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Voorw oord
Beste mensen, dit is dan het resultaat van de oproep die een drietal maanden geleden via de
email is gedaan. Er werd gevraagd om gegevens en informatie voor een nieuwsbrief over het
welenwee van de Peizermaden en het Leekstermeergebied. Gelukkig hebben velen van jullie
enthousiast op de oproep gereageerd en is er een veelheid aan gegevens en informatie
aangeleverd. Allen bedankt daarvoor.
Waarom voor de nieuwsbrief de naam DrentsGroningse Onlanden is gekozen zal duidelijk zijn. Na
de inrichting van dit gebied als waterberging zal een Onland ontstaan dat zich uitstrekt van het
oude ‘Elsburger Onland’ bij Paterswolde in Drenthe tot aan het, in 2002 ontstane, onland van het
Bergboezem langs het Lettelberter Diep in Groningen. Hopelijk zal deze naam ook bijdragen aan
het één worden van een gebied dat nu nog verdeeld is over minstens 5 beheerders en 2 provincies.
In deze nieuwsbrief is te lezen wat het afgelopen veldwerkseizoen aan interessante en opvallende
zaken heeft opgeleverd. Ook is er veel te vinden over beleidszaken die spelen in het gebied, zoals
het instellen van foerageergebieden voor de ganzen rond het Leekstermeer.
Ik hoop dat het idee van de Nieuwsbrief zijn vervolg zal krijgen in een jaarlijks (of zo nodig vaker)
te verschijnen nummer. Zoals u hieronder kunt lezen zal er ook in de toekomst genoeg te melden
zijn uit het gebied. De verwachtingen voor de natuurontwikkeling in het gebied van de toekomstige
waterberging zijn hooggespannen. Als die verwachtingen uitkomen dan zullen de DrentsGroningse
Onlanden in de toekomst mogelijk net zo bekend worden als het Lauwersmeer of de Weerribben.
Ik wens u veel leesplezier.
Wim van Boekel
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N ieuw s van de W etlandW acht
door W im van Boekel
Als nieuwbakken WetlandWacht van het Leekstermeergebied heb ik een aardig eerste jaar gehad.
Ik weet natuurlijk niet hoe druk de Wachten in de andere gebieden het hebben, maar ik had niet
verwacht dat ik in mijn eerste jaar al meteen betrokken zou zijn bij zoveel zaken die spelen rond
het gebied. Daar was in de eerste plaats de regiovisie LeekRoden, waarvoor ik een zienswijze
schreef. Wat later in het jaar kwam het ontwerpplan voor de ganzenfoerageergebieden van de
provincie Groningen op tafel, waarop ook gereageerd moest worden en vervolgens was er het
ontwerp Waterplan van de gemeente Noordenveld. Ook daar moest ik me als WetlandWacht mee
bemoeien. ‘Gelukkig’ had de provincie Drenthe haar plan voor de Ganzenfoerageergebieden al
afgerond. Dat scheelde weer.
Uiteraard is het doel van de
WetlandWacht juist om zoveel
mogelijk een kritisch oog te
houden op alles wat er in en
rond het Wetland gebeurt of
gepland wordt, maar een beetje
rustig beginnen had ik niet erg
gevonden. Er was trouwens ook
nog een beetje feest, vanwege
de uitreiking van de
Wetlanddiploma’s aan een groot
aantal noordNederlandse
Wetlandgebieden. Het feest
werd notabene aan de oever
van het Leekstermeer (bij
Cnossen) gevierd en er waren
heel wat natuurbobo’s aanwezig
om de Diploma’s in ontvangst te
nemen namens hun organisatie.

Over de aanwijzing van de ganzenfoerageergebieden in zowel Drenthe als Groningen ben ik
behoorlijk tevreden. Het zijn de gebieden waar de kolganzen vaak te vinden zijn. Maar met de
aanwijzingen alleen zijn we er nog niet. Veel zal afhangen van de bereidheid van de boeren om een
beheersovereenkomst af te sluiten, waarbij ze schadevergoeding krijgen als ze de ganzen rustig op
hun land laten grazen en ook nog wat gras voor de vogels laten staan. Controle op de naleving van
de overeenkomst is er nauwelijks, heb ik begrepen. Ook wordt niet bekend gemaakt welke boeren
een overeenkomst hebben afgesloten. Een ieder wordt dan ook opgeroepen om verjaging van
ganzen door boeren in de gebieden rond het Leekstermeer door te geven aan de handhavers van
de provincies. Zo kunnen we toch een beeld krijgen van het functioneren van de foerageergebieden
en een beetje controle uitoefenen.
Ik had gehoopt dat in deze nieuwsbrief ook al concrete informatie kon worden gegeven over de
plannen voor de waterbergingen. Helaas zijn die plannen nog niet zover klaar dat ze openbaar
gemaakt kunnen worden. Wel is het onderzoek van het gebied voor de MER rapportage zo goed als
afgerond en zijn de eerste stappen gezet voor de aankoop van de benodigde gronden in de
Peizermaden. Als er geen vertragingen optreden moeten beide zaken in de loop van 2006
afgehandeld worden, zodat in 2007 begonnen kan worden met de inrichting van het gebied als
waterberging. Dit proces is een belangrijk punt op de agenda voor volgend jaar.
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Ganzenfoerageergebieden rond het
Leekstermeer
Door A lco van Klinken, provincie Groningen
Sinds dit herfstseizoen is er iets nieuws van start gegaan in het Leekstermeergebied:
foerageergebieden voor ganzen. Over het waarom, wat en waar wordt in het onderstaande stukje
iets verteld.
Nederland is de afgelopen jaren steeds aantrekkelijker geworden voor overwinterende ganzen. De
ganzen houden het meest van eiwitrijk (engels raai)gras, net als de moderne Nederlandse
melkkoe. Dat type gras tref je vooral aan op boerengrond en ziedaar: het probleem ontstaat. Want
gras dat een gans opeet, kan niet meer in een koe of schaap verdwijnen. Boeren lijden dus schade
en willen óf geen ganzen op hun land, óf een schadevergoeding. Ganzenfoerageergebieden zijn het
compromis tussen enerzijds het opvangen van overwinterende ganzen en anderzijds het (naar men
hoopt) beperken van schade aan landbouwgewassen.
Ganzen bij het Leekstermeer
Vroeger zaten er rond het Leekstermeer meer ganzen dan tegenwoordig. De oorzaak van de
teruggang is niet helemaal duidelijk, maar kan te maken hebben met het toegenomen areaal
schraal grasland in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer en Het Groninger Landschap.
Tegenstrijdige belangen binnen de natuur: kies je als beheerder voor bloemrijke graslanden met
weinig voederwaarde (waar ganzen niet willen eten), of voor vette weiden die ganzen herbergen?
Toch overwinteren elk jaar nog steeds duizenden (hoofdzakelijk: kol) ganzen rond het
Leekstermeer. Dit jaar kwamen de ganzen 14 dagen later dan in 2004, half oktober in plaats van
eind september.
Zowel aan Drentse als aan Groninger kant zijn in 2005 samen met boeren en natuurorganisaties
foerageergebieden begrensd. Eerst was de wens om de opvanggebieden vooral binnen
natuurreservaten te begrenzen. Toen echter van landbouwkant best veel belangstelling bestond,
werd zonder moeite het leeuwendeel van de beschikbare ‘’ganzenhectaren’’ in landbouwgebieden
gelegd. Zie de kaarten voor de omgrenzing. Het gaat in Groninger om 947 hectaren, in Drenthe om
625 ha. Deelname gebeurt vrijwillig: daarom zie je hier en daar een ‘’gat’’ in de begrenzing, van
een grondgebruiker die niet wilde meedoen.
Voor het komende winterseizoen hebben in het Groninger deel van de foerageergebieden 30
boeren een opvangovereenkomst gesloten voor 460 hectare, dus bijna voor de helft van het
foerageergebied. [In Drenthe is dit gebeurd voor zo’n 350 ha, dus voor ruim de helft van het
gebied; red.]

