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Voorwoord 
 
Beste mensen,  
 
na een zeer wispelturig veldwerkseizoen wat het weer betreft, zijn we nu aangeland in de 
periode van binnen zitten en hopen dat het ophoudt met regenen. Voordeel daarvan is 
dat je tijd hebt om alle verzamelde gegevens van het afgelopen seizoen te verwerken. 
De resultaten daarvan vind u hieronder weer terug, in bijdragen van een aantal trouwe 
schrijvers en ook van een paar nieuwe namen. Zowel de oudgedienden als de 
nieuwkomers bedank ik graag voor hun medewerking aan dit eerste lustrumnummer 
(hoera) van de Nieuwsbrief.  
 
Wim van Boekel  
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Stap voor stap, steeds verder 
 
door Wim van Boekel 
 
Het is een langzaam proces om te komen tot een waterberging in Noord-Drenthe. Voor je 
het weet is er al weer een half jaar voorbij en heb je nog niet het idee dat er veel schot 
in de zaak zit. Alles moet natuurlijk zorgvuldig en volgens de regels gebeuren, maar 
soms zou je willen dat de schop nu eindelijk de grond in gaat. Niet alleen vanwege de 
hooggespannen verwachtingen voor de natuur in het gebied, maar bijvoorbeeld ook 
vanwege de veiligheidsrisico’s die het gebrek aan goede waterberging met zich 
meebrengt. De regen en wind van de afgelopen weken heeft duidelijk gemaakt dat die 
risico’s er nog steeds zijn. 
Maar goed, er is natuurlijk wel wát gebeurd ondertussen. 
De provincie Drenthe heeft het inrichtingsplan voor de 
berging in het Leekstermeergebied goedgekeurd. Hierdoor 
is dit plan nu gereed om uitgevoerd te gaan worden. Het 
waterschap Noorderzijlvest heeft in de planning om in 2008 
40% van de totale werkzaamheden uit te voeren. In het 
Leekstermeergebied zijn dan ook steeds meer activiteiten 
waar te nemen die duiden op een naderende start van de 
werkzaamheden. Er worden metingen en boringen gedaan, 
de laatste peilbuizen worden geplaatst en overal verschijnen 
van die rode stokjes. Dat het plan nu definitief vastgesteld 
is, betekent trouwens niet dat er geen veranderingen meer 
mogelijk zijn. Nog steeds worden er over allerlei details 
besluiten genomen en knopen doorgehakt. Een belangrijk 
punt was bijvoorbeeld de ‘robuuste verbindingszone’ die het 
Peizerdiep met het Leekstermeer gaat verbinden. De geulen die het water door deze 
zone moeten voeren zouden oorspronkelijk breed en ondiep worden. Nu heeft men, tot 
verdriet van SBB, toch gekozen voor geulen met een dieper en smaller profiel om 
mogelijke grondwateroverlast in het achterland te voorkomen. Een ander lastig punt is 
de precieze ligging van de dijken die om het gebied komen. Deze staan op de kaart mooi 
ingetekend, maar de praktijk leert dat de feitelijke situatie soms om aanpassingen 
vraagt. De Bestuurscommissie zal nog heel wat moeten vergaderen over dit soort zaken. 
Overigens heeft IVN Roden bij de rechtbank in Assen beroep aangetekend tegen het 
vrijstellingsbesluit voor de werkzaamheden dat door de gemeente Noordenveld genomen 
is. Mocht dit verzoek gehonoreerd worden, dan zal daardoor de uitvoering weer 
behoorlijk kunnen vertragen. 
Het plan voor de Peizer- en Eeldermaden is ook een stuk concreter geworden. De 
inspraak van de belanghebbenden is verwerkt en in het onlangs gepresenteerde 
inrichtingsplan is te zien dat er zo hier en daar weer maatwerk geleverd is om zoveel 
mogelijk tegemoet te komen aan de bezwaren. Het plan is nu de officiële 
inspraakprocedure in en dat zal ook wel weer wat reacties oproepen.  
Ook de afhandeling van de inspraakreacties op de Aanwijzingsbesluiten voor de Natura 
2000-gebieden verloopt langzaam. De inspraaktermijn was immers afgelopen voorjaar al 
en we wachten nog steeds op bericht. Er is nu wel een zgn. Nota van Antwoord door het 
ministerie van LNV uitgebracht. Hierin staat in algemene bewoordingen hoe de minister 
aankijkt tegen de vele duizenden reacties die ze ontvangen heeft op de concept-
aanwijzingsbesluiten. Per gebied volgt er dan later (in 2008) nog een specifiek antwoord. 
Uit de Nota blijkt echter al dat het ministerie bepaald geen knieval zal maken voor de 
bezwaren die ingebracht zijn. Integendeel, het is moeilijk ergens een punt te vinden 
waarop men toegeeft misschien wat te moeten veranderen. Dat belooft niet veel goeds 
voor de ingediende zienswijzen op het aanwijzingsbesluit voor het Leekstermeergebied, 
maar we zullen de reactie van LNV af wachten. Wie weet… Ondertussen gaat (hopelijk) 
de schop in de grond en kan in een volgende Nieuwsbrief verslag gedaan worden van het 
echte werk. 
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De natuur rond het Leekstermeer in 2007 
 
