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De Onlanden 

           nummer 21, december 2015 
 

 

 

Voorwoord 
 

Klok horen luiden? 
Nederland heeft een nationale vogel gekozen: de Grutto. Het zal u niet 
ontgaan zijn. Bij deze verkiezing lijken de aloude campagneprincipes weer 
behoorlijk bijgedragen te hebben aan het succes. Je wint als je het meest in 
beeld bent, de grootste bek hebt en de meest geloofwaardige sprookjes kunt 
vertellen. De Grutto was dan ook van voren af aan de gedoodverfde winnaar 
van deze verkiezingen. Je had geen Maurice de Hond nodig om dat te 

voorspellen. De vogel voldeed aan alle voorwaarden. Die grote bek kon hij zelf 
nog wel opzetten (ik heb vaak genoeg last gehad van keihard en langdurig 
‘grutto-grutto’ roepende vogels boven mijn hoofd tijdens broedvogeltellingen), 
maar voor de andere zaken (in beeld zijn en geloofwaardige sprookjes) had de 
Grutto hulp nodig van zijn fans. Dat zijn er trouwens vele, van zeer 
uiteenlopend pluimage. De grootste fans van de Grutto vind je uiteraard in de 
landbouwhoek. Daar wordt flink geprofiteerd van het imago van ‘nationale 

vogel’ dat de Grutto al lang voor zijn uitverkiezing had. Veel boeren baseren 
een aardig deel van hun jaarlijkse inkomsten op de pot met geld die de 
overige Nederlanders beschikbaar stellen voor maatregelen om de Grutto te 
behouden voor ons land. Andere fans vindt je onder de mensen die menen dat 
de Grutto ‘thuis hoort’ in Nederland, een mening die gebaseerd is op het idee 
dat Nederland altijd geweest is zoals het er in de jaren 60 van de vorige eeuw 
uitzag, en dat we weer naar die tijd terug moeten. 

Eén van die fans van de Grutto, Albert Beintema, heeft onlangs een boek over 
deze vogelsoort geschreven. De schrijver kan zonder meer een deskundige op 
Grutto-gebied genoemd worden. Hij deed decennia lang onderzoek aan de 
soort en heeft met zijn kennis ook veel bijgedragen aan de pogingen om de 
Gruttopopulatie in Nederland weer levensvatbaar te krijgen. Ik heb het boek 
met veel belangstelling gelezen en ben veel te weten gekomen over de 

biologie van de Grutto en over de hele geschiedenis van onderzoek en 

bescherming van de soort in Nederland. Toch heb ik het boek ook met 
gemengde gevoelens gelezen. Op bladzijde 15 wordt door Beintema namelijk 
verteld dat de omvorming van De Onlanden tot moeras de redding was van 
een voormalig goed weidevogelgebied waar, door verkeerd beheer door 
natuurorganisaties, de weidevogels vervangen waren door Pitrus. Dit verhaal 
komt vervolgens enkele keren in het boek terug. Hier is, volgens mij, duidelijk 

iemand aan het woord die de klok heeft horen luiden en daar een geheel eigen 
melodietje bij verzint. 
Inderdaad hebben Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten vanaf de jaren 80 in de vorige eeuw 
grond aangekocht in wat nu De Onlanden is en inderdaad zijn ze op die gronden een beheer van 
verschraling, door laat in het seizoen maaien en niet meer bemesten, gaan voeren. Maar het doel 
van dit beheer was niet, zoals Beintema stelt, gericht op weidevogels. Weidevogels waren er toen 
immers nog genoeg. De natuurorganisaties wilden proberen de bijzondere flora van het gebied, 

zoals dotterbloem-hooilanden en kwelgevoede orchideeënveldjes, terug te krijgen en uit te 
breiden. Dat dit beheer, om verschillende redenen, mislukte en leidde tot Pitrusvlaktes heeft men, 

net als in heel Nederland, door schade en schande moeten leren. Ik vind het jammer dat Beintema 
de ondergang van de Grutto in Nederland zo makkelijk deels in de schoenen schuift van de 
natuurorganisaties. We weten allemaal waar de werkelijke oorzaak ligt. 
 

Wim van Boekel
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Vismigratie in De Onlanden  

Monitoring door waterschap Noorderzijlvest 

 

door Roy van Hezel, ecologisch medewerker waterschap Noorderzijlvest. 

 

Waterschap Noorderzijlvest zorgt voor schoon en gezond water. Een kenmerk van schoon 

en gezond water is een goede visstand, met veel verschillende vissoorten. Het herstel 

van vismigratie is voor de levenscyclus van veel vissoorten van cruciaal belang. Vissen 

moeten vrij kunnen migreren tussen voedsel-, overwinterings- en 

voortplantingsgebieden. Stuwen en gemalen zijn daarbij knelpunten in de vismigratie. 

Al in 1989 zijn vispassages aangelegd in het Peizerdiep. Inmiddels zijn bij waterschap 

Noorderzijlvest  zo’n 54 vismigratieknelpunten opgelost. Naast het oplossen van 

vismigratieknelpunten neemt het waterschap andere maatregelen om de waterkwaliteit 

te verbeteren, zoals het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, beekherstel en het 

aanleggen van waterbergingsgebieden zoals De Onlanden.  

