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De Onlanden 

           nummer 25, december 2017 
 

 

 

Jubileum. 
 
De 25ste Nieuwsbrief van De Onlanden alweer. Dat vraagt eigenlijk om een terugblik en misschien 
zelfs om een bescheiden feestje. Dat laatste is misschien wat lastig, nu alles digitaal gaat, maar 
de terugblik heb ik wel even geworpen. U kunt dat ook doen. Alle Nieuwsbrieven zijn te vinden op 
onze website. 

Wat meteen opvalt bij het doorlezen van die eerste Nieuwsbrief (en alle volgende) is de lijst met 
bijdragende auteurs, waarvan er enkelen door de jaren heen in vrijwel elke Nieuwsbrief een, 
meestal erg leuk en wetenswaardig, stuk hebben geschreven. Wij (en u hopelijk ook) zijn deze 
vaste schrijvers uiteraard zeer dankbaar. Zonder hen geen halfjaarlijks goed gevulde Nieuwsbrief. 
Bravo! 
Wat ook opvalt is de enorme verandering die het natuurgebied sinds 2005 heeft ondergaan. 
Vergelijk alleen al de header-foto’s (boven en onder dit stukje). De apenrots van de Gasunie is 

hetzelfde, maar het gras en de paarden en koeien uit 2005 hebben plaats gemaakt voor moeras. 
Merk overigens op dat wij in 2005 al spraken over de Onlanden, terwijl die naam pas in 2010 
officieel aan het gebied gegeven werd. Kwestie van vooruit denken en vooruit plannen, zullen we 

maar zeggen. Dat ‘Drents-Groningse’ bleek vanaf 2012 niet meer nodig, trouwens. En ja, 
natuurgebied De Onlanden heeft tegenwoordig die landelijke bekendheid, zoals al in die eerste 
Nieuwsbrief voorspeld werd. Een bekendheid die ook zijn keerzijde heeft. Persoonlijk denk ik nog 

graag terug aan die ‘goeie ouwe tijd’ toen je vaak letterlijk de enige kon zijn die in het gebied rond 
liep of fietste. Er viel misschien minder te beleven in de Natuur van het gebied, maar je hoefde in 
ieder geval niet te letten op andere weggebruikers. 
Hoe zal dat zijn bij het verschijnen van de 50ste Nieuwsbrief, als dat ooit zover komt? Kijken we 
dan terug op een even grote verandering in het gebied? En is dat dan een verandering ten goede 
of ten kwade voor de Natuur? Ik ben nu al benieuwd… 
 

Wim van Boekel 
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Van toevallige passant naar vaste bewoner  

Lepelaars in De Onlanden 
 

door René Oosterhuis, natuurbeheerder rayon West, Het Groninger Landschap 

 

Historie  

Wie tegenwoordig in augustus of september een 

rondje door De Onlanden fietst heeft een redelijke 

kans om één of meerdere Lepelaars tegen te 

komen. Twintig jaar geleden was dat wel anders. 

Toen was de soort nog een zeldzame 

verschijning. Dat er nu wel Lepelaars te zien zijn 

heeft twee oorzaken. Belangrijk is dat de 

populatie sterk gegroeid is. Van het dieptepunt, 

met landelijk maar 160 paren in 1968 naar ruim 

3000 paren rond 2015 (figuur 1). Vooral na 1990 

herstelden de aantallen door uitbreiding van de 

populaties richting de Waddeneilanden. Voor een 

deel als reactie op predatie door Vossen op het 

vasteland. Misschien nog wel belangrijker voor de 

aantalsontwikkeling in De Onlanden zijn de grote 

veranderingen die het gebied heeft ondergaan. 

 

 
Figuur 1: aantalsontwikkeling van Lepelaar 

in Nederland 1970-2015 (bron: NEM) 

 

De diverse waterbergingen met ondiep water maken dat De Onlanden een prima gebied 

is geworden voor Lepelaars om te foerageren en te rusten. De opkomst is al begonnen in 

de periode 2003-2008. Ten noorden, net buiten de begrenzing van De Onlanden, is in 

2002 de Bergboezem aangelegd, een waterbergingsgebied langs het Lettelberterdiep ten 

noorden van de A7. Dit gebied werd al vrij snel ontdekt door Lepelaars die in de nazomer 

naar het gebied kwamen om op te vetten voor de reis naar het zuiden. De vogels 

verbleven het grootste deel van de dag bij de Bergboezem maar maakten af en toe 

kleine uitstapjes naar de gebieden in De Onlanden om te foerageren. Na de afronding 

van de aanleg van de waterberging in De Onlanden in 2012 wisten de Lepelaars het 

gebied snel te vinden (figuur 2).  