door Roelof Blaauw, Staatsbosbeheer 
 
Hoewel het jaar nog niet helemaal voorbij is kan toch al wel gezegd worden dat we weer 
een opvallend jaar hadden wat betreft de flora en fauna. Helaas zit het opvallende vooral 
in het minder voorkomen van allerlei soorten. Dat heeft veel te maken met het sterk 
wisselvallige weer van dit jaar. We begonnen nog wel met een, alweer, bijzonder zachte 
winter maar ook behoorlijk nat. Dat werd in het voorjaar echter gevolgd door bijzondere 
warmte en droogte. Er viel bijna geen drup regen meer en de bovengrond droogde uit. 
Dat had bijvoorbeeld grote gevolgen voor de broedvogels.  
 
De vogels bleven in de nawinter en het vroege voorjaar langdurig in grote groepen 
rondhangen. Er waren wel individuen die vroeg begonnen maar het merendeel laat of 
niet. Hierdoor konden we in onze telgebieden nog minder (weide) vogels noteren dan 
voorheen. Ook elders in noord Nederland komen soortgelijke geluiden uit de telgebieden. 
Opvallende afwezige dit jaar was, de schaarse weidevogel, de Kwartelkoning. Deze soort 
die in het zomerhalfjaar in wisselende aantallen in ons land voorkomt had landelijk 
gezien een goed jaar. Zo zaten in het aangrenzende Westerkwartier diverse roepende 
beesten. Normaal gesproken doet het Leekstermeergebied dan ook volop mee in de 
aantallen, maar dit jaar dus even niet. Gelukkig ook nog wat goed broedvogelnieuws 
want de vogels van riet en ruigte, die over het algemeen wat later aankomen en met 
broeden beginnen, deden het redelijk tot goed. Op diverse plaatsen waren Rietzanger en 
Kleine Karekiet te horen en ook Sprinkhaanzanger, Rietgors, Blauwborst en Grasmus 
kwamen her en der tot broeden. Los van het weer wordt daarmee de verschuiving van 
weidevogels naar rietvogels steeds duidelijker. 
 
Was het met de broedvogels wat magertjes gesteld heel anders gaat het met de 
foeragerende en rustende niet-broedvogels. Het aantal Kolganzen nam afgelopen winter 
weer wat verder toe en een aantal andere soorten gaat het echt voor de wind. Met name 
soorten die buiten het gebied broeden als Blauwe Reiger, Grote Zilverreiger, Ooievaar en 
Buizerd zijn in toenemende mate in het gebied te vinden. In de vorige nieuwsbrief stond 
al een verhaal over vogels bij of in de buurt van de maaiapparatuur en dat werd dit jaar 
volkomen bewaarheid. 
 
De zomer van dit jaar was redelijk normaal wat betreft temperatuur en neerslag maar 
helaas viel die neerslag wat ongunstig voor de fauna. Steeds als het wat beter leek te 
worden kwamen er weer een paar dagen met veel neerslag. Dat gekoppeld aan sombere 
omstandigheden met te weinig zonuren maakte het niet gunstig voor met name de 
vlinders en andere insectengroepen. Dit jaar 2007 gaat dan ook de boeken in als een 
matig vlinderjaar ( bron Vlinderstichting). Sommige soorten deden het nog wel “aardig” 
zoals Klein Geaderd Witje en Bruin 
Zandoogje maar ook niet meer dan dat. Wel 
zaten er plaatselijk wat meer Distelvlinders 
in het gebied dan in voorgaande jaren.  
Ook voor de libellen was het geen topjaar. 
Dat neemt niet weg dat er nog wel een 
aantal “leuke” soorten gezien zijn als: 
Vroege glazenmaker, Glassnijder, 
Weidebeekjuffer en Blauwe 
Breedscheenjuffer. Ook werden er 
plaatselijk grote aantallen Lantaarntjes 
waargenomen, maar per saldo ook hier 
minder soorten en lagere aantallen. 
Overigens maakte de herfst nog wel een 
beetje goed van het enigszins verloren jaar. 
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Planten/maaibeheer 
 
Gelukkig hebben de planten over het algemeen niet direct last van een keer een jaar met 
wat minder weer.  Voor het maaien van de graslanden was het echter niet bepaald 
gunstig. Vanwege het broedseizoen begint het maaien pas na half juni. Hierdoor is het 
weer in de volle zomermaanden van groot belang voor de maaiwerkzaamheden. Helaas 
kwamen er in de zomermaanden teveel natte perioden voor met bovendien te weinig 
zonnige dagen. Hierdoor bleven de graslanden erg nat en kon er regelmatig niet 
doorgewerkt worden.  
Eind augustus was de conclusie dan ook: dit wordt een verloren maaiseizoen. Gelukkig 
volgden september en oktober toen nog want in die maanden kon er nog behoorlijk wat 
gemaaid worden. Al met al viel de pijn daardoor nog een beetje mee. 
Dat er wel gemaaid wordt is momenteel van groot belang. Nog steeds verschralen de 
graslanden hier langzaam door maar wat nu van nog groter belang is is het feit dat er 
een gunstige uitgangssituatie voor de waterberging gemaakt wordt. Des te voedselarmer 
des te beter. 
 