Het gebied De Onlanden is uniek omdat het twee belangrijke functies heeft: 

1. In het gebied kunnen we water bergen als het bijvoorbeeld lange tijd geregend heeft. 

Zo wordt de kans op overstromingen in ons beheergebied kleiner. 

2. Het is een prachtig natuurgebied met veel water, planten en dieren. 

Daarnaast is er ook ruimte voor landbouw en recreatie. 

 

Vispassage aangelegd en dan? 

Nadat een vispassage is aangelegd is het belangrijk dat wordt gemonitord of de 

vispassage ook daadwerkelijk goed functioneert. Tijdens de monitoring wordt gekeken of 

en welke vissen de vispassage kunnen passeren en wat de stroomsnelheden zijn in de 

vispassage. Eventueel wordt een advies gegeven om de vispassage te optimaliseren 

zodat deze beter functioneert.  

 

 

 

Figuur 1. Kaart met geografische ligging van de vispassages Doolhofpassage (foto boven) 

en Bunnerpassage (foto onder) in het Peizerdiep en Eelderdiep. 
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Vismigratie Eelder- en Peizerdiep (De Onlanden) 

In het voorjaar van 2015 zijn de Doolhofpassage (Peizerdiep) en de Bunnerpassage 

(Eelderdiep) geëvalueerd door Ecologisch adviesbureau Visadvies BV (figuur 1). Dit is 

gedaan met behulp van een geautomatiseerde visteller, ook wel Fishcounter genoemd.  

De vissoortensamenstelling werd bepaald op basis van videobeelden. Deze methode 

biedt de mogelijkheid om de vispassage gelijktijdig aan beide zijden te monitoren, zodat 

het rendement kan worden bepaald. Het rendement is de verhouding tussen het aantal 

pogingen die vissen doen om de vispassage te passeren en het aantal succesvolle 

passages. [red.: op het Youtube kanaal van stichting Natuurbelang De Onlanden is een 

filmpje geplaatst met mooie beelden van migrerende vissen in de vispassages die hier 

besproken worden. Zie: https://youtu.be/PvWKm6Mq8Xg] 

 

Doolhofpassage 

In 2014 is de Doolhofpassage in het Peizerdiep 

aangelegd. Deze vispassage is van het type “vertical slot” 

en bestaat uit één kamer (figuur 2). Naast de vispassage 

is een stuw gelegen, waarmee het peil van het 

bovenstrooms gelegen gebied wordt gereguleerd.  

 

 

 

Figuur 2. Schematische weergave 

(bovenaanzicht) vispassage Doolhofpassage 

 

 

 

In grafiek 1 zijn de vistellingen bij de doolhofpassage per dag weergegeven, verdeeld 

over stroomop- en stroomafwaarts passerende vissen.  

In stroomopwaartse richting zijn 2847 vissen op de aanbod-zijde waargenomen en 2673 

vissen zijn aan de passagezijde waargenomen. 

In stroomafwaartse richting waren dat er respectievelijk 1211 en 956. 

 
 

Grafiek 1. Vistellingen Doolhofpassage.  

 

https://youtu.be/PvWKm6Mq8Xg
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Op basis van de videowaarnemingen is de vissoortensamenstelling bepaald. Van Brasem, 

Snoek, Winde, Karper en Paling zijn grote volwassen vissen waargenomen. Het meest 

talrijk waren Brasem en Blankvoorn. Blankvoorn werd vrijwel alleen door kleine 

individuen vertegenwoordigd. Van Baars zijn maar enkele exemplaren waargenomen. Op 

de video-opnames is te zien dat op bepaalde momenten tientallen Blankvoorns de 

fishcounter gelijktijdig passeren. Een gevolg is dat de telling op die momenten een 

onderschatting geeft van het werkelijke aantal vissen dat passeert. Een grove inschatting 

is dat er op deze locatie circa 10 000 kleine Blankvoorns zijn gepasseerd.  

 

Conclusie Doolhofpassage 

De vispassage werkt optimaal. Er is een rendement vastgesteld van 90%. Bovendien kan 

de vispassage snel worden overbrugd, binnen tientallen seconden tot enkele minuten. De 

stroomsnelheid in de doorzwemvensters is vrijwel nooit hoger dan 1 m/sec. Vissen met 

een lengte van 8 - 70 cm (gem. 26 cm) hebben de vispassage gepasseerd.  

 

Bunnerpassage 

De Bunnerpassage is in 2014 aangelegd in het 

Eelderdiep en is van het type “vertical slot” (figuur 

3). De constructie van een vertical slot vispassage 

bestaat uit een compacte bak met daarin 

tussenschotten die de bak verdelen in kamers. In 

ieder tussenschot is een verticale opening (slot) 

aangebracht die tot boven de waterlijn reikt. De 

relatief lange vispassage bestaat uit 18 kamers die 

een verval van meer dan één meter overbruggen.  

 

Figuur 3. Schematische weergave 

(bovenaanzicht) vispassage Bunnerpassage 

 

In grafiek 2 zijn de vistellingen bij de Bunnerpassage per dag weergegeven, verdeeld 

over stroomop- en stroomafwaarts gerichte migratie.  

