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Voorwoord 
 
Beste mensen,  
 
zo langzamerhand begint het bij steeds meer mensen te 
kriebelen. De eerste bestekken liggen klaar, de 
graafmachines zijn aan de randen van het Onlandengebied 
al druk aan het werk en hier en daar wordt hardop 
gedroomd van het natuurschoon dat straks zijn intrede gaat 
doen. Ik heb het natuurlijk weer over de waterberging, 
waarvoor het officiële startschot gepland stond op 12 juni. 
Helaas. Zoals het zo vaak gaat met dit soort projecten, 
moest die datum uitgesteld worden. Waarom, dat leest u 
hieronder.  
De beheerders van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten 
zijn zich ondertussen aan het verdiepen in de maatregelen 
die straks nodig zijn om het gebied zo goed mogelijk te 
beheren. Dat levert soms mooie vergezichten op van hoe 
die natuur er over 5 of 10 jaar uitziet, waarbij de fantasie 
wel eens een beetje uitschiet.  
Maar toch… Het valt nog niet te voorspellen welke kant het 
straks met de natuur in het Onlandengebied op zal gaan. 
Laten we daarom de doelen niet nu al te laag gaan stellen, 
onder het mom van ‘dat is toch niet haalbaar’. Ik ga nog 
steeds voor het Klein Waterhoen in de Peizerwering en de 
Grote Zilverreigerkolonie in het Groot Waal. 
 
Wim van Boekel  
 



 2 

Inhoudsopgave 

 
 
         Bladzijde 
 
- Waterberging en Natura2000: 
   bijna van start!    3 
  door Wim van Boekel 
 
- Staatsbosbeheer: van werkelijkheid  
  naar droom en omgekeerd   4 
  door Roelof Blaauw 
 
- Korfslakken aan de noordoever van  
   het Leekstermeer    6 
  door René Oosterhuis 
 
- Marters in Wetland Leekstermeer  7 
  door Aaldrik Pot 
 
- Kort nieuws     10 
  door Wim van Boekel 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon 
 
Aan deze digitale nieuwsbrief werd 
meegewerkt door: 
 
Roelof Blaauw en  
Aaldrik Pot, Staatsbosbeheer 
René Oosterhuis, Groninger  

   Landschap 
 

Foto’s op pagina 5 en 6:  
René Oosterhuis 

Samenstelling en overige foto’s: 
 Wim van Boekel 

 
Copyright: de informatie en foto’s in 
deze uitgave mogen gekopieerd of 
gebruikt worden, mits onder 
vermelding van de bron. 
 
Voor meer informatie over deze 
nieuwsbrief of voor het bestellen van 
een geprint (zwart-wit) exemplaar 
kunt u contact opnemen met Wim van 
Boekel: 
email wvanboekel@home.nl 
telefoon 050 5567406 
 

 



 3 

Waterberging en Natura2000:  
bijna van start! 
 
door Wim van Boekel 
 
12 juni stond al in de agenda’s als datum waarop de officiële start van de 
werkzaamheden aan de waterberging in het Leekstermeergebied zou plaats vinden. 
Alleen de rechter zou nog roet in het eten kunnen gooien. Tegen het Inrichtingsplan was 
namelijk door een aantal partijen beroep ingesteld bij de rechtbank in Assen. Ook was 
hier bezwaar gemaakt tegen de vrijstelling die de gemeente Noordenveld had gegeven, 
opdat alvast met de werkzaamheden begonnen kon worden voordat het 
bestemmingsplan voor het gebied de hele procedure doorlopen had. 
Eind mei besliste de rechter dat de bezwaren, die aangevoerd werden tegen het 
Inrichtingsplan, ongegrond waren. Tegelijkertijd echter werd het beroep dat aangetekend 
was tegen het vrijstellingsbesluit wel gegrond verklaard. Dit betekent dat eerst een 
nieuw vrijstellingsbesluit genomen moet worden, voordat het werk beginnen kan.  Dat 
heeft weinig zin meer, want inmiddels is het facetbestemmingsplan voor het 
waterbergingsgebied al ter inzage gelegd door de gemeente Noordenveld (tot 16 juli). 
Het is dan ook sneller om deze procedure te doorlopen, dan om een nieuw 
vrijstellingsbesluit te vragen. 
 