Muizen en kikkers 
 
Dit verhaal wordt toch afgesloten met iets positiefs want de tweede helft van 2007 was 
helemaal toppie wat betreft de muizen en de kikkers. In de nazomer waren overal 
muizen en muizenholletjes te vinden en elk poeltje, plasje en slootje zat vol met kikkers. 
En muizen en/of kikkers staan hoog op de menulijst van allerlei andere dieren dus het 
was een komen en gaan van reigers, Ooievaars en diverse soorten roofvogels. 
Ongetwijfeld hebben Vossen en diverse martersoorten ook van deze overdaad 
geprofiteerd, maar deze soorten zijn niet geteld en zijn bovendien moeilijk telbaar. 
Al met al is er in de natuur altijd  wat te doen, soms lijkt het helemaal dood, maar soms 
zijn de graslanden extra groen ( vrij vertaald naar Herman Finkers). 
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Jacht op gronden van Natuurmonumenten in 
de Eelder- en Peizermaden 
 
Door Ruud Kreetz, vereniging Natuurmonumenten 
 
Sinds 1 januari 2007 heeft Natuurmonumenten het gebied dat zij beheert met 350 ha 
kunnen uitbreiden. 300 ha kwam over in de herinrichting en 50 ha werd van 
Staatsbosbeheer overgenomen na een landelijke ruil van gronden. In totaal is 
Natuurmonumenten nu beheerder van 1200 ha in de Peizer- en Eeldermaden. 
Door deze gebiedsuitbreiding ontstaat er langzamerhand een groot aaneengesloten 
natuurgebied dat in het westen aansluit bij de graslanden van Staatsbosbeheer en het 
Groninger Landschap rond het Leekstermeer en aan de oostkant aan de 
landgoederenzone van Paterswolde.  
 
Onbejaagde dierpopulaties 
Wat Natuurmonumenten betreft zijn er geen redenen om in dit gebied nog langer dieren 
te bejagen. De komende jaren gaat het gebied veranderen in een aaneengesloten gebied 
van natte en droge graslanden, moeras, bos en waterpartijen. Juist de grootte van het 
gebied en de natuurdoelen geven steeds meer ruimte aan onbejaagde dierpopulaties. 
Uitsluitend als er onacceptabele schade ontstaat aan de belangen van derden (tuinen, 
landbouwgrond en verkeer) of als er ecologische schade ontstaat (verdwijnen van dieren 
en planten als gevolg van bepaalde dierpopulaties) wil Natuurmonumenten kunnen 
ingrijpen. In dit geval kan beheerjacht een middel zijn, maar voor hetzelfde geld zijn dat 
rasters of andere middelen. 
 
Respect voor afspraken uit het verleden 
Tot 2013 zal er in delen van het gebied nog regulier gejaagd worden. In samenwerking 
en in goed overleg met de Boermarke Peize en enkele particulieren heeft 
Natuurmonumenten op zo’n 350 ha de jacht nog verhuurd. Hiermee komen we onze 
afspraken en verplichtingen uit het verleden na. Zo zijn bijvoorbeeld door boeren die hun 
grond verkocht hebben, nog contracten met de Boermarke afgesloten. Deze 
verplichtingen respecteren wij.  
 
Reeën en vossen 
In het verleden werden reeën en vossen bejaagd 
met toestemming van de grondeigenaar of 
gebruiker. Natuurmonumenten of haar 
grondgebruikers geven deze toestemming niet. Op 
basis van ons beleid zijn er geen redenen om deze 
dieren te bejagen. Indien zich eventuele negatieve 
effecten voorden, zullen we kijken in hoeverre die 
voorkomen moeten of kunnen worden. In dat geval 
kan afschot een middel zijn.  
 
Wat merk je er als natuurliefhebber van? 
In principe is het tot 2013 nog mogelijk dat je in de Peizer- en Eeldermaden op gronden 
van Natuurmonumenten jagers tegenkomt. Vooral in het najaar en de winter kan er 
gejaagd worden op fazanten en hazen. Ook incidenteel afschot van Canadese gans en 
verwilderde tamme ganzen is mogelijk indien er sprake van schade is. Verdere 
jachtactiviteiten zijn bij Natuurmonumenten niet toegestaan. Dus ook geen jacht op 
vossen met de lichtbak. 
 