In stroomopwaartse richting zijn 678 vissen aan de aanbodzijde en 236 vissen aan de 

passagezijde geregistreerd. In stroomafwaartse richting waren dat er respectievelijk 526 

en 141.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 2. 

Vistellingen 

bunnerpassage.  
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De vistellingen tonen aan dat ongeveer één derde van de pogingen om te passeren 

resulteert in een daadwerkelijke overbrugging van de vispassage. Voor dit lage 

rendement zijn een aantal verklaringen aan te dragen. Een belangrijk punt is dat de 

vispassage pas in het voorjaar van 2015 in werking is gesteld en als het ware nog moest 

worden ingeregeld. Zo bleek dat de vispassage snel verstopt raakte door takken en 

plantenmateriaal. Dit is uiteindelijk goed verholpen door het plaatsen van een drijfbalk.  

Het onderzoek heeft maar een korte looptijd gehad. De tellingen zijn pas in april van 

start gegaan vanaf het moment dat er een zonnepaneel was geplaatst voor de 

stroomvoorziening. Tijdens het onderzoek bleek dat de visteller, in combinatie met de 

videoapparatuur, te veel elektrisch vermogen vroeg. Hierdoor zijn de tellingen een aantal 

malen onderbroken. De waterafvoer bij de Bunnerpassage was in het voorjaar van 2015 

beperkt. In de eerste twee weken van juni is de watertoevoer naar de passage 

“geknepen” om water te sparen. Vismigratie werd hierdoor belemmerd of zelfs 

onmogelijk. Vanaf half juni was de vispassage volledig gesloten.  

Ook was het aanbod bij de Bunner vispassage (nog) beperkt. Bij een klein aanbod is het 

lastiger om de werking goed aan te tonen. Toeval speelt dan een grote rol. De 

verwachting is dat het aanbod verder zal toenemen. De vispassage is immers pas in het 

jaar van onderzoek opgestart, zodat vissen de route nog moeten ontdekken. 

 

Conclusie Bunnerpassage 

De eerste indruk is dat de vispassage, met een rendement van 33%, niet optimaal 

functioneert. Vooralsnog moet echter worden aangenomen dat dit het gevolg is van 

aanloopproblemen en technische storingen. In het voordeel spreekt dat alle 

lengteklassen, 8 - 70 cm, in staat zijn te passeren. Ook de doorzwemsnelheid (gemiddeld 

10 minuten) is goed. Momenteel wordt onderzocht of de vispassage van een 

automatische schuif kan worden voorzien. Deze schuif moet ervoor zorgen dat de 

vispasssage in droge perioden automatisch dicht gaat om water te sparen, maar op 

dagen dat er voldoende water is zal de schuif automatisch open gaan zodat vismigratie 

wordt bevorderd.  

Voor meer informatie over de vismigratie bij Waterschap Noorderzijlvest kunt u kijken op 

de website: 

https://www.noorderzijlvest.nl/ons-werk/vismigratie/ 

 

https://www.noorderzijlvest.nl/ons-werk/vismigratie/
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Herstel van Het Peizerwoud 
 

door Jacob de Bruin, boswachter bij Natuurmonumenten 

 

Sporen van oud bos 

Ten noordoosten van Peize lag vroeger een bosrijke omgeving. De vele veldnamen met 

“wold”  zijn een van de aanwijzingen dat hier vroeger een boslandschap aanwezig was. 

Op de onderstaande kaart uit 1832 (www.hisgis.nl) met veldnamen (Wieringa) zien we 

namen als Koningswoud, Woudbosch, Dongenbosch, Wold-rust, ’t Wold, Mandewold, 

Wildbosch, Wold bij Bergenbrink, Bartels wold, Slingerbos en Ottenwold. De namen zijn 

wat veranderd in de afgelopen jaren. Wat begon met Wold-rust het nu woudrust(laan). 

Ook zien we de naam Peizerwoud op kaarten staan in het begin van de 20e eeuw. 

Tegenwoordig noemen we dit Peizerwold. 

 

 
Figuur 1 Schermafbeelding van www.hisgis.nl met de veldnamen van Wieringa. 

 

Het Wold 

Wold zou een afgeleide zijn van het Germaanse ‘walpu’. Dit zou de benaming voor een 

zeer vochtig, zompig bos op veen of kleigrond zijn. Deze woldgebieden lagen in 

depressies, waar de aanvoer van grond- en overstromingswater het ontstaan van 

moerassige wouden begunstigde. Het was er ontoegankelijk, woest en gevaarlijk. Bij het 

woord ‘wold’ denkt men dus aan een nat bos, maar dit blijkt dus toch iets genuanceerder 

te liggen. Volgens een Duitse expert is ‘wold’ is een onontgonnen, dicht begroeide 

wildernis/ruigte. 

http://www.hisgis.nl/
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In het veld vind je ook sporen van dit woud. Op een aantal plekken groeien nog 

Bosanemonen of zelfs de zeer zeldzame Schedegeelster. Beide soorten zijn  

karakteristiek voor oude bosgrond. Vlakbij de groeiplek van Schedegeelster staan een 

aantal dikke stoven van de Es. Stoven zijn eigenlijk soort knotbomen. Men hakte 

regelmatig de takken die men gebruikte als geriefhout. Deze stoven zijn honderden jaren 

oud. 

