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Voorwoord 
 
De laatste loodjes… 
 
Het project van de Herinrichting Peize nadert het einde. Op 1 januari 2012 moet het 
werk af zijn, of althans zo ver af dat de waterberging en alles wat daarmee samenhangt 
functioneert. Er zullen dan vast nog wel wat losse draadjes zijn en weg te werken 
schoonheidsfoutjes, maar het echte werk zit er dan op … is de bedoeling. 
Een aantal zaken moet voor die tijd nog geregeld worden. Zaken die je als laatste 
loodjes zou kunnen benoemen, maar dan wel loodjes met het gewicht van een 
molensteen. De kwestie rond het Groot Waalbos bij Roderwolde (wel of niet binnen de 
waterberging) is er zo een. Daar wordt al jaren over getwist, tot aan de Raad van State 
toe, en het is maar de vraag of hiervoor dit jaar nog een oplossing gevonden wordt. Ook 
een aantal belangrijke kunstwerken moet nog gerealiseerd worden, de stuw in het 
Peizerdiep bijvoorbeeld. Het zal mij benieuwen of dat nog gaat lukken binnen een half 
jaar. 
 
Ondertussen kan op steeds meer plaatsen in De Onlanden het licht op groen en wordt 
het waterpeil verhoogd. De resultaten daarvan zijn snel zichtbaar. Massa’s vogels weten 
de nieuwe natte gebieden te vinden en ook libellen vliegen er al in grote aantallen rond. 
Van veel kanten krijg ik te horen dat het er prachtig uit ziet. Vergelijkingen met de 
Lauwersmeer en Schiermonnikoog, of met de natuurlijke rivierdelta’s in Polen heb ik al 
horen maken. Daar achteraan volgt dan meestal meteen de opmerking ‘dat het wel niet 
zo zal blijven, want over een paar jaar is alles dicht gegroeid’.  Daarop antwoord ik dan 
maar dat dit in bepaalde delen van het gebied zeker zal gebeuren, maar dat het voor 
een groot deel ook afwachten zal zijn.  De natuur laat zich niet zo makkelijk voorspellen. 
 
Dat maakt de komende jaren spannend voor de natuurliefhebber. Welke soorten libellen, 
planten, vogels, vissen weten het gebied te vinden? Komt die Bever inderdaad en waar 
dan? Nu al zijn er verrassende en leuke waarnemingen te melden. Porseleinhoenen en 
Steltkluten in de Bolmert, Lepelaars bij de Hooiweg, een Kokmeeuwenkolonie in het 
Langmameer dat nog maar pas onder water staat. Voor het projectbureau zijn het dan 
de laatste loodjes, voor de natuur in De Onlanden is de toekomst al begonnen. 
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Zeldzame broedvogels in 2010 

binnen de begrenzing van Natura-2000gebied Leekstermeergebied 
 
door René Oosterhuis, Het Groninger Landschap  
 
Het Leekstermeergebied herbergt tal van zeldzame broedvogels, waarvan er ook een 
aantal aangewezen zijn als soort voor de Natura-2000 gebiedsdoelen. Om een goed 
beeld te krijgen van de soorten en aantallen hebben Roelof Blaauw (SBB), Wim van 
Boekel (Wetlandwacht, Stichting Natuurbelang De Onlanden) en ik geprobeerd om een zo 
compleet mogelijk overzicht te maken van de zeldzame en/of aangewezen broedvogels in 
het Natura-2000gebied Leekstermeergebied in 2010.  
 
Hier presenteren we de soorten en aantallen. Het gaat niet om een gebiedsdekkende 
kartering, maar om een verzameling van alle waarnemingen. Op basis van deze 
waarnemingen is het aantal broedparen bepaald of is een schatting gemaakt. Mocht u bij 
het lezen ontdekken dat er iets ontbreekt dan horen we dat graag, omdat we het 
beeld graag zo compleet mogelijk willen maken. Het is de bedoeling om dit de komende 
jaren voort te zetten, dus bijzondere waarnemingen uit 2011 zijn ook welkom.  
 
Roerdomp  
Helaas hebben er in 2010 geen broedgevallen meer plaatsgevonden van de Roerdomp 
(2009, 2 broedparen). Vermoedelijk heeft de soort een flink klap gehad van de koude 
winters.  
 