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Natuurmonumenten in Paterswolde:  
Booi Kluiving, BOA-toezichthouder 
Ruud Kreetz, beheerder 
050-3092387 
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De Peizermaden in 2007 
 
door Jacob de Bruin, vereniging Natuurmonumenten 
 
Dit jaar is er heel veel nagedacht en gesproken over het gebied. Met als resultaat een 
ontwerp inrichtingsplan voor de Eelder-en Peizermaden.  
De natuur heeft er geen weet van wat er zich allemaal afspeelt op de kantoren van de 
betrokken organisaties. De natuur gaat dan ook gewoon haar gang. Onderstaand een 
impressie van het afgelopen jaar. 
 
Het voorjaar begon erg droog en vervolgens 
kwam er een zeer natte zomer achteraan. 
De weidevogels hadden moeite met de 
droogte en moesten het hebben van de 
natte gebieden. 
De aantallen weidevogels in 
Weeringsbroeken waren dan ook iets hoger 
dan vorige jaren. De Veldleeuwerik heeft 
afgelopen jaar alle records gebroken, met 
meer dan 70 broedpaar in de kern van de 
Peizermaden. De Grutto en de Kievit zijn in 
de Weeringsbroeken de afgelopen 10 jaar 
redelijk stabiel. De Tureluur, maar vooral de 
Scholekster neemt in aantal af. Het aantal 
Watersnippen is minimaal. Alleen aan de 
Noorddijk zijn Watersnippen met jongen 
waargenomen. 
Er kon in juni niet gemaaid worden door de 
natte omstandigheden, positief voor de 
Kwartelkoning zou je denken, maar helaas 
in tegenstelling tot het landelijke beeld 
waren er in de Peizermaden geen 
Kwartelkoningen. Er zijn wel enkele 
Kwartels gehoord en een Porseleinhoen 
maar er zijn geen territoria vastgesteld van 
deze fluctuerende soorten. De vogelsoorten 
die houden van de wat ruigere graslanden 
en rietzomen, zoals de Roodborsttapuit, 
Blauwborst, Kneu en Sprinkhaanzanger, 
nemen gestaag toe.  
In de afgelopen jaren zijn er een aantal 
nieuwe vogelsoorten verschenen, zoals Fitis, 
Tjiftjaf, Merel en Boompieper. Deze soorten 
profiteren van het toenemende areaal 
struweel. De bovenstaande trends zijn 
gebaseerd op inventarisatie van Jacob Poortstra, Aart van der Spoel en Wim van Boekel.  
 
De aantallen van kwetsbare soorten zoals Bruine Vuurvlinder, Moerassprinkhaan, 
Zompsprinkhaan en Groene Glazenmaker zijn minimaal. We doen dan ook ons best deze 
soorten in de gaten te houden en het beheer zoveel mogelijk af te stemmen op deze 
soorten. Een aangename verassing was het feit dat er aanzienlijke aantallen van de 
Heikikker zijn gevonden in de Peizermaden. 
 
Vanaf dit jaar mag Natuurmonumenten zich de trotse eigenaar noemen van de 
voormalige Staatsbosbeheer reservaten, die in de Peizermaden liggen. Het was voor ons 
wel de vuurdoop om deze natte schraallanden te beheren in deze natte zomer. Maar de 
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aangepaste maaimachines van De Vries uit Cornjum 
hadden geen enkele moeite met de nattigheid. De 
“pareltjes” hebben we laten maaien door deze 
bijzondere machines. Deze pareltjes herbergen 
bijzonder veel plantensoorten waaronder 
Moeraskartelblad, Blauwe Knoop, Vleeskleurige 
Orchis en vele anderen. Het beheer van de overige 
graslanden wordt uitgevoerd door de  “Maatschap ’t 
Hoogeveld” dit ging niet altijd even makkelijk, maar 
uiteindelijk is alles gemaaid wat we in de planning 
hadden. 
 
De Peizermaden is een bijzonder gebied met, zoals u 
alle zult weten, bijzondere natuurwaarden. Met de 
inrichting van het nieuwe plangebied zullen deze 
waarden daar waar mogelijk worden versterkt. 
Natuurmonumenten zet zich in om de kansen die 
zich voordoen met de nieuwe waterberging volop te 
benutten. Peizermaden een gebied om de komende 
jaren goed in de gaten te houden. We zullen u dan 
ook op de hoogte houden van de ontwikkelingen. 
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Ecologische verbindingszones Terborch 
 
door Ruud Kreetz, vereniging Natuurmonumenten 
 
De gemeente Tynaarlo en Natuurmonumenten werken gezamenlijk aan de realisatie van 
twee ecologische verbindingszones in de woonwijk Terborch. De realisatie van deze 
verbindingszones maakt deel uit van de samenwerkingsovereenkomst tussen Tynaarlo en 
Natuurmonumenten. 
 