 

 

 

Figuur 2 Dikke stoof (±1,5 

meter) van een Es bij 

Peizerwold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3 Schedegeelster 

In het Peizerwold 

 

 

 

 

Historische kaarten 

Op de onderstaande kaarten uit het begin en 

einde van de 19e eeuw is duidelijk te zien dat de 

esch van Peize omzoomd werd door bos. Begin 

19e eeuw is er nog een groot boslandschap te 

zien. Aan het einde van deze eeuw is een groot 

deel ontgonnen en veranderd in percelen 

omringd door houtsingels. Op de kaart van de 

huidige situatie zien we vrijwel geen bos of 

houtsingels meer terug. 
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Figuur 4 Historische kaart van begin 19e eeuw. Een aantal herkenbare gebieden zijn in 

kleur aangegeven. Groen is de Stenhorsten, blauw is de Broekenweering, rood is het 

Beeld en bruin is de esch van Peize. Bron: www.topotijdreis.nl  

 

 

 

Figuur 5 Kaart van de 

situatie rond het jaar 

1900 met rood omcirkeld 

het gebied met 

houtsingels en blauw de 

boskernen. Bron: 

www.topotijdreis.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6 Topografische kaart van de huidige 

situatie. Vrijwel al het bos en houtsingels zijn 

verdwenen. bron: www.topotijdreis.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.topotijdreis.nl/
http://www.topotijdreis.nl/
http://www.topotijdreis.nl/
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Het Dongenbosch 

Op de kaarten van het minuutplan, ook uit het begin van de 19e eeuw, zien we de 

veldnaam “Dongen Bosch” staan (figuur 7). Ook dit suggereert dat hier een bos heeft 

gelegen. Als we deze locatie bekijken op de oudste kaart van begin 19e eeuw zien we 

inderdaad hier bos. 

 

 

Figuur 7 Schermafbeelding van het 

minuutplan uit de 19e eeuw. 

 

Elzenbroekbos 

Deze bossen bestonden vroeger vooral uit 

Elzen, het zogenaamde Elzenbroekbos. Dit 

waren natte bossen op plekken die onder 

invloed staan van basenrijk grondwater. 

De natuurwaarde van broekbos is groot. 

Het bostype is zowel nationaal als 

internationaal zeldzaam. De broekbossen 

vertonen een grote variatie in 

soortensamenstelling. De locatie van het 

Peizerwold was extra bijzonder door de 

aanwezigheid van klei, veen en basenrijk 

grondwater. Hierdoor waren deze bossen 

soortenrijker en stonden er naast Elzen 

bijvoorbeeld ook Essen. 

Deze natte bossen zijn belangrijk voor veel 

vogels zoals de Matkop, Grauwe 

vliegenvanger, Kleine bonte specht en de 

Wielewaal. Allemaal soorten die het 

moeilijk hebben in Nederland. Naast 

vogels staan broekbossen vooral bekend 

door de rijkdom aan paddenstoelen en 

mossen. 

 

 

Versterking van de bosrelicten 

Natuurmonumenten heeft het plan is om zo’n 20 hectare grasland geleidelijk om te 

vormen naar bos. De locaties zijn overwegend zo gekozen dat bestaande boselementen 

op de flank van Peize worden versterkt. De bossen worden deels aangeplant met als 

basis Elzen, aangevuld met wat Essen. Aan de randen worden struiken geplant, zoals 

inheemse Vogelkers, Gelderse roos en Vuilboom. Op de drogere delen worden 

Zomereiken, Zoete  kers, Meidoorn en Hazelaar aangeplant. Onder de elektriciteitsleiding 

zal geen bos worden ontwikkeld. 

 

Op de onderstaande plankaart (figuur 8) is te zien op welke locaties Natuurmonumenten 

overweegt om bos aan te planten. 
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Figuur 8 Plankaart met de locaties waar bosaanplant overwogen wordt. 
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Plantaardigheden in de westelijke Onlanden 
 

door Roelof Blaauw, boswachter bij Staatsbosbeheer 

 

Hoewel de vegetatie en afzonderlijke plantensoorten in ons (Staatsbosbeheer) deel van 

De Onlanden niet jaarlijks gevolgd worden, is er toch wel het één en ander te melden 

over de ontwikkelingen in het jaar 2015. Het zijn vooral de hoog opschietende 

plantensoorten die meer en meer het vegetatiebeeld gaan bepalen. Uiteraard maakt het 

hierbij nog wel uit of we naar het moeras, de bosjes, de graslanden of het open water 

kijken. 

Vooral  in het moerasgedeelte is er sprake van 

uitbreiding van hoog opschietende gras- en 

moerasplanten ten koste van de laag blijvende 

soorten. Op veel plaatsen lijken soorten als Liesgras, 

Rietgras, Grote lisdodde en Kleine lisdodde enorm in 

oppervlakte te zijn toegenomen en nemen grazige 

plekken met lage vegetatie steeds verder af. 