De ganzenfoerageer
gebieden rond het
Leekstermeer, die door
de provincies Groningen
(rood gearceerde
gebieden) en Drenthe
(groen gearceerde
gebieden) zijn
aangewezen.
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W at mag w el en niet
Foeragerende ganzen willen twee dingen: gras en rust. In foerageergebieden is het daarom
verboden om doelbewust ganzen te verjagen. Bovendien kunnen boeren beheersovereenkomsten
sluiten: als zij bij het begin van het seizoen een ‘’etensvoorraad’’ voor de ganzen laten staan
(voldoende gras), krijgen ze een vergoeding. Alle boeren binnen een foerageergebied krijgen
bovendien vergoeding voor de vraatschade door de ganzen. Gangbare landbouwactiviteiten mogen
in een foerageergebied gewoon doorgaan.
Buiten foerageergebieden mogen ganzen die schade toebrengen aan landbouwgewassen worden
verjaagd. Bij elke verjaagactie op kol en Grauwe ganzen mogen zelfs twee ganzen worden
geschoten.
Naar de toekomst
Over twee jaren wordt de effectiviteit van de ganzenfoerageergebieden opnieuw bekeken.
Gebieden waar geen ganzen (meer) blijken te komen, worden afgevoerd als foerageergebied en
nieuw bezochte gebieden kunnen worden toegevoegd. Op grond van ervaringen in Fryslan wordt
verwacht dat de ganzen kunnen leren waar ze met rust gelaten worden. De foerageergebieden
zullen (naar men hoopt) eerder een ‘’aantrekkende’’ werking hebben dan een afstotende.
Meldingen van verstoringen aan ganzen binnen foerageergebieden kunnen worden doorgegeven
aan Herman Jansen (provincie Groningen, tel: 050 – 3164333).
Jan van Miltenburg wordt bedankt voor het aanleveren van actuele informatie.
Alco van Klinken is te bereiken op telefoonnummer: 050 – 3164602
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Kolganzen in het Leekstermeergebied .
Door Jeroen Nienhuis.
Het Leekstermeergebied staat al jaren bekend om haar grote aantallen ganzen. Seizoensmaxima
van 25 duizend ganzen waren geen uitzondering. Enkele jaren geleden kreeg het gebied extra
waardering: het werd aangewezen als Vogelrichtlijngebied vanwege het hoge aantal Kolganzen.
Deze gans is door de Europese Vogelrichtlijn (VRL) de belangrijkste soort die in het gebied
voorkomt. Van alle grotere ingrepen in het gebied moet worden beoordeeld of ze nadelig zijn voor
het voorkomen van de Kolganzen. Verder is er een instandhoudingsverplichting. Dit houdt in dat
ervoor gezorgd moet worden dat de aantallen niet afnemen.
Het Leekstermeergebied is het enige belangrijke gebied van Nederland waar de aantallen
Kolganzen de jaren zijn afgenomen. Sinds de winter van 1995/96 neemt het aantal gansdagen
(een combinatie van aantal vogels en verblijfsduur) in het hele Leeksermeergebied gestaag af (zie
figuur). In acht jaar tijd is het aantal gansdagen ongeveer 90 procent afgenomen. In het VRL
gebied zelf gaat de afname nog sneller (98% afname). De oorzaak van deze afname is de
verruiging van het gebied met Pitrus en Rietgras. Deze verruiging vindt op grote schaal plaats. De
oppervlakte van de percelen met Pitrus en Rietgras bedraagt 17 vierkante kilometer en ligt vooral
in het door de ganzen geprefereerde deel van het gebied. Ganzen houden niet van deze planten en
laten de percelen waarop deze soorten (vrij) veel voorkomen links liggen. Buiten deze stukken zijn
er relatief weinig percelen die door de ganzen worden gebruikt. Daarom zoeken de vogels hun heil
tegenwoordig buiten het Leekstermeergebied.
De vraag is natuurlijk waarom er nu veel Pitrus en Rietgras voorkomt. Beide planten voelen zich
vooral thuis op nattere percelen waar regulier boeren bedrijfsvoering is overgegaan in
verschralingsbeheer. Dit laatste wordt gebruikt door natuurorganisaties om de weidevogels en de
botanisch waardevolle vegetaties te beschermen. De afname van het aantal Kolganzen in het
Leekstermeergebied is dus vooral het gevolg van natuurbescherming.
Het gevoerde beheer staat op gespannen voet met de instandhoudingsverplichting. Het is immers
reeds langere tijd bekend dat verruiging en verschaling niet gunstig zijn voor het voorkomen van
(Kol)ganzen en dat terwijl juist het behoud van grote aantallen Kolganzen het belangrijkste
natuurbeschermingsdoel van het Vogelrichtlijngebied behoord te zijn.
Meer lezen: De
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Foeragerende Kolganzen langs de
noordoever van het Leekstermeer.
door Jan Venema (Vrijwillig medewerker) en René Oosterhuis (Beheerder),
Stichting Het Groninger Landschap
I nleiding
De noordoever van het Leekstermeer vormt een belangrijk overwinteringsgebied voor ganzen. Om
te bepalen hoe belangrijk het gebied is, zijn wekelijks tellingen uitgevoerd. Het onderzoeksgebied
ligt ingeklemd tussen het Leekstermeer aan de zuidzijde en de snelweg A7 aan de noordzijde. Op
basis van de waterstand is het gebied in te delen in twee belangrijke onderdelen. De boezemlanden
die grenzen aan het water en in directe verbinding staat met het Leekstermeer en Polder
Vredewold waar een waterstand wordt gehanteerd die onafhankelijk is van het boezemwater.
Ongeveer driekwart van het gebied is in bezit van Stichting Het Groninger Landschap.
M ethode
Sinds december 2000 zijn in de winterperiode wekelijkse de ganzen geteld en ingetekend op kaart
door vrijwillig medewerkers van Stichting Het Groninger Landschap. Naast het intekenen van de
ganzen zijn ook de weersomstandigheden genoteerd. Een aantal tellingen zijn uitgevallen vanwege
mist. Op basis van geluid kon wel worden vastgesteld dat er ganzen aanwezig waren, maar het
aantal kon niet worden vastgesteld. Voor de verspreiding binnen het gebied zijn alle gegevens van
Kolganzen uit de periode december 2000 tot en met maart 2005 gebruikt. Per maand zijn alle
tellingen gebundeld en is een procentuele vergelijking gemaakt tussen de Boezemlanden en Polder
Vredewold. Daarnaast is voor het seizoen 2004/2005 ook het totale aantal gansdagen berekend.
(Het aantal gansdagen is het aantal ganzen x het aantal dagen dat ze aanwezig zijn.) Deze waarde
geeft aan hoe intensief het gebied gebruikt wordt door de ganzen.
Resultaat
De tellingen laten een duidelijk verschil zien in verspreiding tussen de twee gebieden (figuur 1).
Begin van de winter worden de meeste ganzen waargenomen in de graslanden van de
Boezemlanden. Polder Vredewold wordt in die periode nog een stuk minder intensief gebruikt door
de ganzen. In de tweede helft van de winter verandert dit en nemen ook in polder Vredewold de
aantallen toe.
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Figuur 1 ׃Vergelijking voorkomen van Kolganzen in de Boezemlanden en Polder Vredewold in periode
2000/2005
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Voor de winter 2004/2005 zijn ook het aantal gansdagen berekend (figuur 2). Aan de hand van
deze maat wordt duidelijk hoe intensief het gebied wordt gebruikt. In oktober en november werd
het gebied druk bezocht door de ganzen. In december nam dat aantal snel af en daarna bleef het
op een laag peil.
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Figuur 2. Aantal gansdagen van Kolganzen in de Boezemlanden en Polder Vredewold in de winter 2004/2005.
Discussie
De ganzen hebben een duidelijke voorkeur voor het gebied dat direct grenst aan het Leekstermeer.
Er zijn een aantal mogelijke oorzaken. De slaapplaats van de ganzen is dichtbij, op het
Leekstermeer. De afstand tot de slaapplaats is dus minimaal. Ook is de verstoring in dit gebied erg
laag. Het gebied is niet vrij toegankelijk en er lopen geen wegen of fietspaden doorheen. Polder
Vredewold is ook niet vrij toegankelijk maar grenst wel aan de snelweg A7. Mogelijk dat deze
drukke verkeersader in combinatie met de parallelweg, waar veel op gefietst wordt, voor enige
verstoring zorgt.
Uit het aantal gansdagen is duidelijk geworden dat in de winter 2004/2005 vooral de maanden
oktober en november belangrijk waren. De rest van de winter werd het gebied bijna niet gebruikt.
Op zich is het niet verwonderlijk dat er grote verschillen tussen de maanden zitten. De noordoevers
van het Leekstermeer vormen slechts een klein onderdeel van het totale foerageergebied van de
ganzen in de omgeving van het Leekstermeer.
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Flora en fauna van de
Eelderen P eizermaden in 2005
Door Jacob de Bruin, Beheerteammedewerker