Door de Grontmij is een inrichtingsschets gemaakt voor de verbindingszones. Beide 
zones moeten ervoor zorgen dat er uitwisseling van dieren en planten mogelijk is tussen 
de Peizer- en Eeldermaden en het Paterswoldse Meer en Drentse Aa. De meest 
noordelijke zone is acht hectare groot en loopt door de woonwijk naar de Piccardthofplas. 
Deze plas staat middels de verbindingszone Woldsloot in contact met het Paterswoldse 
Meer. De zuidelijke zone, circa tweeëntwintig hectare groot, ligt tussen Terborch en het 
Elsburger Onland en vormt een onderdeel van de Natte As. Deze natte as is een 
Robuuste Ecologische Verbindingszone en een uitvloeisel van rijksbeleid betreffende de 
EHS.  
 
Beide zones zullen een 
inrichting krijgen met veel 
natte natuur, open grasland en 
plaatselijk opgaande 
begroeiing. Hierdoor zijn ze o.a. 
geschikt als verbindingszone 
voor allerlei aan water, moeras 
en grasland gebonden soorten, 
als waterspitsmuis, kleine 
marterachtigen, bever en otter. 
Ook kunnen ze functioneren als 
leefgebied en verbindingszone 
voor diverse bedreigde vlinder- 
en libellesoorten. De 
noordelijke zone wordt 
toegankelijk voor wandelaars 
en heeft ook een educatieve 
functie in de wijk. De zuidelijke 
zone zal niet toegankelijk zijn 
om zo voldoende rust te 
creëren voor de fauna. 
 
Momenteel wordt er gewerkt 
aan de planvoorbereiding en 
financiering van dit project. De 
verwachting is dit de realisatie 
in de komende jaren zal 
plaatsvinden. 
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Broedvogels van de Oeverlanden 
Leekstermeer in 2007 
 
door René Oosterhuis en Jan Venema, Anne Zwart, Barend van Barneveld, Wiebe 
Zijlstra. Stichting Het Groninger Landschap 
 
Inleiding  
Evenals in 2006 zijn ook in 2007 grote delen van de noordoevers van het Leekstermeer 
geïnventariseerd op broedvogels door de beheerder en een groep vrijwilligers van Het 
Groninger Landschap. Voor de gebruikte methode verwijs ik naar Onlanden nummer 3 
waar deze uitgebreid is beschreven. De gebruikte methode is gelijk aan 2006 alleen de 
tweede ronde met de kano is dit jaar mislukt vanwege het slechte weer. Er is van de 
inventarisatie ook een rapport gemaakt waar ingegaan wordt op het voorkomen van de 
soorten en de trends in enkele deelgebieden die al langer geïnventariseerd worden. 
Geïnteresseerden kunnen een exemplaar van het rapport opvragen 
(r.oosterhuis@groningerlandschap.nl, zo lang de voorraad strekt). 

 
 

 
Figuur 1. Begrenzing van het totale telgebied, met een oppervlakte van 189 hectare. 

 
 

Resultaten in 2007  
In tabel 1 staan de resultaten van de inventarisaties in 2006 en 2007. Het aantal 
territoria valt met 459 territoria iets lager uit dan in 2006.  Dit komt door het ontbreken 
van gegevens over de kleine karekieten langs de oever van het Leekstermeer. In grote 
lijnen waren er verder weinig verschillen met 2006. Alleen de grutto liet een forse 
afname zien. Deze zakte van 6 territoria in 2006 naar 2 territoria in 2007. Opvallend was 
dat er wel grote aantallen volwassen grutto’s in de buurt aanwezig waren, o.a. op 11 mei 
140 exemplaren in de Lettelberterbergboezem.  Het lijkt erop dat een deel van de vogels 
het broedseizoen overgeslagen heeft. Landelijk is dit op meer plekken geconstateerd en 
werd de droogte als belangrijkste reden opgegeven. Of het ook voor het 
Leekstermeergebied geldt is onduidelijk omdat de veengronden ondanks de langdurige 
droogte nog redelijk nat oogden.  
 
Positief was het gebruik van het gebied door kemphanen als balts, foerageergebied en 
verrassend genoeg ook als broedgebied. In mei heeft er gedurende meerdere weken een 
groep baltsende kemphanen door het gebied gezworven. Het hoogste aantal werd 
waargenomen op 4 mei toen er circa 70 exemplaren aanwezig waren. Het betreft hier 
vogels die hier wel baltsen maar uiteindelijk door trekken naar noord Europa om daar te 
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gaan broeden. Gelijktijdig met de aanwezigheid van de grote groep werden op twee 
locaties vrouwtjes waargenomen die niet aansloten bij de groep maar solo bleven 
rondvliegen boven een bepaald perceel. Op één van deze locaties is uiteindelijk het 
vrouwtje met jongen waargenomen. Van de tweede locatie is niet bekend of er ook 
daadwerkelijk gebroed is en dit mogelijke territorium is dan ook niet in de resultaten 
opgenomen. Ondanks intensief posten zijn de jonge kemphanen niet weer gezien en 
vermoed wordt dat ze niet vliegvlug geworden zijn. 
Ook positief was de terugkeer van de zomertaling met 2 paar en er werden op twee 
plaatsen roepende kwartels waargenomen. Ondanks het redelijk positieve beeld landelijk 
ontbrak de kwartelkoning dit jaar. 