Duidelijke voorbeelden zijn te zien in de Bolmert en 

in de Blauwvennen. Ook Pitrus lijkt in het rijtje van 

uitbreidende soorten thuis te horen, met nieuwe 

groeiplaatsen, maar er komen ook steeds meer 

plaatsen waar de Pitrus aan het afnemen is en de 

planten steeds minder vitaal zijn. Ook Riet neemt een 

wat rare plaats in. Er zijn plaatsen met (flinke) 

uitbreiding, maar ook plaatsen waar de soort 

stagneert of zelfs wat aan het afnemen is. Hoe dan 

ook, interessante ontwikkelingen zeker als we dit op 

termijn nog eens gaan vergelijken met de 

ontwikkelingen in de (avi)fauna. 

 

 

Lisdodde dominantie 

in de Bolmert 

 

 

Het open water (slenken, sloten en laagtes) is 

eigenlijk onderdeel van het gehele moerasgebied en maakt ook een soortgelijke 

ontwikkeling door. Zeker in de sloten zien we een toename van hoog opschietende 

soorten, waardoor de sloten steeds verder dichtgroeien. De slenken en grotere open 

laagtes blijven vooralsnog wel open, maar op sommige plaatsen zien we toch een 

beginnend plantendek. Zo is in de delen langs de Meerweg (de Jarrens en Middelvennen) 

een toename van Veenwortel te zien. 

 

In de bosjes zijn ook ontwikkelingen gaande. De bosjes (bomen) binnen de waterberging 

moeten duidelijk wennen aan de hogere waterstand en hebben het zelfs moeilijk 

(bijvoorbeeld het Klein Waal), maar bosopslag op de hogere koppen in het gebied en de 

bosjes buiten de berging lijken het goed te doen. Monitoring moet uitsluitsel geven of dit 

inderdaad het geval is. Wel zien we in ieder geval steeds meer wilgen- en elzenopslag 

verspreid over het hele gebied. Een ontwikkeling die het vegetatiebeeld op de langere 

termijn zeker zal gaan veranderen. 

 

De graslanden zijn een beetje afwijkend van het moerasverhaal, omdat hier nog actief 

beheer plaatsvindt. In eerste instantie worden de graslanden beheerd ten behoeve van 

de Kwartelkoning. Dit is een opgave uit het Natura 2000-programma. We zijn echter 

vooral ook bezig om, door maaien en afvoeren zonder bemesting, de graslanden 

voedselarmer en kruidenrijker te maken. In 2015 is het wederom gelukt de graslanden 

volgens planning te maaien en langzaam maar zeker begint er wel wat te veranderen in 



 13 

de soortensamenstelling. Ronduit gunstig gaat het in geplagde delen die nu als 

graslanden beheerd worden. Zo zijn er in de Jarrens soorten als Blauwe zegge, 

Geelgroene zegge en zelfs Bleke zegge gevonden. Ook in de graslanden rond het Groot 

Waal gaat het geleidelijk vooruit, met toename van Kale jonker en Holpijp. Vooral de 

laatste is interessant, omdat deze soort op aanrijking met kwelwater duidt. De soort zit 

hier ook volop in de sloten, soms in gezelschap van Lidsteng, een andere kwelindicator. 

Overigens is in één van de graslanden bij het Groot Waal een kleine populatie van Kale 

Jonker gevonden met compleet witte bloemen. Niet direct een super bijzonderheid, maar 

wel leuk.  

 

Holpijp en Lidsteng: 

indicators van kwel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En als we toch hebben over niet bijzondere, maar wel “leuke” soorten zijn er natuurlijk 

ook op dat vlak ontwikkelingen in De Onlanden. Steeds vaker kunnen we orchideeën 

langs de paden tegen komen, evenals de Gele Honingklaver. Langs de oevers van de 

slenken en waterplassen zien we steeds meer fraaie Waterscheerlingen, maar ook de 

Grote Waternavel en aan de noordrand van het gebied waren weer fraaie, goudkleurige 

Zeezuringen (of Goudzuring) te bewonderen. 

 

Kortom ook op plantengebied is De Onlanden een interessant gebied, met een zich nog 

steeds ontwikkelende vegetatie. Benieuwd wat 2016 gaat brengen. Het is de bedoeling in 

2017 of 2018 een gebiedsdekkende kartering uit te voeren, waarbij de gehele vegetatie 

in beeld gebracht wordt en veel “belangrijke” plantensoorten apart op kaart worden 

gezet. 

 

 

 

 

Naast het Klein Waal 

ontstaat een nieuw 

elzenbroekbosje 
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Kleine marters in De Onlanden 
 

door Carola van den Tempel, voorzitter WKM Nederland 

 

Van 27 september tot 4 oktober heeft de Werkgroep Kleine 

Marterachtigen (WKM) onderzoek uitgevoerd naar kleine 

marters (Wezels, Hermelijnen en Bunzings) in De Onlanden en 

de omgeving van Langelo. Op zaterdag 27 september zijn in 

De Onlanden 28 sporenbuizen en 8 cameravallen uitgezet. Sporenbuizen zijn PVC pijpen 

van 40 cm lang, waarin een plankje met een inktkussentje zit. Als dieren door de pijp 

lopen, laten zij pootafdrukken achter die wij kunnen determineren. Cameravallen kunnen 

aan een boom worden opgehangen of in een ‘mostela’ worden geplaatst. Een mostela is 

een box waarin een sporenbuis en een cameraval zit. De sporenbuis is open gezaagd, 

zodat dieren die er door lopen door de camera worden vastgelegd. Omdat Wezels en 

Hermelijnen uit nieuwsgierigheid in holletjes kruipen en vaak te snel en klein zijn voor de 

camera aan de boom is deze methode ontwikkeld. 