Natuurmonumenten

Er zijn weer enorm veel gegevens verzameld in de Eelderen Peizermaden. Dit allemaal dankzij de
inzet van de van vele vrijwilligers! Het is voor mij altijd weer een spannend moment als resultaten
bij mij terecht komen. Met deze resultaten gaan we kijken of het gebied zich naar wens ontwikkeld
is dit zo dan kunnen we het beheer bijsturen. Het is dus van groot belang dat die gegevens
verzameld worden.
Tijdens het broedseizoen hoor en zie ik natuurlijk ook alvast het een en ander. Zo was het Kwik
medit van de Kwartels veelvuldig te horen, de Kwartelkoning was minder goed vertegenwoordigd
met waarschijnlijk 1 a 2 territoria. Helaas komen de schattingen landelijk niet verder dan 90
broedpaar. Dit is weer een daling ten opzichte van vorig jaar, toen waren er 113 broedpaar. Wat
voor een verassing zorgde was het eerste broedgeval van de Grauwe Klauwier in de Eelderen
Peizermaden.
De zangvogels die van wat ruigte houden, profiteren van de verruiging in het gebied. Het
bijzondere sirrrrrgeluid van de sprinkhaanzanger was op vele plaatsen te horen.

Gr afieken hier onder: verloop van het broedvogelaantal voor een zestal belangrijke soorten tussen 1993 en 2004
in het BMPplot de Weeringsbroeken in de Peizermaden
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Maar ook de Blauwborst, Roodborsttapuit, Rietzanger en de Grasmus waren van de partij. Alleen
het Paapje was maar op enkele plaatsen aanwezig. Aan de randen van het gebied broeden nog een
zeer bescheiden aantal Steenuilen.
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Wat zeer bijzonder is te noemen is het hoge aantal Veldleeuweriken en Graspiepers, deze soorten
zijn samen met 22 andere vogelsoorten van het boerenland op de rode lijst terecht gekomen.
Vogels die ook bij de 22 bovengenoemde vogelsoorten horen zijn de Grutto, Tureluur en de
Watersnip. Helaas hebben deze vogels het moeilijk in het intensieve agrarische landschap van
Nederland. Maar ook in de weidevogelreservaten blijven de aantallen afnemen.
De natuur is meer dan alleen vogels, zo is
er afgelopen jaar een onderzoek naar de
flora nabij de Noorddijk uitgevoerd door de
KNNV Groningen. De resultaten waren
verrassend!
Een bijzondere vondst was de
Klimopwaterranonkel. Maar ook soorten als
Bronkruid, Noordse zegge, Ronde zegge,
Draadzegge, Gevleugeld Hertshooi, Kleine
valeriaan, Padderus, Waterviolier, Grote
boterbloem, Lidsteng, Echte
koekoeksbloem, Grote ratelaar. De enorme
soortenlijst herbergt veel planten die
afhankelijk zijn van kwel.
Het Landje van Guntser wordt ook
nauwlettend in de gaten gehouden deze
parel herbergt soorten als Tweehuizige
zegge, Vleeskleurige orchis en Blauwe
knoop.
Volgend jaar gaat de KNNV de Broekenweering (zie foto) in kaart brengen. Dit gebied herbergt ook
een bijzonder flora.
De uiterst bedreigde libel, de Groene Glazenmaker werd weer geteld door een vrijwilliger. Helaas
waren de aantallen teleurstellend er zijn 29 exemplaren geteld. Dit moet worden toegeschreven
aan het niet bepaald ideale zomerweer in 2005, juist in de vliegtijd van de Groene glazenmaker. In
2001 werden er 104 exemplaren geteld. Uiteraard zijn er altijd schommelingen in het aantal
waarnemingen zo zijn er in 2002 59 exemplaren geteld en in 2003 weer 149 exemplaren.
Veel mensen staan niet stil bij de prachtige geluiden die sprinkhanen voort brengen op een mooie
zomerdag. In een periode dat de vogels relatief stil zijn beginnen de sprinkhanen te zingen om
vrouwtjes te lokken. Aan de hand van deze zang kun je achterhalen welke soort het is. Op deze
manier zijn een tweetal zeldzame sprinkhanen ontdekt in de Eelder en Peizermaden, namelijk de
Moerassprinkhaan en de Zompsprinkhaan. Beide soorten staan op de zogenaamde: Rode lijst. Dit
houdt in dat ze bedreigt zijn in Nederland. Maar ook in Duitsland en België staan ze op de Rode
lijst. Door het verdwijnen van moerassen en natte graslanden zijn de bovengenoemde sprinkhanen
bedreigt.
Ook is de Bruine vuurvlinder weer op verschillende plekken gesignaleerd. Deze vlinder is
karakteristiek voor bloemrijke schrale hooilanden. Om deze reden is het een belangrijke soort om
te volgen. Verder werden de Kleine vuurvlinder, Koevinkje, Icarusblauwtje en het Groot dikkopje
waar genomen. Ook deze soorten zijn in zekere zin bijzonder te noemen.
In 2005 zijn er ook een groot aantal vrijwilligers bezig geweest met een onderzoek naar het
voorkomen van de Waterspitsmuis. Er zijn keutels verzameld d.m.v. de buizenmethode. De
resultaten zijn nog niet binnen, maar de Kerkuil op Landgoed Vennebroek had er twee opgegeten.
Dit bleek uit een braakballen onderzoek.
Wat reptielen en amfibieën betreft gaan we volgend jaar met een vrijwilliger van de RAVON kijken
in het gebied. Tevens zijn er plannen om de vleermuizen te inventariseren op de landgoederen in
Paterswolde.
Kortom een enorme lijst met Dieren en planten die bedreigd zijn. Zo goed als deze planten en
dieren zijn afhankelijk van de waterstand en de waterkwaliteit. Water is dan ook het instrument in
de Eelderen Peizermaden om de natuur te beschermen.
Met dank aan alle mensen die de gegevens hebben verzameld!
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Het Bergboezem Lettelberterdiep:
voorproefje van de toekomst?
door W im van Boekel
Het Bergboezem langs het Lettelberterdiep ten noorden van de A7 is nog op geen enkele kaart te
vinden, aangezien het pas in 2002 is aangelegd. Het is ongeveer 100 ha groot en bestaat voor een
deel uit open water en voor een deel uit (zeer nat) weiland, met veel pitrusvegetatie. Het water in
het Bergboezem staat in verbinding met het Lettelberterdiep via een tweetal inlaten met
verstelbare stuwschuif. In de winter staat deze schuif op boezemhoogte ingesteld, zodat bij een
verhoogd peil het water uit de boezem het Bergboezem in kan stromen. ’s zomers is de stand van
de schuiven hoger, zodat het gebied, bij gebrek aan watertoevoer uit de boezem, langzaam droger
wordt. Om stagnatie van het water in het gebied te voorkomen, wordt aan de oostkant van het
meertje een beetje water uit het gebied
gepompt.
Het Bergboezem heeft zich in een paar jaar tijd
ontwikkeld tot een zeer interessant gebied
voor allerlei soorten vogels. Zo is er op een
eilandje in het meertje een Kokmeeuwen en
Visdieven kolonie ontstaan, waar zo’n 500 paar
vogels broeden. Kokmeeuwen kolonies zijn,
door de hoge predatiedruk, in het binnenland
steeds zeldzamer. Ook diverse soorten eenden
en ganzen en allerlei moerasvogels als
Blauwborst, Rietzanger en Sprinkhaanzanger
broeden in het gebied. Op de droogvallende
oevers broeden Kieviten en Tureluurs. Vanaf
juli tot in september zijn er vaak Lepelaars
(maximaal 14 geteld) te vinden. In de lente en
herfst wordt het gebied gebruikt door
behoorlijke aantallen trekvogels als Grutto, Kemphaan, Regenwulp, Watersnip, Oeverloper,
Witgatje, Kleine Plevier en diverse soorten strandlopers. Ook in de winter is het er druk met
duizenden eenden en met roofvogels als Blauwe Kiekendief en Slechtvalk.
Een dergelijk gebied trekt natuurlijk ook bijzondere vogels aan. Zo zijn er in de afgelopen jaren al
meldingen geweest van de Visarend, Witvleugelstern, Krombekstrandloper, Breedbekstrandloper,
Bonte Strandloper, Dwergmeeuw en Krooneend. Afgelopen seizoen heeft er een Zwartkopmeeuw
gebroed in de meeuwen kolonie.
Het Bergboezem staat waarschijnlijk model voor de toekomstige inrichting van het hele
Onlandengebied. Een deel open water, een deel uiterst nat terrein, op een natuurlijke wijze
wisselende waterstanden. In dat geval is te voorspellen dat de Onlanden voor veel vogelsoorten
een belangrijk gebied zullen worden. Ook voor andere dieren (denk aan de Waterspitsmuis en
diverse insecten, amfibieën en reptielen) en planten zal dit kunnen gelden. Voor zover ik weet is
hiernaar in het Bergboezem nog nauwelijks onderzoek gedaan. Dat zal zeker de moeite waard zijn.