 

  
Figuur 2: waarnemingen van lepelaars 

in De Onlanden in 2012 op basis 
van gegevens van www.waarneming.nl. 

 

 

 

 

Veldwerk in 2017 

Om meer te weten te komen over de 

Lepelaars in De Onlanden heb ik in 2017 extra 

aandacht besteed aan de soort. Vanaf april tot 

en met oktober is twee maal per week de 

grote slaap-/rustplaats van Lepelaars in de 

Middelvennen bezocht. Tijdens deze bezoeken 

is  telkens het aantal exemplaren bepaald, zijn 

de eventuele geringde vogels afgelezen, is de 

ringdichtheid bepaald en is informatie 

verzameld over de aanwezigheid van jongen.  
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Lepelaars in de Bergboezem in 2006 

 

 

Aantallen 

De eerste Lepelaar in 2017 in De Onlanden 

betrof een volwassen exemplaar dat vanaf 

januari regelmatig werd waargenomen in de 

Jarrens, het gebied ten westen van het 

Leekstermeer. Vanaf eind februari namen de 

aantallen heel langzaam toe en op 30 april 

was ook het eerste groepje Lepelaars 

aanwezig op de slaap-/rustplaats in de 

Blauwvennen, aan de oostkant van het 

meer. De gehele maand mei ging het om 

relatief lage aantallen in De Onlanden, met 

maximaal 7 exemplaren op de slaapplaats in 

de Middelvennen (figuur 3). In juni namen 

de aantallen Lepelaars hier verder toe naar 

maximaal 21 exemplaren. Deze groei zette door en in juli was het aantal al opgelopen tot 

maximaal 41. In deze periode  kwamen ook de eerste vliegvlugge jongen, die in 2017 

geboren zijn, aan op de slaapplaats, vaak nog in gezelschap van een oudervogel. De 

stijgende lijn zette in de maanden augustus en september door. Het maximale aantal 

Lepelaars op de slaapplaats in de Middelvennen werd geteld op 11 september toen er 81 

exemplaren aanwezig waren. Na half september namen de aantallen weer af en de 

laatste waarneming van een Lepelaar in De Onlanden was op 12 oktober toen er twee 

exemplaren stonden te rusten in de Jarrens. 

 
Figuur 3: maximaal aantal Lepelaars op 
slaap-/rustplaats in de Middelvennen in 

de periode april t/m oktober 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 4: waarnemingen van lepelaars 
in De Onlanden in 2017 op basis 
van gegevens van www.waarneming.nl. 
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Slapende Lepelaars in de Middelvennen, september 2017 

 

 

Het voorkomen van de Lepelaars in De Onlanden beperkte zich niet tot de Middelvennen. 

In figuur 4 is te zien waar allemaal waarnemingen van Lepelaars zijn gedaan in 2017. De 

delen met ondiep water en dus geschikt foerageergebied komen allemaal goed naar 

voren op het kaartje. Veel van de vogels die foerageerden in deze gebieden gingen naar 

de Middelvennen om te slapen, maar een klein deel van de vogels heeft ook op andere 

locaties geslapen, onder andere in het noordelijke deel van de Broekenweering. 

Om inzichtelijk te krijgen hoeveel Lepelaars er in de gehele Onlanden zijn geweest is 

gekeken naar de verhouding tussen geringde en ongeringde Lepelaars en het aantal 

afgelezen ringen per maand. In figuur 5 is te zien dat het aantal Lepelaars dat gedurende 

een maand De Onlanden heeft aangedaan hoger ligt dan wat op de slaapplaats geteld is. 

Dit komt doordat een deel van de vogels elders, bijvoorbeeld in de Broekenweering, 

geslapen heeft. Maar het verschil is ook te verklaren doordat het niet om een vaste groep 

Lepelaars ging die in De Onlanden aanwezig was, maar dat er ook vogels tussen zaten 

die De Onlanden als korte tussenstop gebruikten op trek  naar het zuiden. Op basis van 

de ringdichtheid en het aantal afgelezen ringen is berekend dat er circa 179 Lepelaars 

gebruik gemaakt hebben van De Onlanden in de zomer van 2017. 

