijn. 

 

 
Het is winters nat in het Elsburger Onland. Op de zeggeplanten werden de Tandloze korfslak 
(Columella edentula) en de Dikke korfslak (Vertigo antivertigo) aangetroffen. 
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Heikikkers in De Onlanden 
 

door Maaike de Goeij (vrijwilliger)  

en Jacob de Bruin (beheerder), Natuurmonumenten 

 

Er wordt al langer gekeken naar de Heikikkers in De Onlanden. Voor de herinrichting is 

een nulmeting gedaan, waaruit bleek dat op een paar plaatsen kleine populaties 

Heikikkers voorkwamen. Tijdens en na de herinrichting is op die bekende plekken 

gekeken en vooral geluisterd of ze daar nog steeds voorkwamen en of er een voor- of 

achteruitgang waar te nemen was. 

De Heikikker (Rana Arvalis) is een kikker die niet 

zo opvalt. Wat uiterlijk betreft lijkt hij erg op de 

Bruine kikker (Rana temporaria), maar dan vaak 

met een lichte rugstreep en een wat spitsere kop. 

Net als de Bruine kikker, en in tegenstelling tot de 

groene kikkers, kun je de Heikikker maar een korte 

tijd horen kwaken, meestal eind maart-begin april 

tijdens de paartijd. Ze maken dan een zacht, 

ploppend geluid. Het meest bijzondere van deze 

kikker is dat de mannetjes in de paartijd blauw 

kleuren. Heikikkers houden van enigszins zuur en 

voedselarm water en het is een van de weinige 

soorten waarvan de dril in het zure water van 

heidevennen kan overleven. 

Tot 2012 kwam de Heikikker op een aantal plaatsen in redelijk vaste aantallen voor in De 

Onlanden. In januari 2012 is het gebied (vroegtijdig) in gebruik genomen als 

waterberging, waarbij grote delen onder water kwamen te staan. In het voorjaar van 

2012 werden er ineens op veel meer plaatsen Heikikkers gehoord. Het leek wel alsof het 

hoge water de kikkers over het gebied verspreid had. Sindsdien zijn er veel meer vaste 

vindplaatsen in De Onlanden.  
 

Oproep! 
Elk voorjaar wordt op de bekende locaties geluisterd of er nog steeds Heikikkers zitten en 

wordt er gezocht naar nieuwe locaties. Om in beeld te krijgen of de populatie zich 

uitbreid is dit jaar voor het eerst een oproep gedaan aan alle vogeltellers in De Onlanden 

om waarnemingen van Heikikker te melden. Dit heeft weer nieuwe locaties opgeleverd. 

Dit onderzoek willen we volgend jaar voortzetten. Om De Onlanden in zijn geheel te 

“beluisteren” hebben we hulp nodig. Wil je volgend voorjaar (eind maart, begin april) een 

paar keer het veld in om te luisteren, meld je dan aan bij Maaike de Goeij, via 

m.degoeij@natuurmonumenten.nl. 

 

 
Locaties in De 
Onlanden 
waar in 2015 
Heikikkers 
gehoord zijn. 

mailto:m.degoeij@natuurmonumenten.nl


 10 

Veranderende beelden vastleggen 
 

door Roelof Blaauw, boswachter Staatsbosbeheer 

 

Eigenlijk kan het niet snel genoeg gaan, de verandering van voormalige graslanden en 

sloten naar een gebied vol mooie waterplassen, wuivende rietvelden, fraaie 

wilgenstruwelen en prachtige elzenbossen. Uiteraard is die verandering vanaf de 

inrichting gaande en momenteel zijn er al fraaie onderdelen te zien van wat een groot 

volwaardig moerasgebied moet worden. Zo zijn er bijvoorbeeld langs de Onlandse Dijk 

diverse rietvelden ontstaan, waar bijna altijd Baardmannetjes zijn waar te nemen en ook 

in en om de Bolmert zijn dergelijke rietvelden te vinden. Ook kunnen we plaatselijk flinke 

wilgen- en elzenopslag zien die, met wat fantasie, de contouren van nieuwe bosjes 

aangeven. Overigens gaat het niet overal voorspoedig, want er zijn ook plaatsen waar in 

eerste instantie rietgroei op gang kwam die later weer stagneerde. En dan zijn er 

natuurlijk ook nog de natuurwaarden in de huidige fase die misschien wat betreft 

vegetatie een minder fraai beeld opleveren maar die voor de fauna van (groot) belang 

zijn. Zo zijn de plaatselijk grote velden met Pitrus en hoog waterpeil niet de plekken die 

je als eindstadium van plantengroei in gedachten hebt, maar die plekken kunnen voor de 

Roerdompen, kiekendieven en diverse soorten insecten van groot belang zijn. 