Foeragerende Grutto’s,
Kemphanen, Kievitten en
W atersnippen langs het
w ater van het Bergboezem
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Vogels in het Leekstermeergebied
door Roelof Blaauw , Staatsbosbeheer
Broedvogels
De graslanden rond het Leekstermeer zijn van oudsher bekend als weidevogelgebied. De meeste
weidevogelsoorten zijn ook nu nog in het gebied te vinden hoewel hun aantallen door de jaren
heen fors zijn afgenomen. Een enkele soort is bijna geheel verdwenen, in dit geval de Kemphaan.
Andere, voorheen algemene soorten, als Kievit, Grutto en Tureluur komen nu in veel lagere
aantallen voor.
Een relatieve nieuwkomer is de Wulp die het goed doet en ook de Krakeend en de Roodborsttapuit
zijn nieuwkomers die het goed doen. Ook zijn er nog enkele soorten die het landelijk erg slecht
doen, maar in het Leekstermeergebied plaatselijk nog (veel) voorkomen. Het gaat hier vooral om
de Watersnip en de Veldleeuwerik. Ook zijn er de
laatste jaren nog enkele nieuwkomers gaan
broeden die wat meer twijfelachtige gevoelens
oproepen, te weten de Nijlgans en de Canadese
gans, die hier niet van oorsprong voorkomen.
Wat heeft 2005 gebracht op het gebied van de
weidevogels. Vanaf de oostelijke oever van het
Leekstermeer tot het Peizerdiep ligt een telgebied
waarin vanaf 1986 de weidevogels worden geteld
door medewerkers van Staatsbosbeheer. Dat
leverde dit jaar de volgende soorten en aantallen
op.
Alleen de belangrijkste (primaire)
weidevogelsoorten zijn hier vermeld.
Scholekster
Grutto
Watersnip
Gele kwikst
Slobeend

14 paar
21 paar
4 paar
0 paar
0 paar

Kievit
9 paar
Tureluur
11 paar
Veldleeuwerik 92 paar
Wilde eend
49 paar
Kuifeend
6 paar