  

 
Figuur 5: maximaal aantal Lepelaars in 

De Onlanden in de periode april t/m 
oktober 2017 op basis van ringverhouding 

en aantal afgelezen individuen (blauw) 
en van tellingen op slaapplaats (groen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herkomst 

De ringgegevens geven inzicht in de aantallen in het gebied maar geven ook inzicht in de 

herkomst van de Lepelaars. Van de 15 adulte vogels met ringen die in De Onlanden 

gezien werden, broedden er in 2017 10 op Schiermonnikoog, één vogel broedde in 

Duitsland en van de andere vier is niet bekend waar ze gebroed hebben. Van de 7 in 

2017 geboren jongen was ook het merendeel (5) afkomstig van Schiermonnikoog, één 

jong is in het Duitse Waddengebied geboren en één jong in Zeeland. Van de eerste 

Lepelaars die gebruik maakten van de Bergboezem bij Lettelbert in de periode 2003-

2008 waren er een aantal geringd. Twee van deze vogels, beide broedvogels van 

Schiermonnikoog, waren ook in 2017 weer langdurig aanwezig in De Onlanden. 
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Toekomst 

De Onlanden heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk 

foerageer- en rustgebied voor Lepelaars in de nazomer. 

Zodra de vogels klaar zijn met broeden komen ze naar De 

Onlanden om te foerageren en vetreserves op te bouwen 

voor de trek naar het zuiden. De volgende stap is dat ze 

ook gaan broeden in De Onlanden. Aan voedsel lijkt het 

niet te liggen, gezien het gemak waarmee ze vis vangen in 

het ondiepe water. En in zo’n groot moerasgebied moet 

ook wel ergens een plekje te vinden zijn waar veilig 

gebroed kan worden. 

 

 
Foeragerende Lepelaars in de 

Peizerweering, september 2017 
 

 

 

 

 

 

Exoten in De Onlanden 

 

door Hans Beens, boswachter beheer bij Staatsbosbeheer 

 

Wij mensen slepen wat af met planten en dieren over de wereld. Allerlei planten en 

dieren waarvan men denkt dat ze het leuk zullen doen in een vijver, een aquarium, als 

huisdier of wat dan ook, worden van het ene continent naar het andere gesleept en 

aangeboden in tuincentra en dierenwinkels. Allemaal handel.  

Prachtig zo’n nieuwe plant in de tuin of de vijver, maar er zit vaak een keerzijde aan. 

Deze niet inheemse planten (exoten) blijken zich hier vaak abnormaal snel voort te 

planten en bij gebrek aan natuurlijke vijanden doen ze het ook nog eens uitzonderlijk 

goed, soms zelfs met een explosieve groei. Dat geldt ook voor diersoorten. Dan lees je in 

de krant van onverwachte ontmoetingen met “schorpioenen” die Amerikaanse 

rivierkreeften blijken te zijn, van tuinliefhebbers die radeloos worden omdat de Japanse 

duizendknoop in hun tuin niet te bestrijden is. Ik las dat in Engeland in 2013 iemand zijn 

vrouw vermoord heeft en daarna zelfmoord heeft gepleegd omdat ze niet in staat waren 

de Japanse duizendknoop op te ruimen die de verkoop van hun huis onmogelijk maakte. 

(http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/11930169/Murder-and-

suicide-by-husband-driven-mad-over-knotweed.html). 

 

 
Japanse duizendknoop kan ook 

een gevaar vormen voor de 
veiligheid door verzwakking van de 
dijken, zoals hier bij het Peizerdiep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/11930169/Murder-and-suicide-by-husband-driven-mad-over-knotweed.html
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/11930169/Murder-and-suicide-by-husband-driven-mad-over-knotweed.html
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Hoe dan ook, dit geeft wel aan dat je een enorm probleem kunt krijgen met exoten die 

explosief in aantal toenemen, de zogenaamde invasieve exoten. 

Het verschijnsel van de migrerende planten en dieren is niet nieuw. Heel veel soorten 

planten en dieren zijn van elders naar ons land komen. Vaak weten we niet eens meer 

dat bepaalde planten die we nu heel gewoon vinden hier oorspronkelijk niet 

voorkwamen. “Adventief” staat er dan bij in de flora, ‘toevallig’ hier terecht gekomen. 

Planten kwamen eeuwen geleden al mee met handelaren in graan, later met treinen en 

vrachtauto’s. Vaak waren spoorwegemplacementen de plekken waar je de soorten voor 

het eerst zag. Veel diersoorten migreerden uit eigen beweging, zoals de Turkse tortel. 