Ooievaar 
Geen broedgevallen binnen de begrenzing van Natura 2000. Wel 2 tot 3 broedgevallen 
net buiten N2000 gebied ( Roderwolde / Sandebuur / Leutingewolde). 
 
Kolgans  
1 paar aan noordoever van het Leekstermeer 
2 paar op eiland aan westkant in Leekstermeer 
 
Grauwe gans 
8 paar noordzijde Leekstermeer 
4 paar op eiland aan westkant in Leekstermeer 
4 paar Onlandse Dijk/westelijk van Hooiweg/sandebuur west/zuidoostoever leekstermeer 
 
Brandgans  
2 paar op eiland aan westkant in Leekstermeer 
            Jonge Bruine kiekendieven 
Canadese gans  
2 paar aan noordzijde Leekstermeer 
1 paar op eiland aan westkant in  
   Leekstermeer 
1 paar Matsloot  (+ diverse paren her en  
   der maar geen binding) 
 
Bruine Kiekendief 
3 paar noordzijde Leekstermeer 
1 paar oostzijde Leekstermeer 
1 paar zuidzijde Leekstermeer 
 
Porseleinhoen (N2000 soort) 
1 waarneming op 8 mei 2010, oostkant  
    de Bolmert bij Rodervaart 
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Kwartelkoning (N2000 soort) 
Geen roepende mannen gehoord in 2010 (9 in 2009) 
               Nest Kleine plevier 
 
Kleine plevier 
1 paar aan noordzijde Leekstermeer 
4 paar Middelvennen 
1 paar Bolmert 
1 paar Sandebuur west 
1 paar Onlandse Dijk 
1 paar Schipsloot Roderwolde 
 
Uitgaande dat er wel een aantal gemist 
zullen zijn is er voor het hele gebied een 
schatting gemaakt van 12 paar voor deze 
soort. 
 
Kerkuil 
1 paar aan noordzijde Leekstermeer binnen begrenzing Natura-2000 (meerdere net 
buiten).  
1 of mogelijk 2 aan zuidzijde Leekstermeer en ook enkele er net buiten. 
 
Veldleeuwerik 
3 paar aan noordzijde Leekstermeer. In het Drentse deel ongeveer 60 paar, waarvan de 
meesten (40 paar) in het gebied bij de Onlandse Wijk ten noorden van de Onlandse Dijk. 
 
Paapje 
Er hebben in 2010 geen broedgevallen meer plaatsgevonden. In 2009 nog 2 aan 
noordzijde van het Leekstermeer.  
 
Rietzanger (N2000 soort) 
In mei 2010 is een gebiedsdekkende telling uitgevoerd en zijn 235 territoria vastgesteld. 
Een uitgebreid artikel hierover staat in het tijdschrift De Grauwe Gors (2010-3) van 
Avifaunagroningen waarin ook telmethode, verspreiding etc. aan bod komen.  
  
Snor 
Een zingende vogel zat op meerdere dagen te snorren bij de monding van het 
Lettelberterdiep. 
 
Nachtegaal 
1 territorium in het bosje bij de vuilstort langs de Rodervaart. 
 
Heeft u aanvullingen op dit lijstje voor 2010 of alvast voor 2011?  
          U kunt het doorgeven aan: 

 
 Wim van Boekel  
 (wvanboekel@home.nl)  
 
 of René Oosterhuis 
 (r.oosterhuis@groningerlandschap.nl)  
 
 
 
 
 
Jonge Graspiepers
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Het landschap van De Onlanden 
aan de hand van Veldnamen uit de 19e en 20e eeuw 
 
door Jacob de Bruin, Natuurmonumenten 
 
Veldnamen kunnen veel informatie geven over het landschap van een paar honderd jaar 
geleden. De oudste veldnamen zijn vastgelegd in de zogenaamde minuutplannen uit  
1811-1832. De toen bekende veldnamen waren wellicht al langer in gebruik. Door de 
namen te analyseren krijgen we een kijkje in het landschap van De Onlanden van 
minstens 200 jaar geleden. Ik wil u meenemen op een tocht door de Eelder- en 
Peizermaden en aan de hand van veldnamen een beeld schetsen van het landschap. Het 
aanwezige reliëf van het maaiveld wordt aangeven door de hoogte ten opzichte van 
Nieuw Amsterdams Peil (NAP). 
 