Een heel erg juridisch verhaal dus, helaas. De werkzaamheden zullen nu op z’n vroegst 
na de zomervakantie kunnen beginnen. Maar dan is ook iedereen er klaar voor. De eerste 
bestekken liggen gereed en de planning van de verdere werkzaamheden is uitgestippeld. 
Het is de bedoeling dat met de inrichting begonnen wordt bij Sandebuur. Hier komt een 
dijk, die het bergingsgebied in de zuidoosthoek van het Leekstermeer gaat begrenzen.  
Vervolgens gaan de werkzaamheden in het gebied bij Leutingewolde van start. In 2009 
moet de berging hier vorm krijgen. Het werk in de Matslootpolder, met de aanleg van de 
slenken die Peizerdiep en Leekstermeer gaan koppelen, volgt al snel. Het werk hier gaat 
tot halverwege 2010 duren. In het voorjaar van 2009 wordt tenslotte ook in de Peizer- 
en Eeldermaden begonnen met de inrichting. In verschillende fasen gaat het werk hier 
door tot juni 2011.  
Over 3 jaar moet de hele inrichting van het Onlandengebied dus klaar zijn. Dan zijn ook 
de werkzaamheden aan de noordkant van het Leekstermeer al klaar. Het Groninger 
Landschap richt hier een deel van de polder Vredewold in als kleinschalige waterberging 
(zie Onlanden Nieuwsbrief 4). Gebieden die gereed komen zullen uiteraard meteen gaan 
functioneren als waterberging. 
 
Over 3 jaar moet ook het Beheerplan voor het Natura2000 gebied Leekstermeergebied 
klaar zijn. De provincie Drenthe is op dit moment bezig met het voorbereidingen voor het 
opstellen van de Beheerplannen voor alle Natura2000 gebieden op haar grondgebied.  De 
minister van LNV heeft de provincies de vrijheid gegeven om alvast Beheerplannen op te 
stellen nog voordat het definitieve Aanwijzingsbesluit voor de gebieden er is. Dit 
beslissing is bij de natuurorganisaties niet erg goed ontvangen. Het omdraaien van de 
werkvolgorde zou namelijk de mogelijkheid kunnen geven aan partijen om de (concept) 
instandhoudingsdoelstellingen voor de Natura2000 gebieden naar beneden toe bij te 
stellen. Of deze vrees reëel is zal in de praktijk moeten blijken.  
In het Beheerplan zal vastgelegd worden welke activiteiten en werkzaamheden in het 
Leekstermeergebied mogen plaats vinden en onder welke voorwaarden dit mag. Ook zal 
beschreven worden welke (beheer)maatregelen genomen moeten worden om de soorten 
en habitattypen die voor dit gebied van belang zijn in goede stand of staat te houden of 
te krijgen. Ingewijden menen dat het opstellen van het Beheerplan een moeizaam proces 
zal zijn, dat veel tijd neemt. Mogelijk is het definitieve Aanwijzingsbesluit er toch nog 
eerder dan het uitgewerkte Beheerplan. We zullen zien. 
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Staatsbosbeheer van werkelijkheid  
naar droom en omgekeerd 
 