Die Europese soorten veroorzaken meestal geen echte problemen. Als gevolg van 

klimaatverandering zie je dat steeds meer planten- en diersoorten hun leefgebied naar 

het noorden opschuiven. Bepaalde vlinders en insecten zijn daarvan mooie voorbeelden.  

De soorten die echter de meeste problemen geven zijn vaak de soorten die van andere 

continenten naar West-Europa zijn gehaald door menselijk handelen. Die soorten vinden 

we ook in De Onlanden. Van de plantensoorten die in De Onlanden voorkomen noemde ik 

al de Japanse duizendknoop, maar ook bijvoorbeeld de Reuzenbereklauw, de 

Reuzenbalsemien en de Grote waternavel. 

Staatsbosbeheer is vorig jaar begonnen met het bestrijden van de Reuzenberenklauw. Je 

zag in de jaren daarvoor dat deze soort zich langzaamaan uitbreidde in en om De 

Onlanden. Een mooie plant om te zien, maar met heel vervelende eigenschappen, want 

aanraking van de bladeren kan grote brandblaren geven, vooral als de zon schijnt. 

Bovendien kan deze soort, omdat hij zo groot is, andere planten verdringen en daarmee 

een bedreiging vormen voor de inheemse flora en fauna. Belangrijk is het bestrijden al 

vóór de bloei te doen om de verspreiding van de grote hoeveelheden zaad die de plant 

produceert te voorkomen. De Reuzenbereklauw is een plant die zeer snel (her)groeit. Na 

het verwijderen van de bloem zie je dat twee weken later al een nieuwe bloem gevormd 

wordt. Je moet dus regelmatig terugkomen. De bestrijding gebeurt mechanisch; met een 

kapmes of scherpe schop worden de planten zo laag mogelijk bij grond afgekapt/-

gestoken. Omdat deze plant ook voorkomt op gronden van de gemeente Leek doen we 

de bestrijding van de Reuzenberenklauw gezamenlijk. Zie ook: 

https://www.boswachtersblog.nl/drenthe/2017/06/22/bestrijden-van-invasieve-exoten-

binnen-de-onlanden/) 

 
Het bootje waarmee men in eerste 

instantie probeerde de Grote waternavel 
te verwijderen bleek al snel onvoldoende 

 

 

Onlangs zijn we in samenwerking met het 

waterschap Noorderzijlvest begonnen met het 

verwijderen van de Grote waternavel. Deze 

waterplant was al langer aanwezig maar heeft 

zich dit jaar in korte tijd zeer sterk uitgebreid. 

Blijkbaar waren de omstandigheden erg gunstig. 

De soort is zelfs op Google maps goed 

waarneembaar vanwege de heldergroene kleur 

van de bladeren. De plant groeit langs de randen 

van open water, half in het water en half op het 

land, bijvoorbeeld in de grote centrale slenk en 

nabij De Bolmert. De plant vormt via vegetatieve vermeerdering pakketten met een dikte 

van ongeveer 20 á 30 cm. De groeisnelheid van Grote waternavel is enorm en kan in 

gunstige omstandigheden wel 20 cm per dag bedragen. De soort kan uiteindelijk een 

gevaar vormen voor de inheemse flora en fauna en, voor zover aan de orde, 

belemmerend werken op het recreatieve gebruik van de watergangen. De bestrijding van 

Grote waternavel in de centrale slenk blijkt erg lastig te zijn. De groeiplaats is voor 

maaiboten niet (goed) bereikbaar vanwege de flauwe oever en ook een speciale kraan op 

brede rupsbanden kon het werk niet goed uitvoeren. We zoeken nog naar een methode 

die wel geschikt is. Verder wordt er een ploeg van de firma Dolmans ingezet om de Grote 

https://www.boswachtersblog.nl/drenthe/2017/06/22/bestrijden-van-invasieve-exoten-binnen-de-onlanden/
https://www.boswachtersblog.nl/drenthe/2017/06/22/bestrijden-van-invasieve-exoten-binnen-de-onlanden/
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waternavel te verwijderen. Deze ploeg doet dit werk handmatig en daarom zullen zij 

vooral de minder dikke pakketten en de minder sterke concentraties opruimen. Ze zijn 

hiermee begonnen in het gebied ten oosten van het fietspad langs de Bolmert. Het 

opruimen van de Grote waternavel komt erg precies omdat elke knoop wortels vormt en 

elk stukje plant dat achterblijft weer kan zorgen voor een enorme uitbreiding. Een 

strenge winter zou ook zeer welkom zijn; de soort kan niet tegen strenge vorst. 