Ridderhuis 

We beginnen aan de rand van Eelde ,op het 
Hooge veld. We starten dus hoog, ruim 2 meter 
boven NAP.  Als we de weg naar Peize volgen 
komen we over het Eelderdiepje wat alweer zo’n 
2 meter lager ligt dan het Hooge Veld. Na het 
Eelderdiepje komen we langs Ter Hansouwe, het 
oudste stenen huis van Drenthe. Het huis is in de 
middeleeuwen gebouwd als ridderhuis, het 
centrum van de omgeving en eigendom van adel. 
Achter dit huis ligt het Lege Stuk, tegenwoordig 
het Lage Stuk. Het ligt inderdaad laag, op zo’n 40 
cm onder NAP. Inmiddels zijn we in het 
buurtschapje De Horst. Horst betekent een met 
kreupelhout begroeide hoogte. Rondom dit 
buurtschap zien we veel veldnamen met het 
woord “Kamp”. Dit betekent: een stuk land door 
heggen, wallen, sloten of andere afscheidingen 
van de omringende grond afgezonderd, dat in 
gebruik is als bouwland, wei- of hooiland. Aan de 
linkerkant van de weg zien we Het Esje. Essen 
waren vroeger de akkercomplexen van de 
dorpen. Op dit esje wordt tegenwoordig nog 
steeds rogge verbouwd. Rondom de boerderijen 
van De Horst lagen de akkers met namen als de 
Haver Streek, Hoge Kamp, Es-kampjes en het 
Horstumer Esje. 
 
Onafzienbare vlakte 

Als we rechtsaf via de Drentsche Dijk de 
Peizermaden in gaan, verandert de verkaveling 
naar lange smalle percelen: De Zwarte Maa. Maa, 
maat of made betekent hooiland. We zijn 
inmiddels in het veengebied beland wat ooit 
moeras is geweest. Ook een veldnaam als de Marschen, wat moeras betekent, bevestigd 
dat. Het maaiveld ligt ook laag, zo’n 50 cm onder NAP. Dit “onland” werd in 1900 door 
dhr. Ter Haar beschreven als een onafzienbare vlakte, bestaande uit lage veengronden. 
Het gras werd eind juni of begin juli gemaaid. Waarschijnlijk om het riet te 
onderdrukken, want vroeg maaien, daar houdt riet niet van. Dhr. F. Koster schrijft in 
1922 over “een vlakte die in den zomer altijd door een massa vogels bevolkt wordt”. 
Tenslotte schrijft dhr. P. Koster het volgende: “In ’t begin van maart hielden zich in de 
Peizermade, dat volgens oude gewoonte weer overstroomd was, wel 1200 tot 1400 
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kieviten op. Ook waren er wilde zwanen en toen we er op 12 maart weer waren 
bevonden zich daar minstens 200! De menschen die op den weg passeerden per rijtuig, 
stapten er expres uit om de “hoelzwanen”te zien.” 
 
Bidden op het  Beeld 

Vervolgens stuiten we op een driesprong op een hoger gelegen zandkop, Bekend als ‘Het 
Beeld’. We zitten nu op ongeveer 80 cm boven NAP, terwijl de omliggende hooilanden 
een halve meter onder NAP liggen. De percelen op Het Beeld noemen we tegenwoordig 
de Beelestukken. Waarschijnlijk is hier ooit een schrijffout gemaakt, want op de oudste 
kaarten staat toch echt Beeldstukken. Het blijft dus opletten met die veldnamen. Het 
vermoeden bestaat dat hier ooit een beeld heeft gestaan. De monniken uit het Klooster 
Aduard konden hier dan uitrusten en bidden op weg naar hun broeders in Vries.  
 