Wulp
15 paar
Kemphaan
0 paar
Graspieper 128 paar
Zomertaling 0 paar

Dit zijn aantallen die veel lijken op de voorgaande paar jaren, hoewel de Tureluur en de
Scholekster nog steeds een dalend aantal broedparen laten zien en de Graspieper en de
Veldleeuwerik een stijgend aantal broedparen. Het gaat hier dus om aantallen in een deel van het
totale Leekstermeergebied. Dit telgebied omvat ruwweg een vierde deel van het totale gebied.
Elders in het Leekstermeergebied worden ook weidevogels geteld. In de Bolmert en een deel van
het Vogeltjesland wordt jaarlijks geteld door een medewerker van de Provincie Drenthe. In het
westelijk deel van het gebied, ten zuiden van de Bolmert en de Jarrens en Middelvennen tellen
mensen van Het IVN uit Roden. Ook de plaatselijke weidevogelbeschermers verzamelen gegevens
over de weidevogels en er zijn nog enkele projecten en “losse” mensen die naar weidevogels
kijken. Ook zijn er speciaal voor een lopende Milieu en Effect Rapportage extra gebiedsdelen geteld
die voorheen niet geteld werden.
Op dit moment zijn niet alle broedvogelgegevens uitgewerkt en beschikbaar. Bovendien verzameld
niet iedereen gegevens op dezelfde manier en is het daarom niet verstandig om de aantallen zo
maar bij elkaar op te tellen of deelgebieden met elkaar te vergelijken.
Er is nog wel één weidevogelsoort die in een apart project over het gehele gebied geteld wordt en
dat is de Kwartelkoning. Deze zeldzame soort komt in het Leekstermeergebied regelmatig voor met
in topjaren meer dan tien roepende beesten en in slechte jaren een enkele tot geen. Helaas was
2005 een slecht kwartelkoningjaar en werden hier geen roepende vogels gehoord.
Behalve weidevogels komen in het gebied nog vele andere broedvogelsoorten voor. Een leuke
ontwikkeling van de laatste jaren is de komst van de Blauwborst die in het broedseizoen her en der
is te bewonderen. Ook is er op diverse plaatsen riet langs sloten gaan groeien wat een flinke
toename van de Rietgors en Rietzanger heeft opgeleverd. Rond enkele gegraven plasjes aan de
oostzijde van het gebied zijn veel vogelsoorten gaan broeden o.a . Kluut, Kleine plevier, Gele
kwikstaart, Paapje en
Roodborsttapuit.
Helaas is het Leekstermeer zelf al jaren niet of nauwelijks op broedvogels onderzocht. Dit jaar is
voor het eerst weer een vrijwilliger bezig geweest de zuidelijke en oostelijke oevers af te lopen wat
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enige tientallen rietzangers, kleine karekieten en rietgorzen heeft opgeleverd. De komende jaren
moet deze inventarisatie nog verder vorm krijgen.
Niet broedvogels
Minstens zo belangrijk en spectaculair zijn de vogelsoorten en aantallen buiten het broedseizoen.
Uiteraard is dit winterhalfjaar 2005/2006 nog niet te overzien daarom wat gegevens over het
voorgaande winterhalfjaar van 2004/2005. In het Leekstermeergebied worden elk jaar in het
winterseizoen de watervogels (ganzen,zwanen,eenden, steltlopers(deels)) geteld. Dat gebeurt
deels in het kader van landelijke projecten (SOVON), deels in het kader van provinciale projecten
(WAD) en deels door “losse” vogelaars.
Er komen in het gebied veel soorten ganzen voor, maar de twee belangrijkste zijn de Kolgans en
de Brandgans. Vanaf de jaren 70 in de vorige eeuw zijn de aantallen in het gebied enorm
toegenomen met in de absolute topjaren meer dan 40.000 kolganzen en meer dan 5000
brandganzen. Daarna is er een behoorlijke afname geweest tot maar enkele duizenden
exemplaren. Gelukkig zat er de voorbije winter weer wat groei in de aantallen en konden soms
5000 stuks geteld worden. Helaas vertrokken de meeste ganzen wel vroegtijdig uit het gebied.
Momenteel (november) zitten er weer enkele duizenden kolganzen in het gebied. Ook kunnen
diverse andere ganzensoorten aangetroffen worden maar wel in (veel) lagere aantallen.
Wat de eenden betreft een soortgelijk verhaal. De Wilde eend en de Smient namen flink in aantal
toe tot ongeveer acht jaren geleden. Aantallen boven tienduizend stuks kwamen regelmatig voor.
Ook bij deze beide soorten liepen de aantallen terug maar trad de afgelopen winter enig herstel op.
Verder komt er een keur aan andere eendensoorten voor maar wel in lagere aantallen.
Ook erg opvallend in de wintermaanden zijn de vele roofvogelsoorten. Zij worden aangetrokken
door het grote aanbod aan muizen en/of waterwild. De meest algemene soort is de Buizerd. Deze
komt buiten het broedseizoen soms met vele tientallen exemplaren in het gebied voor. De voorbije