 
Ook in de Bolmert vormde 

de Grote waternavel in 2017 
al dikke pakketten 

 

 

Het blijkt dat het bestrijden van iedere 

invasieve exoot maatwerk is dat je het 

beste leert door het te doen. Soms moet 

en kan het grootschalig met machines, 

soms is het maatwerk en handwerk. Bij 

elkaar kost het veel geld. Staatsbosbeheer 

besteedt in 2017 naar schatting enkele 

tienduizenden euro’s aan de bestrijding 

van slechts twee invasieve exoten soorten 

in De Onlanden. Hoeveel zou de handel 

destijds overigens verdient hebben aan de 

import en verkoop van deze soorten?  

 

 

Misschien is het een goed idee om samen met een groep vrijwilligers aan de slag te gaan 

om, waar het mogelijk is, handmatig bestrijding te doen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het 

nazoeken op plantendelen die achtergebleven zijn. Vrijwilligers kunnen zich hiervoor 

aanmelden bij mij (h.beens@staatsbosbeheer.nl)! 

Het is goed dat er strenge regels zijn gekomen om te voorkomen dat nog meer invasieve 

exoten van andere continenten hierheen gehaald worden. Maar het kwaad is voor een 

groot deel al geschied en er liggen andere soorten op de loer die ook grote problemen 

kunnen gaan geven, denk bijvoorbeeld aan Watercrassula. 

Ondertussen zijn we voorlopig niet af van de invasieve exoten. Misschien komen we er 

nooit meer van af, zoals dat ook het geval is bij de bestrijding van Muskusratten. 

Bestrijding zal noodzakelijk blijven en is voortaan een nieuw aspect in het beheer van 

onze natuur. 

 

 

 

Het gaat (te) goed met de Otter 
 

door Wim van Boekel 

 

Wellicht roept de titel boven dit stukje wat vraagtekens op, want hoe kan het nu té goed 

gaan met een soort die in Nederland tot voor kort uitgestorven was en waarvan de 

populatie nu op hooguit zo’n 200 individuen (landelijk!) geschat wordt door de 

onderzoekers van de Wageningen Universiteit? 

Het woordje ‘te’ staat dan ook tussen haakjes om daarmee het dilemma van de 

ontwikkeling van de otterpopulatie in De Onlanden, maar ook landelijk, aan te geven. 

Wat is er aan de hand? De Otter heeft zich in 2017 weer flink voortgeplant in De 

Onlanden. De, naar schatting, drie mannetjes en vijf vrouwtjes hebben gezorgd voor 

zeker zeven, maar mogelijk tien jonge Otters. Camerabeelden hebben dat laten zien. Een 

verdubbeling van de populatie in De Onlanden, net als in 2016. Het gaat dus goed met 

de Otter, zou je kunnen concluderen. Tegelijkertijd zien we echter een forse toename van 

het aantal verkeersslachtoffers in het gebied rondom De Onlanden. Alleen al de 

mailto:h.beens@staatsbosbeheer.nl


 9 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

M
in

im
a
le

 
p
o
p
u
la

ti
e
o
m

v
a
n
g

Jaren na start herintroductie

afgelopen maanden (september-november) werden er vier dode Otters gevonden langs 

diverse wegen. Tellen we daar de verkeersslachtoffers die eerder in het jaar vielen en het 

verongelukken van een Otter in een vangmiddel voor de muskusrattenbestrijding bij op, 

dan komt het totaal aan dode Otters in en rond De Onlanden dit jaar op zeven.  

Als ik bovenstaande feiten aan belangstellenden vertel is de reactie vaak: “dat er veel 

doodgereden worden is een goed teken, want dat betekent dat er ook veel zijn”. Een 

bekende redenatie, waar uiteraard ook wel enige waarheid in schuilt. Maar het is beslist 

geen reden om te juichen over ‘hoe goed het wel gaat’ met de Otter. Immers, met een 

sterfte van zeven individuen per jaar is de groei van de otterpopulatie in De Onlanden zo 

ongeveer weer teniet gedaan. Hetzelfde fenomeen van stagnerende groei van de 

populatie door het hoge aantal verkeersslachtoffers wordt ook landelijk vastgesteld, zoals 

blijkt uit de figuur hiernaast.  
 