Wolven en Weringen 

Ten noorden van Het Beeld liggen de Wolf Kampen. Vroeger (middeleeuwen) kwamen 
ook hier wolven voor, dus… In 1737 kreeg je in Noord-Drenthe voor een volwassen wolf 
100 gulden. Dan moest je wel de kop van de wolf naar het landschapsbestuur brengen. 
We gaan richting het noorden en vervolgen onze weg over de Drentsche Dijk en komen 
in een enorm nat hooilanden complex met namen als Horn Maten, De Hem, Horn en 
Ruige Hem. Een Hem is een verhoging in het landschap, een Horn zou een spitse kop 
hebben. Verder zien weer veel namen met wering, zoals Nikker Wering, Bloempjes 
Wering, Drentsche Wering en Peizerwering. Weren of weringen zijn stukken land in een 
polder gelegen tussen sloten. Maar ook is er de Aa Deelen. Aa is een ander woord voor 
beek. Tenslotte komen door de Ganzen Kamp, Boter Kampen en de Toeslag. De Toeslag 
wat zou daar nu weer achter zitten………… 
De Drentsche Dijk wordt er niet beter op. Na 
de Ganzen Kamp (ter hoogte van Eelderwolde) 
stuiten we op een brede sloot en moeten we 
weer omkeren naar Het Beeld. Achter deze 
sloot liggen de Toesken Boschen. Het 
maaiveld wordt hier nog lager, tot bijna een 
meter onder NAP. Ter vergelijking: de Grote 
Markt van Groningen, slechts een paar 
kilometer verderop, ligt zo’n 10 meter boven 
NAP. 
 
Ontoegankelijk, woest en gevaarlijk 

Eenmaal terug bij Het Beeld vervolgen we 
onze weg over de Noorddijk richting Peize. We 
gaan door de Broekstukken. Broek betekent 
drassig gebied of moeras. Tegenwoordig is dit 
ook één van de natste gebieden, waar veel 
grondwater aan de oppervlakte komt. Op de 
flank komen we langs de Harde Kampjes, Het 
Harde en de Kooistukken. De laatste naam 
heeft iets te maken met een eendenkooi die 
hier ooit is geweest en de namen met “harde” 
duiden op een hoogte of harde ondergrond. 
Want we zijn inmiddels uit het veen en weer 
op het zand, zo’n 2 tot 4 meter boven NAP. Op 
deze hoogte ligt het dorp Peize, waar in 1899 
1741 mensen woonden. We gaan linksaf over 
de Esch van Peize met namen als Lange 
Akkers, de Bolakkers, de Oosterling Akkers, 
Tusschenwegen Akkers en Kaal Akkers. Links 
van de Esch ligt een groot gebied genaamd 
‘Het Wold’. Hier liggen veel stukken 
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moerasbos en enkele stukken hooiland omzoomd met Elzen. Wold betekent 
dichtbegroeide natte wildernis. Het was er ontoegankelijk, woest en gevaarlijk. Op een 
wat hoger stuk in het Wold staat de Heerenbehuizing “Wold-rust” waar de burgemeester 
woont. Deze Heerenbehuizing stond ongeveer op de plek van Woudrustlaan 1. 
 
Van Lange Ma dijk naar Langmameer 

Ter hoogte van het Tolhuisje (Dit huisje is in 1884 is gebouwd, dus dat was er eigenlijk 
nog niet) komen we op de weg naar Groningen. Langs de weg zien we baggelwieken 
(petgaten) waar kleinschalig veen werd gewonnen voor brandstof. Ter hoogte van 
Dongen Bosch maakt de weg een flauwe bocht naar rechts. Is hier ooit een bos geweest? 
Op de kaart van 1850 is het bos in ieder geval weg. Maar hier ligt wel weer een zandkop, 
dus is het aannemelijk dat het hier droog genoeg was voor bos. We komen langs de 

Werren. Hier ligt het huidige 
libellenreservaat met een grote 
populatie Groene Glazenmakers. 
We gaan de Lange Ma Dijk op. 
Deze weg gaat door de Lange 
maa. Inmiddels is de 
Langmadijk verdwenen en is het 
Langmameer ontstaan. Een 
mooi voorbeeld van het gebruik 
van oude veldnamen. Tegen het 
Peizerdiep ligt nog een stuk wat 
het Overvaartsche Stuk heet. 
Deze stukken lagen in eerste 
instantie in de gemeente Roden. 
Maar door een afgesneden 
meander zijn ze over de vaart 
komen te liggen. Hier midden in 
de grote vlakte , op een meter 
onder NAP, stopt onze tocht. 
 