winter liet zich echter een iets kleiner aantal buizerden zien, maar nog altijd 25 tot 30 stuks. Ook
de Ruigpootbuizerd was af en toe van de partij, maar is in dit gebied niet talrijk. Verder komen van
de valken Torenvalk, Slechtvalk en Smelleken in de wintermaanden voor.
Al met al een boeiend vogelgebied ook buiten het broedseizoen. En dan hebben we het nog niet
eens gehad over de ooievaars die zich na de zomer verzamelen, de voedselzoekende aalscholvers,
de duizenden stormmeeuwen, kieviten en zangvogels en af en toe een schaarse soort als
Zwartkopmeeuw of Zeearend.
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Broedvogels in het Kleibos en de Zuidermaden
Door Virry Schaafsma en W im van Boekel
Het gebied tussen het Peizerdiep, het kanaaltje naar de molen van Roderwolde, de weg
Roderwolde /Foxwolde en de weg over het Peizerdiep richting Peize wordt jaarlijks geïnventariseerd
op broedvogels. Er wordt vooral gelet op de bijzondere soorten die voorkomen in dit afwisselende
gebied met water, wat rietland langs het Diep, grasland met houtwallen, natuurlijk beheerd land en
nat bos.
Door de afwisseling in biotoop is
er een groot scala aan
broedvogels te vinden. Meer dan
50 soorten zijn in dit seizoen
geteld, samen goed voor ruim
230 broedgevallen. Opvallende
soorten waren: de Kwartelkoning
en de Boomklever, die voor het
eerst als broedvogels werden
geteld; verder 3 paar Kleine
Bonte Specht, 7 paar
Roodborsttapuit en grote
aantallen zangvogels
(Boompieper, Bosrietzanger,
Grasmus, Boomkruiper,
Tuinfluiter en Rietgors allemaal
meer dan 10 paar).
Ook voor trekvogels is het een
aantrekkelijk gebied. Zo werden
er al eens twee Kraanvogels
gezien die vermoedelijk in het
Kleibos overnacht hadden. Ook de Grauwe Klauwier en de Klapekster weten het gebied te vinden.
Afgelopen herfst werd er in een van de vele houtwallen ook een Bosuil ontdekt. Misschien dat dit
volgend seizoen een nieuwe broedvogel is?
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De fauna van het Leekstermeergebied
door Roelof Blaauw , Staatsbosbeheer
In het leekstermeergebied is van oudsher veel
aandacht voor vogels. In diverse telgebieden worden
de vogels jaarlijks en soms nog frequenter gevolgd.
Andere diergroepen krijgen veel minder aandacht.
Dat is eigenlijk jammer omdat er op dit vlak genoeg
te beleven is in het Leekstermeer gebied. Toch is er
door de jaren heen wel het één en ander verzameld
en word er nog steeds naar allerlei “beestjes”
gekeken. Na de vogels zijn de meeste gegevens
bekend van vlinders en libellen.
Vlinders
Wat betreft de vlinders bestaat sinds enkele jaren
het boek Dagvlinders in Drenthe. Hierin staat, op basis van vierkante kilometerhokken,
aangegeven welke soorten waar voorkomen. Uiteraard is ook het Leekstermeergebied opgenomen
in dit boek. Daarmee is redelijk bekend welke soorten hier kunnen worden gezien. Helaas is het
veel moeilijker aan te geven hoeveel vlinders van elke soort in het gebied zitten. Vlinders tellen in
zo’n groot gebied is een enorme klus maar wat nog veel belangrijker is zijn de enorme
schommelingen in de aantallen vlinders. Vlinderaantallen in het ene jaar zeggen niks over het
daaropvolgende jaar. Zo kunnen het ene jaar honderden tot duizenden exemplaren van een soort
aanwezig zijn en het jaar daarop bijna niet één. Vooral soorten als Atalanta, Distelvlinder en Kleine
Vos zijn beroemd om hun wisselende aantallen.
Wat gaf het jaar 2005 te zien op vlindergebied. Het was over het algemeen een slecht vlinderjaar (
bron Vlinderstichting), wat o.a. kwam door een koude en natte maand juli. Daar staat echter een
prachtige nazomer tegenover met hoge temperaturen. Er vlogen zelfs nog diverse vlindersoorten in
november. Ook in het Leekstermeergebied was het een matig jaar. De hier bekende soorten waren
wel aanwezig maar bijna allemaal in relatief lage aantallen.
In het Leekstermeergebied worden vlindergegevens verzameld door mensen van het IVN,
medewerkers van Staatsbosbeheer en een aantal “losse” vlinderaars. Helaas zijn nog niet alle
gegevens uitgewerkt en beschikbaar maar wel is er al een voorlopige lijst te geven van
waargenomen soorten en welke soorten het goed of slecht deden. Het gaat hierbij uitsluitend om
dagvlinders. Nachtvlinders worden hier, bij mijn beste weten, niet regelmatig gevolgd.
Waargenomen soorten
Zwartsprietdikkopje
Klein geaderd witje
Icarusblauwtje
Kleine Vos
Argusvlinder
Bruin zandoogje