 

 
Soorten 2006 2007 

Dodaars 2 3 

Fuut 7 9 

Knobbelzwaan 2 3 

Kolgans 2 1 

Grauwe gans 3 5 

Soepgans 3 2 

Nijlgans 2 3 

Bergeend 4 3 

Krakeend 4 6 

Wintertaling 1 0 

Zomertaling 0 2 

Wilde Eend 34 27 

Slobeend 5 6 

Tafeleend 2 3 

Kuifeend 6 5 

Br. Kiekendief 1 2 

Buizerd 2 3 

Havik 1 1 

Fazant 1 2 

Waterral 3 2 

Kwartelkoning 1 0 

Kwartel 0 2 

Waterhoen 1 4 

Meerkoet 7 11 

Scholekster 5 3 

Kleine plevier 1 1 

Kievit 6 7 

Kemphaan 0 1 

Watersnip 1 1 

Grutto 6 2 

Tureluur 6 7 

Holenduif 1 0 

Houtduif 1 1 

Koekoek 2 2 

Gr. bonte specht 1 3 

Kl. bonte specht 1 2 

Veldleeuwerik 1 1 

Boerenzwaluw 3 2 

Boompieper 1 0 

Graspieper 19 21 

Gele kwikstaart 1 0 

Witte kwikstaart 2 3 

Winterkoning 43 39 

Heggenmus 2 1 
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Roodborst 10 6 

Blauwborst 6 9 

Gekr. Roodstaart 3 6 

Paapje 1 1 

Roodborsttapuit 0 1 

Merel 7 8 

Zanglijster 4 6 

Sprinkhaanzanger 3 6 

Rietzanger 37 42 

Bosrietzanger 4 12 

Kleine karekiet 57 14 

Grasmus 12 12 

Tuinfluiter 13 14 

Zwartkop 10 8 

Braamsluiper 0 1 

Tjiftjaf 10 14 

Fitis 35 31 

Gr. Vliegenvanger 1 0 

Pimpelmees 2 4 

Koolmees 8 7 

Staartmees 0 2 

Boomkruiper 2 4 

Ringmus 0 1 

Gaai 1 1 

Zwarte kraai 1 0 

Spreeuw 3 4 

Vink 7 4 

Putter 4 2 

Kneu 1 2 

Rietgors 33 35 

   

Aantal territoria 472 459 

Aantal soorten 67 66 

 

 

De Groeve, bij de Lettelberter Petten 
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Petgaten in de Peizermaden 
 
door Rob Rakers, IVN Peize 
 
In het kort ligt het Peizermaden gebied in de overgangszone tussen het Drents plateau 
en het   Groningse zeekleigebied. De Peizermaden is ongeveer 1200 ha en maakt 
verbinding tussen het Leekstermeer gebied en het Paterswoldsemeer. Hiermee maakt het 
deel uit van de Ecologische Hoofd 
Structuur. Dit overgangsgebied is rijk 
aan kwelwater, dat afkomstig is van 
het Drents Plateau. 
Peizermaden is een beekdal gebied 
met laagveen, dat tot in de vorige 
eeuw (jaren 50) werd ontgonnen. Zo 
is er op een aantal punten in de 
Peizermaden het veen dieper uit 
gegraven, hier ontstonden petgaten. 
Veen vormt zich tussen zandrillen, 
deze zandrillen zijn gevormd in de 
laatste ijstijd. Tussen de zandrillen 
stagneerde het water, het water bleef 
als het ware in een kom liggen en het 
veenvormingsproces had vrij spel.  
 
Veenvormingsproces 
Laagveen kan ontstaan in open water en begint met ophoping van slib en 
rottingsmateriaal van algen, waterplanten en dieren, dat niet volledig wordt afgebroken 
door natte zuurstofarme omstandigheden. Door gasvorming in de rottingslaag kunnen 
drijftillen ontstaan, die vervolgens aan de oever vestigen. In het veenvormingsproces 
neemt steeds de hoeveelheid organisch materiaal toe, omdat onder zuurstofarme, natte 
omstandigheden er geen volledige afbraak is. In het groeiende veen pakket ontstaan 
gelaagdheden van verschillende typen water: 
- Bovenin matig tot sterk zuur, voedselarm door invloed van regenwater. 
- Onderin basenrijk, matig voedselrijk zuurstofloos. ( kwelhoudend grondwater). 
Bij het Petgat waar ik onderzoek heb gedaan, mocht ik bij eerste betreding direct ervaren 
om op trilveen te staan, het is als het ware een soort waterbed. Trilveen is een 
veenpakket dat op het water drijft, het is dermate dik dat er zelfs stuiken en lage bomen 
kunnen groeien. 
 