door Roelof Blaauw 
 
De werkelijkheid van vandaag is dat we, op het moment van schrijven, net voor het 
maaiseizoen staan.  Dat maaien is al vele jaren gebeurd, maar als de waterberging op 
schema blijft liggen zal dat de komende jaren ingrijpend veranderen. Tot op heden 
werden er altijd honderden hectares gras gemaaid maar na de inrichting als 
waterbergingsgebied zal er een zeer beperkte oppervlakte te maaien gras overblijven. 
Het is zelfs de vraag of er wel graslanden overblijven om te maaien en vooral of die 
graslanden ook bereikbaar zijn. Het is in ieder geval wel de bedoeling van 
Staatsbosbeheer om na de inrichting de hogere drogere koppen te blijven beheren. Die 
hogere gronden liggen,logischerwijs, vooral aan de randen van het gebied zowel aan de 
Nietapkant , de Matslootkant en de Roderwolderkant.  
We verwachten dat de hogere koppen die meer centraal in het gebied liggen omgeven 
zullen zijn door water en dus niet of nauwelijks bereikbaar.  
Daar waar (tijdelijk) water staat zal vooral moeras ontstaan. In dit moeras zijn riet en 
grote zeggen vooral welkom en daarom houdt Staatsbosbeheer daar nu al rekening mee. 
In het zogenaamde overgangsbeheer naar de waterberging wordt het riet zoveel 
mogelijk bevordert en vooral niet mee gemaaid in de zomer. Zo hopen we dat er bij de 
start van de waterberging al een rietvoorraad aanwezig is. Uiteindelijk moet dat leiden 
tot fraaie moerasgebieden met de nodige verrassingen op het gebied van de flora en de 
fauna. 
Het is goed om het vooral over verrassingen te hebben en 
niet over garanties of te realiseren doelsoorten. Het 
gebied kan namelijk nog zo goed ingericht worden “de 
natuur” bepaalt uiteindelijk zelf hoe het zich zal gaan 
ontwikkelen. Daarbij zal blijken dat sommige soorten 
helemaal niet verschijnen maar andere (niet verwachte) 
soorten juist weer wel. 
 
En daarmee komen we op het droomlijstje van 
Staatsbosbeheer. Een lijst vol met allerlei soorten die er 
zouden kunnen komen en soorten die tot de verbeelding 
spreken. Maar ook soorten waarvan het maar afwachten 
is of ze wel of niet komen. En daar zit ook gelijk de 
uitdaging: wat zal er uiteindelijk van het lijstje uitkomen. 
Laten we onderstaande lijst gewoon gaan bijhouden en 
vervolgens zien wat er de komende tien jaar van uitkomt. 
Uiteraard kunt u ook een eigen lijst gaan maken of dit 
lijstje met eigen soorten aanvullen. Ter wille van de 
eenvoud hebben we nu alleen naar broedvogelsoorten 
gekeken, maar ook andere soortgroepen kunnen 
natuurlijk belangrijk zijn, denk bijvoorbeeld eens aan 
Bever en Otter. 
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Broedvogellijst ( van droom naar werkelijkheid) 
 
Roodhalsfuut   Lepelaar Witkopeend  Kraanvogel 
Geoorde fuut  Wilde zwaan Zeearend  Steltkluut 
Aalscholver  Kolgans Visarend  Bonte strandloper 
Roerdomp  Brandgans Zwarte wouw  Kemphaan 
Kwak   Pijlstaart Blauwe kiekendief Zwarte stern 
Grote zilverreiger Tafeleend Smelleken  Witwangstern 
Kleine zilverreiger Krooneend Klein waterhoen Witvleugelstern 
Purperreiger  Gr. Zaagbek Kleinst waterhoen purperkoet 
Zwarte ooievaar Middelste zaagbek 
Zwartkoprietzanger Krekelzanger Cetti’s zanger  Veldrietzanger 
Grote karekiet Buidelmees Wielewaal  Roodmus 
 

Staatsbosbeheer wenst u nu al veel plezier met de 
lijst en o ja laat u ons het ook even weten als u van 
één van deze soorten in het gebied aantreft – wij 
vinden het ook leuk. 
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Korfslakken aan de noordoever van het 
Leekstermeer 
 
door René Oosterhuis 
 
In 2003 werd de Zeggekorfslak (Vertigo moulinsiana) voor het eerst vastgesteld in het 
Leekstermeergebied. Tot die tijd was de soort alleen in Limburg waargenomen. De 
laatste jaren is de soort op meerdere plaatsen opgedoken en blijkt de verspreiding 
breder dan eerst gedacht. Meer algemene informatie over de soort is te vinden op de 
website van Stichting Anemoon. De Zeggekorfslak is opgenomen als beschermde soort 
volgens Vogel- en Habitatrichtlijnsoort en is als instandhoudingsdoel opgenomen in het 
(concept)aanwijzingsbesluit voor Natura 2000 Leekstermeergebied. 