Hoe de plantengroei er ter plaatse uitziet en welke veranderingen er in de loop der jaren 

optreden wordt middels monitoring vastgelegd. In de planfase van het Onlandengebied is 

er serieus over gesproken om dat middels satellietbeelden te gaan volgen. De technieken 

zijn intussen zover ontwikkeld dat grootschalige veranderingen (uitbreiding rietvelden of 

bosjes) eenvoudig te zien zijn en dat zelfs op soortniveau ontwikkelingen te volgen zijn. 

Door tussentijdse bezuinigingen in de planfase is niet gekozen voor monitoring middels 

satellietbeelden, maar is teruggegrepen op de momenteel gangbare methode van 

monitoring in het veld zelf (vegetatiekartering) en de interpretatie van luchtfoto’s oude 

stijl. Op deze manier is de plantengroei ter plaatse goed in beeld te brengen en zijn de 

veranderingen in de loop der jaren ook prima te monitoren. 

Toch zit er een nadeel aan deze manier van volgen want het blijven momentopnamen 

met een nogal groot tijdsinterval. Bij luchtfoto’s gaat het om één keer per jaar, maar bij 

vegetatiekarteringen zelfs één keer in de twaalf jaar. En juist in de eerste tien tot twintig 

jaren zijn de veranderingen in een moerasgebied als De Onlanden het grootst. 

 

 
De Onlandse Dijk in het Matslootgebied. Snelle, grote veranderingen. 
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Wat daar aan te doen?  Uiteraard is de frequentie verhogen van het laten maken van 

luchtfoto’s en doen van karteringen een oplossing, maar dat brengt onverantwoord grote 

kosten met zich mee en het is ook nog maar de vraag of dat de informatie oplevert die 

gezocht wordt. Een alternatief of, beter, een aanvulling op de bestaande werkwijze zou 

het maken van foto’s op locatie kunnen zijn. En daar kan een uitdaging voor ons allen 

liggen. Het maken van foto’s op een bepaalde vaste locatie en dat gedurende een lange 

periode kan een fraaie serie opleveren van veranderende beelden, maar het is ook nog 

eens uiterst zinvol om de veranderende plantengroei te volgen, waar mogelijk op 

soortniveau. Er kunnen op termijn zelfs uitspraken gedaan worden over eventuele 

veranderingen in de (avi)fauna volgend op een eventueel veranderend vegetatiebeeld. 

Kortom, een boeiende bezigheid die met de loop der jaren steeds waardevoller en 

spannender wordt. 

Uiteraard moeten elke instantie en elk individu in De Onlanden zelf weten of er foto’s op 

deze manier gemaakt worden en wat er met deze foto’s gebeurt. Toch is het zeker de 

moeite waard eens te verkennen of er, naast eigen initiatieven, iets gezamenlijks 

opgezet kan worden om de veranderende (vegetatie)beelden in De Onlanden vast te 

leggen, uit te wisselen en misschien ook op te slaan in een gezamenlijke “beeldbank”. 

 

[naschrift redactie (wvb): een databank met foto’s van het (veranderende) landschap 

van De Onlanden zou mooi zijn. Landelijk is een dergelijk initiatief genomen in het 

project ‘Nederland in beeld’ (www.nlinbeeld.org). Dit project heeft tot doel om, vanaf de 

middelpunten van alle kilometerhokken waarin Nederland is ingedeeld, in de vier 

windstreken een foto te maken. Door dit om de zoveel jaar te herhalen ontstaat een 

archief van het veranderende Nederlandse landschap.] 