Flora  
Door regelmatig te struinen door het veen en bewust te kijken naar wat er groeit en 
bloeit moet er ook een relatie te vinden zijn tussen bodem en vegetatie. In het petgat 
komt bijvoorbeeld Holpijp en gewone Dotterbloem voor, dit zijn planten die op kwelrijke 
stukken staan. We hebben het dan over kwelindicatoren. Een bevestiging is ook waar te 
nemen aan het water oppervlak, hier zijn ijzer kringen aanwezig. 
 
Vegetatie petgat 
 
Hondsdraf   vochtig, voedselrijk, humusgrond 
Kleefkruid   vochtig, voedselrijk, zwak zure grond,  
Pitrus    voedsel matig/rijk,verstoorde grond 
Kale jonker   voedsel arm/rijk, zwak zuur, humusgrond  
Moeraswalstro  matig/voedselrijk, zwak zure grond. 
Wolfspoot   matig voedselrijk 
Watermunt   voedselarm/rijk, zwak zure grond. 
Waterzuring   matig voedselrijk  



 14 

Wateraardbei   matig voedselarm/matig voedselrijk, zwak zuur (kwel) 
Grote lisdodde  voedselrijk, matig zure grond  
Waterdrieblad   voedselarm/matig voedselrijk, zwak zure grond. (petgaten) 
Moeraswederik  matig voedselrijk, zwak zure grond. (trilveen) 
Kamvaren   voedselarm, zwak zure grond (laagveen) 
Holpijp    voedselrijk, ijzerhoudend water (kwel indicator) 
Gewone dotterbloem  matig voedselrijk  (kwel indicator)  
Scherpe zegge  matig voedselrijk  
Blauwe zegge   voedselarm tot rijk, zwak zure grond (veengrond) 
Veenmos   zwak zure grond.(hoogveen) 
Dagkoekoeksbloem  ruigte 
Grauwe wilg   matig voedselrijk, zwak zure grond (moeras) 
Geoorde wilg   Idem 
Zwarte els   Idem 
 
De plantensoorten die hier beschreven staan, komen voor op zwak zure en voedselarm 
tot matig voedselrijke bodem. Het veenpakket is zwak zuur en matig voedselrijk, zoals 
beschreven bij veenvormingsproces. 
 
Broekbosjes 
In het petgat zijn broekbosjes aanwezig 
die overwegend bestaan uit Grauwe wilg, 
Geoorde wilg met zo nu en dan Zwarte 
els. Hier is het veenpakket dermate dik 
dat er bomen kunnen groeien. De 
wortelgroei gaat over de breedte omdat 
onder het veenpakket alleen maar water 
is. 
 
Fauna 
De begroeiing in het petgat, naast de 
uitgezochte planten, zijn grassen en 
zegges en broekbosjes, deze geven dieren 
goede beschutting. Aan de sporen is te zien welke dieren op deze lokatie aanwezig zijn.  
 
Tijdens je zoektocht kom je ligplekken, wissels (looppaden) en uitwerpselen van reeën 
tegen. Foerageren doet de ree in de omgeving. 
 
Uitwerpselen van ganzen zijn gevonden in het voorjaar. Volgens Natuurmonumenten 
gaat het om Canadese ganzen, ze voeden zich met grassen en hebben hier goede 
beschutting.  
 
Vossen: het petgat is een interessant gebied om mee te nemen op zijn route, aangezien 
hier wel wat te halen valt. Gezien de aanwezigheid van muizen, ganzen, hazen, kikkers, 
e.d. 
 
Gedurende de lente en zomer heb ik een aantal vlinders gezien, o.a.: Klein koolwitje, 
Dagpauwoog, Distelvlinder, Bruin zandoogje, Atalanta, Koevinkje. Het zijn soorten die  
algemeen voorkomen. 
 
Vogels waren: Rietzanger, Sprinkhaanzanger,Rietgors,Graspieper, Kwartelkoning. Deze 
vogelsoorten komen allemaal voor in een natte drassige omgeving waar riet, grassen en 
zegges voorkomen. 
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Verslag interview met een Peizer baggelaar 
Dit verslag is een interview van Arend Luinge met Roel Talens. Roel Talens is de laatste 
telg uit een baggelaarsfamilie. 
 
Lokaliseren 
Hoe lokaliseerde men de veen putten? 
Een petgat of veen put ligt altijd tussen zandruggen/ rillen, deze zijn ontstaan in de 
laatste ijstijd. De ondergrond van een put is als het ware een kom van zand waarin veen 
is ontstaan. 
Aan de zandruggen is te zien waar veen aanwezig is. 
 
Aankoop 
Voorbeeld: de baggelaar kon een stuk grond kopen voor ontginning, hiervoor moest men 
ongeveer 1100 gulden betalen. Daarnaast had de baggelaar een baggelvergunning nodig 
van de Provincie. De vergunning bepaalde het maximum wat in dat jaar afgegraven 
mocht worden, dit werd afgebakend en gecontroleerd. 
 