 

Twee deelnemers aan het 

weekend met hun veldmateriaal: 

sporenbuizen en een mostela 

(links naast de tas). 

 

 

Al bij het uitzetten van de materialen was het 

raak, met een zichtwaarneming van een Wezel. 

Dat beloofde wat voor de resultaten! Alle 

materialen hebben een week in het veld gestaan. 

Op 3 en 4 oktober hebben we met een grote 

groep vrijwilligers deze materialen binnen 

gehaald. Direct bij de eerste rij sporenbuizen was 

het raak. Sporen van een Hermelijn of Wezel nabij 

het Leekstermeer. Een vrouw Wezel en een man 

Hermelijn zijn zo verschillend in grootte dat deze 

van elkaar onderscheiden kunnen worden op basis van de maten van de pootafdruk. 

Echter een groot deel van de afdrukken is niet te determineren omdat er veel overlap zit 

in de grootte van individuen van beide soorten. Bij een groter tijdsbestek dan één week 

leggen we dan de mostela op een plek waar sporen gevonden zijn. Dan kunnen we op de 

camera zien waar we mee te maken hebben. Dit was nu jammer genoeg niet mogelijk. 

De andere locaties met materialen lagen langs de Sandebuur, Matsloot en Onlandse Dijk. 

Bij Sandebuur was er helaas geen resultaat. Maar de Onlandse Dijk is een druk bezocht 

gebied door kleine 

marters. In drie buizen 

hadden we sporen. En 

ook in de omgeving van 

de Matsloot was het 

raak, met sporen van 

een vrouw Wezel.  

 

 

Sporenbuis met 

belopen plankje en 

stempelkussen.  
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Kaart met resultaten van het Kleine Marterweekend  

 

 
 

 

Omdat de brug bij de Matsloot ons ineens een mooi plekje leek, hebben we daar 

zaterdagavond onder de brug een camera gezet. En op zondag konden we pachtbeelden 

van Hermelijn onder de brug bewonderen. Het filmpje is te zien op Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=MvUysMujAu4 

 

Al met al kan er dus gezegd worden dat kleine marters in heel De Onlanden 

vertegenwoordigd zijn. Zowel Hermelijn als Wezel zijn vastgesteld. 

Het was een geslaagd weekend in een mooi gebied met mooie resultaten! 

Voor meer info over sporenbuizen, de mostela en het zoeken naar kleine marters zie 

onze website: www.kleinemarters.nl 

 

 

Hermelijn in winterkleed 

https://www.youtube.com/watch?v=MvUysMujAu4
http://www.kleinemarters.nl/
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Nieuwe petgaten in de Lettelberterpetten 
 

door René Oosterhuis, beheerder rayon west, Stichting Groninger Landschap 

 

Aanleiding 

Het Groninger Landschap heeft als kwaliteitsverbetering een aantal nieuwe petgaten 

gegraven in de Lettelberterpetten. Hiermee is de mozaïek hersteld van verlandingsstadia 

van open water tot moerasbos. Dit was afgelopen jaren verdwenen door het dichtgroeien 

van de bestaande petgaten. Tevens is geschikt habitat gecreëerd voor enkele Rode 

Lijstsoorten: Waterspitsmuis, Groene glazenmaker, Vroege glazenmaker, Zeggekorfslak, 

Dikke korfslak en Dwergkorfslak. Daarnaast wordt met het graven van nieuwe petgaten 

het historische gebruik van het gebied voortgezet. 

 

Historie 

De Lettelberterpetten is een petgatencomplex 

dat in de 20e eeuw is ontstaan door lokaal 

afgraven van de veenlaag. Het veen uit de 

petgaten werd te drogen gelegd op de 

naastgelegen legakkers, waarna het als 

brandstof werd gebruikt. De kwaliteit van het 

afgegraven veen was slecht door de 

aanwezigheid van zout in het veen. Het zout 

zorgde ervoor dat kachels gingen roesten. Om 

die reden is het gebied nooit intensief 

verveend. Het zout is in het veen terecht 

gekomen tijdens perioden met hoogwater in 

het verleden, toen de invloed van de zee nog 

tot aan het Leekstermeer reikte. Door de lage 

ligging van het meer kon het water niet 

makkelijk terugstromen naar de zee en bleef 

het zout achter. De oude naam van het 

Leekstermeer, Zulthemeer, verwijst ook naar 

het zout. In figuur 1 is te zien hoe de oude 

structuur van petgaten en legakkers er uit zag 

en in welke periode de petgaten zijn gegraven. 