 

foto 1 - rechts van dit pad is een vindplaats van Zeggekorfslak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In februari 2008 hebben medewerkers van het Groninger Landschap het voorkomen van 
Zeggekorfslak aan de noordelijke oeverlanden van het Leekstermeer onderzocht. Alle 
percelen met een redelijke bedekking van zegge of liesgras zijn onderzocht. 
Zeggekorfslakken overwinteren in dood plantenmateriaal op een droge locatie. De 
percelen met zegge/liesgrasvegetatie staan in de winter plasdras en deels zelfs onder 
water. Hierdoor is het relatief eenvoudig om alle plantenresten die boven het water 
uitsteken te controleren.  
 
Er is op elf percelen gezocht naar Zeggekorfslakken en op alle percelen zijn korfslakken 
aangetroffen. In de meeste gevallen ging het om grote aantallen, honderden en 
misschien wel duizenden exemplaren. Lokaal werd op bijna elk spietje dat boven het 
water uit stak enkele exemplaren aangetroffen. Per perceel zijn enkele individuen 
verzameld en voor determinatie opgestuurd naar Stichting Anemoon. Zij hebben ze voor 
ons op soort gebracht. 
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foto 2 - vindplaats van 

Zeggekorfslak in zeggepol in 

verlandde sloot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op alle elf plekken zijn Zeggekorfslakken vastgesteld. Daarnaast ook nog een tweetal 
andere soorten: Dikke Korfslak (Vertigo antivertigo) en Dwergkorfslak (Vertigo pigmea). 
We hadden in het veld al het idee dat er meerdere soorten waren en dat blijkt te 
kloppen. In onderstaand figuur een kaartje met daarop de percelen waarin we de 
Zeggekorfslak gevonden hebben. Het gaat in alle gevallen om percelen met een hoge 
bedekking van zegge en liesgras en een hoge grondwaterstand (tot in het maaiveld). Een 
aantal percelen is tevens begroeid met elzen.  
 
 



 8 

Marters in Wetland Leekstermeer 
 
door Aaldrik Pot 
 
Bij iedere natuurliefhebber gaat het hart sneller kloppen als zij in het veld oog in oog 
staan met een marter. Een ontmoeting met een met bijvoorbeeld een bunzing of 
hermelijn blijft echter een zeldzaamheid. Van de meeste soorten zijn dan ook geen 
concrete verspreidingsgegevens bekend. Ook is er niet of nauwelijks ecologisch 
onderzoek gedaan naar met name de kleine marterachtigen. Dit alles geldt natuurlijk ook 
voor de marters in het Leekstermeergebied. Hierbij toch een poging enig licht op deze 
boeiende diergroep te werpen.  
 

In Nederland komen van nature zeven martersoorten 
voor: wezel, hermelijn, bunzing, steenmarter, 
boommarter, das en otter. Op sommige plekken in 
Nederland is de Amerikaanse nerts uit bontfokkerijen 
ontsnapt en kan zich handhaven. Er is echter nog niet 
vastgesteld dat deze soort in het wild ook voor 
nageslacht zorgt. De Europese nerts kwam ooit ook in 
Nederland voor, maar is hier lang geleden al 
uitgestorven, net als in veel andere delen van Europa.  
De grootste representant van de marterfamilie is de 
otter. Tot in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw 