Citroenvlinder
Oranjetipje
Boomblauwtje
Dagpauwoog
Koevinkje

Groot koolwitje
Kleine vuurvlinder
Atalanta
Landkaartje
Hooibeestje

Klein koolwitje
Bruine vuurvlinder
Distelvlinder
Bont zandoogje
Oranje zandoogje

Opvallend in 2005 waren hoge aantallen van het Boomblauwtje en het Hooibeestje. Deze soorten
doen het ook landelijk goed en schijnbaar profiteren we hier van mee. Het Oranje zandoogje kwam
ook in hogere aantallen voor, maar wel erg lokaal in enkele schrale
graslandjes. De meeste andere soorten lieten (veel) lagere aantallen
zien dan voorgaande jaren. Vooral Distelvlinder, Kleine Vos en
Argusvlinder lieten erg lage aantallen zien. De landelijk gezien
zeldzaamste soort in het gebied is de Bruine vuurvlinder. Deze komt
op een aantal plaatsen in het gebied voor en liet zich in 2005 met
enige regelmaat zien, soms nog meer dan de landelijk veel
algemenere Kleine vuurvlinder. Andere zeldzame soorten van natte
schrale graslanden en laagveengebieden komen helaas al tijden lang
niet meer in dit gebied voor.
De twee meest voorkomende soorten in het Leekstermeergebied
zijn het Klein geaderd witje en het Bruin zandoogje. In gemiddelde
jaren vliegen van deze soorten vele honderden (tot duizenden)
exemplaren in het gebied rond. Maar ook van deze soorten waren de
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aantallen in 2005 aanmerkelijk lager. Toch waren er lokaal nog wel plaatsen waar tientallen
exemplaren van deze soort bijeen zaten.
Dat heeft o.a. te maken met het nectaraanbod. In sommige perioden zijn er weinig bloeiende
planten in het gebied. De planten die er dan wel staan worden op zo’n moment druk bevlogen door
de vlinders. Dat is erg mooi te zien aan de bloeiende Kattestaarten in de slootkanten. Plaatselijk
zitten deze planten helemaal vol met vlinders.
Libellen
Ook wat betreft de libellen is er een verspreidingsatlas van Drenthe verschenen. Dit is een
voorlopige werkatlas over de periode 19952004. Hierin staan, op basis van vierkante
kilometerhokken, welke soorten waar voorkomen. Voor het Leekstermeergebied is dus redelijk
bekend welke soorten er voorkomen. Over aantallen en schommelingen in aantallen is veel minder
bekend omdat er nog niet zo lang naar libellen wordt gekeken en regelmatige tellingen ontbreken.
In 2005 was de voorzomer goed voor libellen evenals de nazomer. Er waren veel soorten te
bewonderen zelfs tot ver in november. Alleen de natte, koude maand juli viel duidelijk uit de toon.
De meeste soorten die al bekend waren in het gebied zijn ook in 2005 waargenomen. In het
Leekstermeergebied worden libellengegevens verzameld door mensen van het IVN, medewerkers
van Staatsbosbeheer en enkele “losse” libellenliefhebbers. Helaas zijn nog niet alle gegevens
uitgewerkt en beschikbaar maar er is wel een voorlopige lijst te geven van waargenomen soorten
en welke soorten opvallend meer of minder gezien zijn.
Waargenomen soorten
Weidebeekjuffer
Azuurwaterjuffer
Grote roodoogjuffer
Vuurjuffer
Blauwe glazenmaker
Glassnijder
Metaalglanslibel
Zwarte heidelibel
Geelvlekheidelibel

Houtpantserjuffer
Watersnuffel
Variabele waterjuffer
Blauwe breedscheenjuffer
Bruine glazenmaker
Grote keizerlibel
Platbuik
Bloedrode heidelibel
Steenrode heidelibel

Gewone pantserjuffer
Lantaarntje
Kleine roodoogjuffer
Paardenbijter
Vroege glazenmaker
Smaragdlibel
Gewone oeverlibel
Viervlek
Bruinrode heidelibel