Wijze van ontginning 
De aangekochte locatie werd een begin 
gemaakt met baggelen door achter in te 
beginnen, zo dat het veen altijd 
afgevoerd kon worden. De toplaag 
(vegetatie laag) of bonksel genoemd 
werd als eerste afgestoken en aan de 
rand van het gebied neergelegd. In het 
geval van het petgat aan de Noorddijk 
(foto hiernaast) is er een strook in het 
midden van de locatie neergelegd, ter 
ophoging, voor het afvoeren van veen. 
De bovenste veenlaag werd in blokken 
afgegraven en op het nog niet 
afgegraven stuk gelegd. Daarna werd de 
onderste laag afgegraven, dit was vette veen, de beste kwaliteit. Het onderste veen en 
bovenste veen werd vaak gemengd voor een goede kwaliteit. Afgraven werd in lange 
rechte rijen uitgevoerd en er werd systematisch naar voren gewerkt. Men baggelde tot 
op het zand en de diepte varieert van 0.50 tot 3 meter. 
De bonksel werd teruggeworpen in het uitgebaggelde gat. 
         
Situatie na baggelen 
In het uitgebaggelde gat stond water, dat op den duur dichtgroeide met onder andere 
Krabbescheer (kwel indicator). Krabbescheer is een gewillige plant voor de Zwarte Stern 
om op te broeden. Paling en snoeken waren in die periode veel aanwezig in de petgaten. 
De baggelaars hadden in de tijd dat ze daar nog waren wel last van de Zwarte Stern 
omdat de vogels zich niet schroomde om een aanval op ze in te zetten. 
 
Land omvorming 
De baggelaars die de put konden omvormen tot land, kreeg daar voor het geld terug. 
(griffie rechten). Nu is de vraag dan wel wat ligt er allemaal in die gaten, heeft dit als 
dumpplaats gefungeerd? 
 
Toekomst petgaten 
Peizermaden wordt in de toekomst een waterbergingsgebied, wat ook gevolgen heeft 
voor de petgaten. Doordat het waterpeil omhoog gaat wordt er tegendruk gegeven op 
het kwelwater. 
Hierdoor zal in delen van de Peizermaden de kweldruk toe gaan nemen. Dit geldt onder 
andere op de locatie waar de huidige petgaten aanwezig zijn. Natuurmonumenten heeft 
het plan om deze plaatsen nieuwe gaten te graven, hier ontstaat open water. De 
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gedachte is dat het water kwelhoudend is en dat krabbescheer hier gaat groeien. Dit zal 
een goede ontwikkeling zijn voor de zwarte stern, deze vogel nestelt op de krabbescheer. 
Krabbescheer heeft wel de eigenschap om snel uit te dijen en het open water zal snel 
dicht groeien, dit zal het begin zijn van het verlandingsproces. Een andere mogelijkheid 
zal kunnen zijn om een aantal oude petgaten weer uitbaggeren, in dit geval zullen de 
cultuurhistorische elementen behouden blijven. 
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 Kort nieuws 

 
Fietspad door de Hoogema gereed 
Het fietspad dat de recreatie-
voorzieningen aan de noordoostkant 
van het Leekstermeer verbindt met 
het doorgaande fietspad langs de A7 is 
sinds kort in gebruik. Het ‘rondje 
Leekstermeer’, dat onderdeel uitmaakt 
van de recreatieve ontwikkelingsvisie 
die in opdracht van de gemeenten 
Noordenveld en Leek is opgesteld, is 
hierdoor weer wat concreter 
geworden. 
 
 
Werkzaamheden Kleibos begonnen 
Aan de zuidkant van Roderwolde is men momenteel hard aan het werk om het 
weidegebied opnieuw in te richten. Er wordt drainage gelegd, weilanden worden 
opgehoogd en nieuwe watergangen worden gegraven. Ook moet er nog een nieuw 
gemaal gebouwd worden. Deze werkzaamheden hebben alles te maken met het besluit 
om de verbinding tussen Kleibos en Peizerdiep te herstellen. De weilanden die nu bij 
Roderwolde geschikt gemaakt worden voor de boer, zijn geruild tegen percelen die langs 
het Peizerdiep liggen en die straks in natte tijden onder water komen te staan. Ook dit 
project valt onder de noemer ‘Waterberging en Natuur’. 
 
 
 
Plan voor Transferium gepresenteerd 
De gemeente Groningen heeft bekend gemaakt hoe het Transferium, dat tussen 
Peizermade en de A7 komt, er uit moet gaan zien (zie kaartje). In de toekomst moet dit 
Transferium de 
schakel vormen 
tussen Stad en het 
gebied ten zuiden en 
westen ervan. Op de 
kaart is te zien dat in 
eerste instantie 
slechts een klein deel 
van het gehele 
plangebied in 
gebruik wordt 
genomen. Later kan 
dit dan uitgebreid 
worden. Om te 
voorkomen dat de 
natuur in de 
Peizermaden en de 
Matslootpolder last 
krijgt van 
lichtvervuiling door 
auto’s, komt er een 
dijk om het gebied 
heen. 