Anno 2015, zo’n 100 jaar nadat de meeste 

petgaten gegraven zijn, vindt weer volop 

veenvorming plaats. De meeste petgaten zijn 

zelfs al weer dermate verland dat het mogelijk 

is om ze te betreden. Deels zijn ze begroeid 

met een elzen- en wilgenstruweel met 

ondergroei van, onder andere, Lisdodde en 

zeggen. Op diverse plekken groeien plakkaten 

veenmos (o.a. Glanzend veenmos). 

Figuur 1: Historie van het graven van de 

petgaten van de Lettelberterpetten 

(bron: Reling en Fortuin 1975) 

Figuur 2. Verland petgat in de Lettelberterpetten  
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Nieuwe petgaten 

Petgatensystemen zijn rijk aan natuurwaarden. Ze 

hebben veel overgangen van nat naar droog en zijn 

daardoor een geschikt leefgebied voor tal van soorten. 

Op de overgangen krijgen verschillende zeldzame 

soorten planten en dieren een kans om te leven. Onder 

andere verschillende soorten korfslakken, waarvan de 

Zeggekorfslak het meest zeldzaam is. Maar ook de 

Waterspitsmuis profiteert van de overgangen van nat 

naar droog.  

De petgaten van de Lettelberterpetten zijn zo’n 100 jaar 

oud en de hoeveelheid open water neemt af doordat de 

petgaten aan het verlanden zijn (figuur 2). Om weer 

meer overgangen van nat naar droog te krijgen waren 

er twee opties: bestaande petgaten weer open maken of 

nieuwe petgaten graven. Omdat de bestaande en 

verlande petgaten veel natuurwaarde herbergen, is 

ervoor gekozen nieuwe petgaten te graven. De locatie 

waar ze aangelegd zijn bestaat uit grasland aan de 

noordoostzijde van de Lettelberterpetten (figuur 3). De 

petgaten zijn zo gegraven dat ze aansluiten op het 

bestaande patroon van legakkers en petgaten. Er zijn 

vier petgaten gegraven, met behulp van een bijdrage uit 

het Blauwe Kleifonds. Het plan is om over 5-10 jaar,   Figuur 3: locatie van 

als deze petgaten beginnen te verlanden, weer een   de nieuwe petgaten 

aantal petgaten bij te graven.  

 

De overgang tussen de petgaten en de 

legakkers is normaal gesproken vrij strak 

met steile oevers. Om de natuurwaarde te 

verhogen is bij het graven van de nieuwe 

petgaten gekozen om juist een geleidelijke 

overgang te creëren door de aanleg van 

een flauw talud. De opbouw van grond in 

de buurt van de petgaten bestaat uit een 

laagje klei, een laag veen en op ongeveer 

een meter diepte het zand. De petgaten 

zijn tot op het zand afgegraven om zo in 

aanraking te komen met kwelwater  

De Lettelberterpetten vormt een belangrijk 

leefgebied voor libellen o.a. de Groene- en 

de Vroege glazenmaker. Beide 

libellensoorten zijn voor hun leefwijze 

sterk afhankelijk van Krabbenscheer. In 

een aantal sloten in de omgeving is 

Krabbenscheer aanwezig en bevinden zich 

populaties van beide libellensoorten. 

Omdat Krabbenscheer een gevoelige plant 

is die zomaar kan verdwijnen, is het voor 

de libellen belangrijk dat er alternatieve 

locaties in de buurt voorhanden zijn. Door 

de petgaten te laten verlanden met 

Krabbenscheer ontstaat er ook een 

geschikt leefgebied voor zowel Groene- als 

Vroege glazenmaker.  

De nieuwe petgaten 
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Kort Nieuws 
 

door Wim van Boekel 

 

Broedvogels in De Onlanden weer geteld 

Ook in voorjaar en zomer van 2015 is een grote groep vrijwilligers druk geweest met het 

inventariseren van de broedvogelpopulatie in De Onlanden. Deze inspanning leverde 

weer een mooi beeld op van de rijkdom aan soorten en aantallen vogels die in het gebied 

broeden. Opvallend waren dit jaar de grote aantallen Kwartelkoningen (10 tot 12 

roepende vogels!) en Kwartels in de Peizermaden. In het Leekstermeergebied nam vooral 

het Baardmannetje flink in aantal toe. Ook waren er weer drie (zeldzame) Kleinst 

waterhoenen te horen in De Onlanden. Binnenkort verschijnt het broedvogelrapport 2015 

online. Houdt de berichtgeving dus in de gaten. 

 

Grote waternavel bedreigd De Onlanden 

Voor sommige planten- en dierensoorten zijn de zachte 

winters van de afgelopen jaren zeer gunstig geweest. 

De IJsvogel bijvoorbeeld heeft daar flink van 

geprofiteerd. Deze fraaie vogel is nu regelmatig te zien 

in De Onlanden. Minder fraai is dat ook de Grote 

waternavel zich aan het uitbreiden is in het gebied. 