moet volgens overlevering de otter ook nog in het Leekstermeergebied hebben 
rondgezwommen. In 1988 werd de otter in Nederland uitgestorven verklaard. Na die tijd 
duiken er zo af toe mensen op die menen een otter te hebben gezien in de Kop van 
Drenthe, maar helaas zijn deze waarnemingen nooit bevestigd. De verbinding tussen 
allerlei waterrijke gebieden lijkt echter nieuwe kansen te bieden voor hervestiging van dit 
indrukwekkende zoogdier. Ook de ontwikkeling van de nieuwe natte natuur rond het 
Leekstermeer kan een positief effect hebben. De cruciale vraag daarbij is natuurlijk of de 
steeds verdere uitbreiding van wegen en bebouwing geen belemmering gaat vormen 
voor uitbreiding van de otter bijvoorbeeld uit de Rottige Meenthe of de Kop van 
Overijssel.  
 
Een andere martersoort die zich volgens de literatuur ook in waterrijke gebieden thuis 
voelt, is de bunzing. Voor het Leekstermeergebied kan zijn voorkomen in het gebied niet 
met cijfers betrouwbaar onderbouwd worden. Als je naar de waarnemingen kijkt die er in 
de afgelopen tien jaar zijn gedaan, komt de bunzing er met twee waarnemingen zeer 
bekaaid af ((bronnen: website Wetland Leekstermeer, waarneming.nl en eigen 
waarnemingen 2000-2008). Een daarvan betrof ook nog eens de vondst van een dood 
dier. Waarom het aantal zichtwaarneming zo beperkt is, is moeilijk te zeggen.  
Vooral in de vroege voorjaar, als de bruine kikkers en gewone padden eitjes aan het 
afzetten zijn, is het namelijk niet zo moeilijk de aanwezigheid van bunzingen vast stellen. 
Heel kenmerkend voor bunzingen zijn de ‘stapeltjes’ amfibieën met een bijtwond in de 
buik. De organen en eieren worden blijkbaar eerst opgegeten, maar het is ook bekend 
(eigen waarneming) dat bunzingen de voorraden later weer aanspreken en de rest van 
de prooien ook oppeuzelen. Op dit soort plekken is overigens vaak veelvuldig het 
zogenaamde sterrenschot te vinden. Dit zijn de niet verteerde delen van de organen 
(met name eileiders) die door predatoren (ook vossen en reigers doen dit) weer worden 
uitgebraakt. Vaak is het echter niet eens braaksel, maar zijn het gewoon onder invloed 
van water opgezwollen eiwitten.  
De hermelijn komt ook in het Leekstermeergebied voor, maar ook van deze soort zijn 
niet veel waarnemingen bekend. Het blijft bij zeven waarnemingen in de afgelopen acht 
jaar. Net als voor de andere kleine marters is het terreingebruik van hermelijn nauwelijks 
onderzocht. Er wordt aangenomen dat hij ook in natter en meer open terrein goed uit de 
voeten kan.  



 9 

Het verhaal voor de wezel is al niet veel anders. Ook al is het met afstand de meest 
waargenomen marterachtige in het Leekstermeergebied, ook voor deze soort blijft de 
kennis beperkt tot wat wordt opgedaan bij toevallige waarnemingen. Dat zijn er een stuk 
of tien in de afgelopen jaren. Het is bij de wezel in ieder geval wel duidelijk dat hij zich in 
het Leekstermeergebied voortplant, want meerdere mensen hebben wezels met jongen 
gezien.  
Er zijn voor zover kan worden nagegaan geen meldingen van boommarter, steenmarter 
en Amerikaanse nerts bekend uit het gebied, maar steenmarter zal zeker in de buurt van 
bebouwing Roderwolde en Sandebuur voorkomen. Voor de boommarter is het gebied 
ongeschikt, al worden er de laatste jaren wel boommarters gemeld uit natte gebieden als 
De Wieden en de Weerribben. In deze gebieden is echter veel meer opgaande begroeiïng, 
onder meer in de vorm van broekbosjes, dan in het Leekstermeergebied.  
 