Opvallend in 2005 waren hogere aantallen van de Glassnijder en Blauwe breedscheenjuffer. Deze
betrekkelijk schaarse soorten lijken zich uit te breiden in het gebied, maar dat kan pas met
zekerheid gezegd worden als er jaarlijks goed geteld wordt. Dat geldt ook voor soorten als Vroege
glazenmaker, Smaragdlibel en Metaalglanslibel. Van deze drie soorten zijn enkele exemplaren
waargenomen. Van de Geelvlekheidelibel zijn ook meer exemplaren gezien wat past in het landelijk
beeld. Deze soort komt soms invasieachtig voor in ons land zo ook in 2005. Meestal is deze soort
niet aanwezig in het Leekstermeergebied, maar dit jaar was hij soms meer waar te nemen dan zijn
veel algemenere neefje de Bloedrode heidelibel.
Helaas zijn er (nog) geen waarnemingen bekend van de Groene Glazenmaker in 2005. Deze
laagveentopsoort zit net buiten het gebied en komt soms buurten. Ook de Bruine winterjuffer (een
nieuwe soort, voor het eerst gezien in 2004) is dit jaar niet weer gezien. Wel aanwezig in 2005 was
de Kleine roodoogjuffer, die eveneens in 2004 voor het eerst werd waargenomen.
De algemeenste libellensoorten in dit gebied (het Lantaarntje, de Variabele waterjuffer en de
Bruine glazenmaker) waren in 2005 ook volop aanwezig, maar de indruk bestond dat vooral de
Variabele waterjuffer veel minder voorkwam dan voorgaande jaren.
Al met al geeft bovenstaande tekst duidelijk aan dat er behoefte is aan vaste telgebieden die
jaarlijks geteld worden zodat er betere uitspraken gedaan kunnen worden over aantallen en
eventuele veranderingen in aantallen.
Overige fauna
In het Leekstermeergebied komt uiteraard nog een hele waslijst aan dieren en diergroepen voor
die niet met regelmaat en/of gebiedsdekkend geteld wordt. Er zijn wel (eenmalige) inventarisaties
gedaan in het gebied, bijvoorbeeld voor het maken van een verspreidingsatlas (Amfibieën). Ook is
dit jaar in het kader van een lopende Milieu Effect Rapportage (waterberging) naar een aantal
soorten gekeken. Hiervan zijn de resultaten nog niet gepubliceerd.
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Het is zinvol voor de bescherming van soorten en hun leefomgeving de karakteristieke en zeldzame
soorten in kaart te brengen en te volgen. Natuurbeschermende instanties kunnen hier dan, via
inrichting en beheer, rekening mee houden. Om een voorbeeld te noemen: van de zoogdieren zijn
Meervleermuis, Waterspitsmuis en Otter belangrijke soorten voor een laagveengebied. Naar één
hiervan, de Waterspitsmuis, werd in 2005 onderzoek gedaan [zie elders in deze Nieuwsbrief, red.].
Voor amfibieën en reptielen zijn hier Meerkikker, Rugstreeppad en Ringslang van belang. Het is
bekend dat er Meerkikkers voorkomen, maar hoeveel is niet bekend laat staan dat er gegevens zijn
over voor of achteruitgang. De
rugstreeppad is vanouds bekend
in dit gebied, maar is de laatste
jaren niet meer gezien of
gehoord. Wordt deze soort nog
teruggevonden?
Zo zijn er ook van andere
soortgroepen karakteristieke
soorten te benoemen, denk maar
aan sprinkhanen, spinnen,
slakken of vissen. Kortom,
genoeg om te (her)ontdekken in
het gebied en een uitdaging voor
de mensen die met “natuur”
bezig zijn.

Dode Meer vleer muis,
gevonden op de br ug over het Peizer diep bij Roder wolde
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Kort N ieuw s
Bijzondere broedgevallen
In het gebied van de Onlanden hebben in 2005 weer een
aantal bijzondere vogels gebroed. Zo was er natuurlijk het
paartje Grauwe Klauwier dat in de Peizermaden succesvol
broedde. Minder bekend is dat op het Kokmeeuweneilandje in
het bergboezem langs het Lettelberterdiep een
Zwartkopmeeuw broedde. Het is onduidelijk of het hier ging
om een mengpaar met Kokmeeuw of om een zuiver paar.

Oeverzw aluw en lokken
Misschien heeft u de vierkante hoop zand al gezien die door Staatsbosbeheer neergelegd is op de
hoek van de Hooiweg en de Onlandse Dijk in de Matslootpolder. En misschien heeft u zich
afgevraagd waarvoor deze dient? Navraag leert dat Staatsbosbeheer de zandbult heeft neergelegd
in de hoop dat er een Oeverzwaluwkolonie in komt. Dit is een mooi plan, met een redelijke kans
van slagen. Er bevond zich dit jaar een kolonie van zo’n 20 paar Oeverzwaluwen op het terrein van
de CSM aan de oostkant van de Matslootpolder. De vogels broeden dus al in de buurt en zullen
hopelijk de kunstmatige zandoever ook weten te waarderen.
Goed jaar voor Bruine Kiekendieven
Rond het Leekstermeer werden dit jaar maar liefst 4
nesten van Bruine Kiekendieven gevonden. Hierin kwamen
11 jongen uit het ei, waarvan de meeste ook uitgevlogen
zijn. Alle jongen werden geringd. Het is niet helemaal
duidelijk of er dit jaar meer nesten van Bruine Kiekendief
waren, of dat de toename te danken is aan een grotere
zoekinspanning. Het is in ieder geval verheugend te
merken dat deze roofvogel zich nog zo thuis voelt rond het
alsmaar drukker wordende Leekstermeer.

Ook goed jaar voor de Vos
Ook de Vos deed het dit jaar uitstekend. Er werden veel
burchten gevonden en jongen gezien. Niet alleen in het
Leekstermeergebied, maar ook in de Peizermaden en rond
het bergboezem langs het Lettelberterdiep (zie foto). Dat
de Vos zo toegenomen is komt mogelijk doordat de
Veldmuizenstand tot midden 2005 erg hoog was. Uiteraard
was niet iedereen blij met al die Vossen. Zo meldde de
Werkgroep Vogelwacht van de WildBeheersEenheid Eelde
e.o. dat veel nesten van weidevogels gepredeerd waren
door de Vos.

W aterspitsmuis gevonden
Op verzoek van Natuurmonumenten is dit jaar door een flink aantal personen die broedvogels
inventariseren in de Peizermaden ook gekeken naar het voorkomen van Waterspitsmuizen in het
gebied. Dit gebeurde met een methode die in GrootBrittanië gebruikt wordt en die daar goed
schijnt te werken. In buizen van 20 cm lengte, die aan één kant afgesloten zijn, worden zgn.
casters (poppen van de bekende maden, die door vissers gebruikt worden) gelegd. De buizen
worden neergelegd op plaatsen die voor Waterspitsmuizen gunstig zijn, dus bijvoorbeeld op vlakke
oevers langs water met veel grote insecten. Na een week worden de buizen gecontroleerd op
keutels van spitsmuizen. Deze worden verzameld en in het lab wordt de inhoud ervan
gecontroleerd op aanwezigheid van resten van waterinsecten. Is dit het geval dan kan gesteld
worden dat de Waterspitsmuis aanwezig is aangezien dit de enige soort is die waterinsecten vangt.
Helaas heeft de methode geen positief resultaat opgeleverd in de Peizermaden. Ook in het
Leekstermeergebied is met deze methode op verschillende plaatsen naar Waterspitsmuizen
gespeurd. Ook hier zonder dat hij gevonden werd. Toch komt de soort hier wel voor. In braakballen
van Kerkuilen die roestten ten zuiden van het Leekstermeer zijn schedels van Waterspitsmuizen
gevonden. Deze Rode Lijstsoort komt in deze omgeving dus, in lage aantallen, voor. De inrichting
van het Leekstermeergebied als waterberging zal deze soort hopelijk de kans geven zich hier flink
uit te breiden.
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