 

 

 
De berging bij Sandebuur, ten zuiden van het Leekstermeer, was in 2009 als eerste ingericht.  
Na vijf jaar is dit gebied al flink ontwikkeld. 
 

 
 

 

http://www.nlinbeeld.org/
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Kort, kort, kort 
 

door Wim van Boekel 

 

Bezoek uit de UK 

In april kreeg De Onlanden bezoek van vier ecologen 

van de RSPB, de Britse Vogelbescherming. Zij 

kwamen kijken hoe hier de moerasbiotoop, die 

zoveel bijzondere vogelsoorten bevat, er uit ziet. In 

Groot-Brittannië wil de RSPB ook meer 

moerasbiotoop maken. Men verwacht dat, door de 

klimaatverandering, het land geschikt wordt voor 

vogelsoorten die nu niet of nauwelijks voor komen 

op het eiland. Dat zijn bijvoorbeeld bijzondere 

soorten als Kleinst Waterhoen of Grote Karekiet, 

maar ook Bosrietzanger en Ooievaar zijn in de UK 

zeldzaam. De dame en heren waren zeer verbaasd 

dat in De Onlanden juist de Pitrusvegetatie voor de 

moerasvogels een goede biotoop is. Zij dachten zelf 

vooral aan rietvelden voor hun moerasgebieden.  

Oh dear! 

 

Records in winterseizoen 

Het afgelopen winterhalfjaar in De Onlanden leverde weer een aantal nieuwe records op. 

Zo werden maximaal 19 Blauwe Kiekendieven tegelijk geteld op de slaapplaats in het 

gebied. Ook sliepen er eind maart liefst 241 Grote Zilverreigers bij elkaar in De 

Onlanden. Ook het weer zorgde voor records. In het Matslootgebied werd de hoogste 

waterstand gemeten sinds de ingebruikname van De Onlanden als waterberging: -60 cm 

NAP. Dit was ruim 20 cm hoger dan de gewone waterstand in dit gebied. Een groot deel 

van de Onlandse Dijk verdween daardoor onder water. Ook de hoeveelheid neerslag in 

De Onlanden was extreem. Eind maart was er al 250 mm regen gevallen, zo’n 90 mm 

meer dan gemiddeld over de eerste drie maanden van het jaar. Een record dat we liever 

niet gaan ‘verbeteren’. 

 

Op weg naar één visie voor De Onlanden 

In De Onlanden zijn vier verschillende natuurbeheerders actief: Natuurmonumenten, 

Staatsbosbeheer, het Groninger- en het Drentse Landschap. Allemaal doen ze hun best 

om de natuur in hun deel van het gebied zo goed mogelijk te beschermen en, waar nodig 

of gewenst, te beheren. En allemaal hebben ze zo hun ideeën over dat beheer en over de 

kant die de natuur in De Onlanden op zou kunnen gaan. Maar hoeveel overeenstemming 

er in deze verschillende visies zit, of er wellicht van elkaar geleerd kan worden, of dat er 

kan worden samengewerkt, is onduidelijk.  

De Onlanden moet beschouwd worden als één groot natuurgebied. Water dat bij Eelde, 

via het Eelderdiep, het gebied in stroomt, gaat er aan de Groninger kant bij de A7 weer 

uit. Een Otter die aan het begin van de avond via het Lettelberterdiep De Onlanden in 

zwemt, vangt misschien al een paar uur later in het Peizerdiep bij De Kleibosch een vis. 

Voor de natuur zou het prachtig zijn als er één gezamenlijke visie op de ontwikkeling en 

het beheer van het hele gebied komt. 

Natuurmonumenten heeft nu het initiatief genomen om te trachten met alle partijen te 

komen tot die gezamenlijke visie voor De Onlanden. Niet alleen de natuurbeheerders, 

maar ook andere beheerders, zoals het waterschap en de gemeenten zullen 

waarschijnlijk bij het proces betrokken worden. Stichting Natuurbelang De Onlanden pleit 

al lang voor een gezamenlijk optrekken van de natuurorganisaties en andere beheerders 

in De Onlanden. Wij juichen dit initiatief dan ook toe en zien uit naar een mooi resultaat. 

 