In 2007 zou er een das zijn gesignaleerd bij een van de verhoogde percelen aan de 
noordzijde van de Matsloot. In een steile wal zou de das een hol hebben uitgegraven. 
Twee korte zoektochtjes leverden echter helemaal niets aan sporen op.  
Als we meer willen weten over het voorkomen van kleine marters in het gebied en hoe ze 
de verschillende terreintypen gebruiken, zou gericht onderzoek met life traps (wezel) of 
haarvallen (wezel, hermelijn en bunzing) meer inzicht kunnen bieden. Dergelijk 
onderzoek is echter nogal tijdrovend en specialistisch. Gelukkig is er de laatste jaren wel 
meer aandacht voor de kleine marterachtigen, 2008 is door de Vereniging voor 
Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ) zelfs uitgeroepen tot Jaar van de Bunzing. 
Doel is om zoveel mogelijk waarnemingen van de bunzing boven water te krijgen. 
Daarom worden ook gesprekken gevoerd met terreinbeheerders, boeren en jagers. 
Daarnaast worden dode bunzingen verzameld en door de VZZ en Alterra onderzocht op 
onder meer maaginhoud. Hierdoor wordt meer inzicht verkregen in het voedselspectrum 
van bunzingen. Dode bunzingen (dieren moet wel redelijk vers en intact zijn, dus geen 
volledig platgereden beesten) kunnen worden gemeld bij Aaldrik Pot, telefoon 06-
51453305.    
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Kort nieuws 
 
door Wim van Boekel 
 
Kroonprins bezoekt Peizer- en Eeldermaden 
Op 1 april j.l. kreeg de 
beheereenheid Noord-Drenthe en 
Groningen van Natuurmonumenten 
hoog bezoek. Kroonprins Willem-
Alexander kwam zich op de hoogte 
stellen van de plannen voor de 
waterberging in de Peizermaden. 
Het was een bliksembezoek, maar 
de prins was als altijd zeer 
geïnteresseerd in deze combinatie 
van natuur en berging als bescher-
ming tegen wateroverschotten. Het 
is te hopen dat hij nog eens terug 
komt als alles klaar is. 
 
 
 
 
Natuur en recreatie ontmoeten elkaar bij het Leekstermeer 
Eind mei was camping Cnossen 
aan het Leekstermeer de plek waar 
een ontmoeting plaats vond tussen 
recreatieondernemers, 
vertegenwoordigers van 
natuurorganisaties en overheden 
(gemeente, provincie en 
waterschap). Doel van de 
bijeenkomst was samen na te 
denken over de toekomst van de 
recreatie in en rond het 
Leekstermeer. Er werd open 
gesproken over de belangen-
tegenstelling tussen natuur en 
recreatie, maar er bleken ook 
gemeenschappelijke belangen te 
zijn. De resultaten werden 
gepresenteerd aan gedeputeerde Munniksma (provincie Drenthe), wethouder Kemkers 
(gemeente Noordenveld) en DB-lid Sips (waterschap Noorderzijlvest). Het is de bedoeling 
de gesprekken voort te zetten en te komen tot een gezamenlijk gedragen beleid voor de 
recreatie in dit Natura 2000 gebied. 
 
Water Natuurlijk, coalitie voor komende verkiezingen 
Het duurt nog even, maar in november mag er weer gekozen 
worden. Ditmaal voor de waterschappen. Nieuw is dat de 
verkiezingen landelijk zijn en dat er wordt gekozen via een 
lijstenstelsel. De groene waterschapsbestuurders hebben zich 
verenigd in een coalitie met de naam Water Natuurlijk. De lijst 
wordt gesteund door o.a. Natuurmonumenten en de 
sportvissersbonden. De coalitie hoopt op veel stemmen uit de 
groene hoek, want voor kwalitatief goede waternatuur in noord-Nederland is het 
belangrijk dat er veel groene bestuursleden in de waterschapsbesturen komen. 