Deze exotische waterplant kan slecht tegen strenge 

vorst en werd daardoor in het verleden vaak beperkt in 

zijn groei. Maar nu de vorst al een paar winters 

uitgebleven is, blijkt de plant op steeds meer plekken in 

De Onlanden op te duiken. Grote waternavel groeit zeer 

snel en verspreidt zich daarbij over het oppervlak van 

sloten en slenken. Andere waterplanten worden 

verdrongen en door gebrek aan licht en zuurstof sterft 

vaak al het leven onder de dikke laag planten af.        Grote Waternavel in de slenk 

Bestrijding van deze exoot is zeer lastig en arbeidsintensief,                bij het Leekstermeer 

zeker als de plant zich verspreid heeft in de ontoegankelijke  

moerassen van De Onlanden. Stichting Natuurbelang De Onlanden vindt dat waterschap 

Noorderzijlvest, samen met de natuurbeheerders, veel meer tijd en mankracht zou 

moeten steken in de aanpak van deze potentiële bedreiging van de natuur in De 

Onlanden. Voorlopig gebeurt er echter nog niets, helaas. 

 

Onlanderavond druk bezocht 

Eind november konden onze Onlanders 

(donateurs van de stichting) en andere 

natuurliefhebbers weer een avond lang 

genieten van verhalen uit de natuur van De 

Onlanden en omstreken. Stichting 

Natuurbelang De Onlanden had twee 

sprekers uitgenodigd die hun licht wierpen op 

de mogelijke toekomstige ontwikkelingen in 

het gebied. Bertil Zoer van het Drentsche 

Landschap vertelde over Bevers in het 

Hunzedal en de kans dat deze mooie soort 

binnenkort De Onlanden gaat veroveren. 

Aaldrik Pot van Staatsbosbeheer praatte ons 

bij over Das en Ringslang en beantwoordde 

de vraag of De Onlanden voor deze soorten 

geschikt leefgebied zijn. Tenslotte lieten wij 

zelf nog de mooiste videobeelden zien van de 

Otters in De Onlanden. De ruim 60 bezoekers 

vonden de avond zeer geslaagd. 
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Fietssnelweg dwars door Onlanden? 

Verandert de Onlandse Dijk binnenkort in een snelweg voor fietsforenzen? Wordt de dijk 

ten zuiden van het Leekstermeer geasfalteerd? Als het aan stichting Natuurbelang De 

Onlanden ligt zal dit zeker niet gebeuren, maar bij de provincie Groningen wordt er 

serieus over nagedacht. Deze provincie is namelijk bezig met de plannen voor een 

zogenaamde Fietsroute Plus, tussen Leek en de stad Groningen. Het gebruik van de fiets 

door forenzen moet worden gestimuleerd door het aanleggen van een snelle, 

obstakelvrije route tussen beide plaatsen. Op zich niets mis mee, vinden wij, behalve als 

die route dwars door De Onlanden, en daarmee ook dwars door de minst verstoorde 

delen van het gebied, komt te 

liggen. Wij hebben dan ook al zeer 

duidelijk laten weten aan de 

provincie Groningen dat dit traject 

voor ons onbespreekbaar is, maar 

toch is het nog niet van tafel. 

Sterker nog, de provincie Drenthe 

heeft laten weten wel mee te willen 

werken aan verdere uitwerking van 

dit plan. De route loopt immers 

grotendeels over Drents 

grondgebied. Wij zullen alles op 

alles zetten om dit onzalige traject 

zo snel mogelijk van tafel te 

krijgen. We rekenen daarbij op uw 

steun, mocht dat nodig zijn. 

 

 
De Onlandse Dijk: 

nu nog een onverhard pad 
door een gebied met 

zeer hoge natuurwaarde 

 

 

Record nat in De Onlanden: goed voor de natuur 

Diezelfde Onlandse Dijk stond in november trouwens voor het grootste deel flink onder 

water. Door de grote hoeveelheden regen in noord-Drenthe (100 mm in twee weken 

tijd), gecombineerd met beperkte afvoermogelijkheid van water naar de Waddenzee door 

de harde westelijke wind, steeg het waterpeil in het westelijke deel van De Onlanden 

naar recordhoogte. Bij de stuw in het Peizerdiep werd een hoogste waterstand van  

–54 cm NAP gemeten. Dat is 30 cm hoger dan het streefpeil in het gebied. Ook langs het 

Eelderdiep was het weer bijzonder nat. Voor de natuur is deze variatie in waterstanden 

heel goed. Vissen en andere waterdieren kunnen bij hoog water makkelijk nieuwe delen 

van De Onlanden bereiken. Sommige plantensoorten hebben periodes met hoog water 

nodig om goed te kunnen groeien. Andere planten worden juist in hun groei beteugeld 

dankzij de hoge waterstanden. Voor een aantal muizensoorten zijn de perioden met hoge 

waterstanden niet erg prettig. De Veldmuis is 

dan ook vrijwel verdwenen uit De Onlanden. 

Zijn neef, de Aardmuis, kan veel beter omgaan 

met de nattigheid en breidt zich langzaam uit 

in het gebied. De Waterspitsmuis heeft enorm 

geprofiteerd van de vernatting in De Onlanden 

en is nu, samen met de Bosspitsmuis, de 

meest voorkomende kleine zoogdierensoort in 

het gebied. 

 

 
Waterspitsmuis 