 
 

Trend in de ontwikkeling van de minimale 
populatieomvang van de Otter op basis van 

DNA-profielen van spraints en doodvondsten 
in de periode oktober 2016-maart 2017 (bron: 

Wageningen University and Research 2017) 
 
 

Het probleem van de verkeersslachtoffers is 

landelijk erkent (na tussenkomst van de 

rechter) en op veel knelpunten worden nu 

maatregelen genomen om verdere 

verkeersdoden te voorkomen. Binnen De 

Onlanden zijn gelukkig bij de Herinrichting al 

goede faunapassages aangelegd onder de 

wegen. Daarbuiten zijn deze faunapassages er vaak nog niet of zijn ze slecht aangelegd 

en/of slecht (of niet) onderhouden. Stichting Natuurbelang De Onlanden en de 

natuurbeheerders proberen het belang van goede faunapassages zoveel mogelijk onder 

de aandacht van de verantwoordelijke overheden te brengen. Goed voorbeeld daarvan is 

de situatie bij de A28, tussen Groningen en 

Glimmen. Voor dit knelpunt zijn inmiddels een 

aantal maatregelen op papier gezet en de 

provincies hebben enkele maatregelen zelfs al 

uitgevoerd. Voor echt goede faunapassages is 

echter medewerking en vooral geld van de 

rijksoverheid nodig. Momenteel wordt er druk 

geprobeerd dat geld te ‘mobiliseren’ (om het 

maar eens eufemistisch te zeggen), onder 

andere tijdens een werkbezoek van de 

ministeriële ambtenaren aan het gebied. 

Andere grote knelpunten rondom De Onlanden 

zijn de Meerweg, tussen het Paterswoldsemeer 

en het Friescheveen, en de A7, tussen De 

Onlanden en De Drie Polders. Maar ook op 

lokale wegen valt nog veel te verbeteren om 

het aantal verkeersslachtoffers omlaag te 

brengen. Het gaat dan uiteraard niet alleen om  

Otters (al trekken die de meeste aandacht),     Medewerkers van het ministerie 

maar om alle diersoorten die mobiel genoeg zijn   van Economische Zaken krijgen 

om grotere afstanden af te leggen. We hopen op   langs het Noord-Willemskanaal 

medewerking van gemeenten, waterschap en    bij de A28 uitleg over de 

provincies, zodat we in de toekomst kunnen    problemen voor dieren die hier 

concluderen dat het ‘gewoon’ goed gaat met de    willen oversteken. 

Otter in en rond De Onlanden. 
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Belang van flora-en faunawaarnemingen bij 
Staatsbosbeheer; een update. 
 

door Roelof Blaauw, boswachter bij Staatsbosbeheer 

 

Regelmatig word ik aangesproken door voorbijgangers met 

een melding van een bepaalde soort plant of dier. Dat gaat 

dan in de trant van “boswachter, ik heb een reiger gezien”. 

Na enig doorvragen blijkt het dan om een Blauwe reiger te 

gaan. Deze meldingen zitten aan de ene kant van de 

uitersten. Aan de andere kant van de uitersten zit de 

melding van een vogelaar die zegt: “ik heb een mannetje 

Zeearend gezien, tweede kalenderjaar en hij miste de  P8 

van zijn handpennen”; of, minstens zo onduidelijk voor een 

leek: “ik heb net een Hydrobius fuscipes uit de sloot gevist. 

Hebben jullie daar nog wat aan?” Al die meldingen kunnen 

leuk, zinvol, belangrijk of essentieel zijn en ik neem ze 

allemaal serieus, al was het alleen maar omdat de 

waarnemer er ‘iets’ mee heeft. 

 

 
Ook een ‘gewone’ soort als 

Blauwe reiger kan uitzonderlijke 
waarnemingen opleveren 

 

 

Uiteraard kan Staatsbosbeheer niet alle waarnemingen die langskomen noteren, opslaan 

en gebruiken. In de huidige tijd hoeft dat ook niet meer, maar wat dan wel? Wij zijn in de 

eerste plaats beheerder en vaak ook eigenaar van de terreinen die we beheren. In die 

hoedanigheid hebben wij behoefte aan allerlei soorten informatie die onze gebieden 

aangaat, omdat we daar ons beheer op kunnen richten. Wat betreft de plant– en 

diersoorten is er, theoretisch gezien, bijna geen begrenzing in waarnemingen die we 

kunnen gebruiken, want alles heeft met onze terreinen te maken en de natuur blijft hoe 

dan ook verrassen. In de praktijk kan dat natuurlijk niet, dus hebben we keuzes gemaakt 

in soortgroepen en soorten. Die keuzes maken we deels zelf, maar komen vooral ook 

voort uit het beleid. Beleidsmatig wil men bijvoorbeeld gegevens voor handen hebben 

vanuit de natuurwetgeving, subsidiestelsels of het volgen van bepaalde 

milieuproblematieken. Ook is er een belangrijke link met de particuliere instanties die 

gegevens verzamelen, zoals bijvoorbeeld Sovon, FLORON en de Vlinderstichting. Zij 

hebben allen zo hun eigen vragen, soorten, projecten en methodieken die invloed hebben 

op wat wij als Staatsbosbeheer al dan niet verzamelen of uitwisselen. En dan hebben we 

natuurlijk nog de enorme hoeveelheid gegevens die door jullie verzameld worden en die 

in toenemende mate op de landelijke waarnemingensites terechtkomen. 

Wat levert bovenstaande nu op in de praktijk van De Onlanden, gezien vanuit het 

perspectief van de beheerder? In principe proberen we het zo goed mogelijk te doen voor 

alle soorten planten en dieren in het gebied en dus zijn gegevens van alle soorten 

welkom. Dat is bijna ondoenlijk dus richten we ons eerst op de soortgroepen en soorten 

die we vanuit het beleid verplicht zijn te volgen. 

Ons deel van De Onlanden is, vanuit Europese wetgeving, aangewezen als Natura 2000-

gebied. Dat brengt al een aantal te volgen soorten met zich mee. Het halen van 

minimumaantallen van die soorten is zelfs een vorm van verplichting. Op De Onlanden 

website is hierover voldoende vermeld en zijn soorten en aantallen terug te vinden. 

Een andere ‘verplichting’ vanuit het beleid zijn de te volgen soorten vanuit het 

Subsidiestelsel Natuur en Landschap, kortweg SNL. Alle natuurgebieden die onder dit 

stelsel vallen zijn voorzien van een bepaald natuur- en beheertype. De gebieden rond het 

Leekstermeer hebben voor een groot deel het type ‘Moeras’ en bij dit type zijn een aantal 

soortgroepen en soorten aangegeven die ééns in de zes jaar gevolgd moeten worden. 
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Voor meer informatie wil ik graag verwijzen naar de 

site van BIJ12 (www.bij12.nl) onder het kopje Index 

natuur en landschap en dan Natuurtype moeras. Hier 

is nagenoeg alles te vinden over ecologie, inrichting, 

beheer, soortgroepen en soorten van dit type. 

Toevallig is het Leekstermeer en omgeving in 2018 

aan de beurt om volledig onderzocht te worden in 

het kader van het SNL. In de volgende Nieuwsbrief 

wil ik daar graag meer over vermelden. 

 
Jaarlijks komen de vrijwillige broedvogel 

tellers in De Onlanden bijeen om de 
resultaten van het telwerk te bespreken 

 

 

 

Als laatste grote beleidsmatige aandachtsgebied geldt de (nieuwe) Wet 

natuurbescherming (Wnb). Hierin staan meerdere lijsten met soortgroepen en soorten 

die, in vergelijking met de intussen oude Flora-en faunawet, behoorlijke wijzigingen 

hebben meegemaakt. Veel soorten zijn hun beschermde status kwijt, maar er zijn ook 

veel nieuwe soorten die nu wel beschermd zijn. Op de site van de provincie Drenthe is 

vrij eenvoudig op te zoeken wat de Wnb inhoudt, welke soortgroepen en soorten een rol 

spelen en hoe de provincie daar mee om gaat. 

De waarnemingen die verzameld worden door en voor de particuliere instanties, zoals 

Sovon en dergelijke, zijn in De Onlanden een beetje een raar ding. Normaal doen wij 

(Staatsbosbeheer) zelf ook vaak mee aan allerlei meetnetten en projecten, maar zijn er 

nog veel meer waarnemers die in onze gebieden gegevens verzamelen voor de diverse 

instanties. In De Onlanden is er echter een enorme verwevenheid in het verzamelen van 

gegevens tussen de beherende instanties, Stichting Natuurbelang De Onlanden, de 

vrijwillige waarnemers en de particuliere instanties, waardoor alles een beetje, weliswaar 

gecontroleerd, door elkaar loopt. Stichting Natuurbelang De 

Onlanden speelt hierin een zeer belangrijke rol, waarvoor hulde. 

Tja, en dan komen we bij alle losse waarnemingen die er in 

grote getale zijn. Een berg aan gegevens waar veel mee kan en 

soms ook moet. Een wereld die volop in ontwikkeling is en waar 

Staatsbosbeheer landelijk volop in meedraait. Maar op 

gebiedsniveau is de praktijk wel een stuk weerbarstiger. Klopt 

die waarneming van die Hydrobius fuscipes uit de eerste alinea 

eigenlijk wel en kunnen we daar wat mee? In volgende 

Nieuwsbrieven hoop ik hier antwoord op te geven en dan ook 

iets meer over het gebruik van aantallen van soorten te 

vertellen. 

 

 
Is dit nu die Hydrobius fuscipes  

(oftewel de Roodpootwatertor) of niet? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bij12.nl/
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Kort nieuws 
 

door Wim van Boekel 

 

Jubileum symposium groot succes 

Het symposium dat stichting Natuurbelang De 

Onlanden in oktober organiseerde in het kader van 

het vijfjarig jubileum van De Onlanden mag beslist 

een succes genoemd worden. In een afgeladen zaal 

Boonstra in Peize luisterden de deelnemers geboeid 

naar de drie gastsprekers van de avond, die elk hun 

kijk gaven op de toekomstige ontwikkelingen in het 

natuurgebied. Hoofdconclusie van de avond was dat 

de Natuur in De Onlanden een grootse toekomst 

wacht, als de mens de Natuur en de natuurlijke 

processen die haar beïnvloeden de kans geeft hun 

eigen weg te gaan. Wij sluiten ons graag bij die 

conclusie aan. 
Voorzitter Herman Sips van stichting Natuurbelang 

De Onlanden heet de aanwezigen welkom 

 

Broedvogelseizoen brengt nieuwe records 

De vrijwilligers die elk jaar de broedvogels in De Onlanden in kaart brengen hadden het 

druk in 2017. Er werden veel meer territoria geteld dan in voorgaande jaren, ruim 8000. 

Deze toename was vooral te danken aan de groei van de kokmeeuwenkolonies in het 

gebied en aan de toename van een aantal broedvogels van het rietmoeras, Rietzanger en 

Kleine karekiet bijvoorbeeld. Ook dit jaar waren er weer een paar nieuwe broedvogel-

soorten in het gebied te vinden. Andere soorten, zoals Kleinst waterhoen en 

Kwartelkoning, ontbraken juist. Binnenkort zijn alle details van het seizoen weer te lezen 

in het Broedvogelrapport 2017. 

 

Beter jaar voor de Veldmuis 

Na een aantal jaren met een dramatisch lage stand van de Veldmuis in en rond De 

Onlanden, leek de soort het in 2017 wat beter te doen. In de inloopvallen werden meer 

Veldmuizen gevangen en ook stond de soort vaker op het menu van Kerkuilen in het 

gebied. Voor veel roofvogels en uilen was dat goed nieuws, al moet er meteen bij gezegd 

worden dat de veldmuisstand nog ver verwijderd bleef van de dichtheden die de soort 

kon bereiken in het voormalige veenweidegebied. Of het om een tijdelijke opleving gaat, 

of dat de Veldmuis blijvend meer in De Onlanden te vinden zal zijn is nog de vraag. 

 

Steppekiekendief overwintert weer in De Onlanden 

Voor de derde winter op rij is een mannetje Steppekiekendief 

neergestreken in De Onlanden. Het gaat waarschijnlijk steeds om 

dezelfde vogel die er de voorkeur aan geeft om hier te 

overwinteren in plaats van naar Afrika te trekken. Blijkbaar is er in 

het gebied voldoende voedsel (vogels en muizen) te vinden voor 

deze mooie roofvogel.  

Steppekiekendieven leven normaal gesproken in zuidoost-Europa 

en zijn in Nederland zeer zelden te zien en dan vooral tijdens de 

trektijd in het najaar. Het broedgeval van Steppekiekendief dat de 

Werkgroep Grauwe Kiekendief dit jaar meldde in haar werkgebied 

laat zien dat de soort zijn verspreidingsgebied wellicht aan het 

uitbreiden is. In dat geval gaan we de soort ongetwijfeld nog veel 

vaker zien in De Onlanden. 
De Steppekiekendief man is makkelijk te herkennen 
aan de typische, wigvormige, zwarte vleugelpunten 

(foto: Ane van Rees) 