 
Bronnen: 
www.watwaswaar.nl  
www.ahn.nl 
www.huisterhansouwe.nl 
ROB Rapportage Archeologische Monumentenzorg 123, De taal van het landschap: 
Pilotproject toponiemen in de Berkelstreek: Een verkennend onderzoek naar de 
bruikbaarheid van geografische namen voor het reconstrueren van de geschiedenis van 
het Oost-Nederlandse landschap. 
Het Beeld, eiland in het veen, Ankie Schmidt en Aafke Pot-Ellen, IVN natuurgidsencursus 
2003-2004 
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Sommige dieren zie je zelden, omdat ze ‘s nachts actief zijn of een 
verborgen leven leiden. Gelukkig laten ook die dieren allerlei sporen 
achter in het veld, waardoor je weet dat er ze zijn.  
In de Nieuwsbrief belicht Aaldrik Pot van Staatsbosbeheer telkens 
een ander spoor. 
 

Over snelwegen en stokjesknagerij 
 
Bij diersporen denken veel mensen in eerste instantie aan de prenten 
die beesten in de sneeuw of modder achterlaten. Bij muizen kun je 
daar echter niet zo veel mee. Spitsmuizen bijvoorbeeld laten door hun 
geringe gewicht nauwelijks sporen achter. Alleen in een dun laagje 
verse sneeuw is het soms mogelijk muizensporen te herkennen. De 
afmetingen van de pootafdrukken hebben echter zoveel overlap dat 
het vaak bij de constatering ‘muis’ blijft. Mocht een spitsmuis 
onverhoopt eens in een modderpoeltje verzeild raken, dan lijkt de 
prent veel op die van de egel; een middenkussen, lange tenen met 
een ‘ballonnetje’ op het eind. Ook de nagelindrukken zijn dan vaak 
goed zichtbaar. Ook voor woelmuizen en ware muizen geldt dat het 
loopspoor meestal moeilijk ‘leesbaar’ is. Een leuk onderscheidend 
kenmerk tussen beide families is de staartafdruk in bijvoorbeeld de 
sneeuw. Die van de ware muizen laat een golvend en af en toe 
onderbroken patroon zien. De staartafdruk van woelmuizen is recht en 
ononderbroken.  

 
Veel leuker zijn eigenlijk de andere sporen die muizen achterlaten. Misschien wel het 
meest kenmerkende is de zogenaamde stokjesknagerij. Woelmuizen, en dan vooral de 
Aardmuis en Noordse woelmuis, eten de groene delen van Pitrus. De pitten vinden ze 
niet lekker en laten ze als een soort Mikado liggen (foto). Meestal zijn er in de buurt van 
deze eetplaatsjes ook uitwerpselen te vinden. 
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Aan het eind van de winter komen in de graslanden vaak hele labyrinten van smalle 
looppaadjes onder het sneeuwdek vandaan (foto). Deze ‘snelwegen’ zijn afkomstig van 
de sociaal levende Veldmuizen. De looppaadjes zijn meestal zo’n 3 centimeter breed en 
verbinden meerdere muizenholletjes met elkaar. Andere, meer solitair levende 
woelmuizen, zoals de Aardmuis en de Noordse woelmuis vind je vooral in ruigere 
terreinen en moerasgebieden. De dichtheid aan looppaadjes is hier beduidend minder.  
 
Muizen hebben net als veel andere 
zoogdieren een nest. De meeste 
muizensoorten maken dat onder de 
grond, waardoor het zich buiten ons 
gezichtsveld afspeelt. De prachtige 
Dwergmuis is echter een uitzondering 
op de regel. Van grassprieten, 
pitrusstengels of ander plantaardig 
materiaal vlecht hij een vernuftig 
bolnestje dat ergens verstopt in de 
vegetatie zit. Als je al eens een 
dwergmuizennest vindt, is het vaak een 
oud exemplaar. In de jonge groene 
vegetatie valt dan ineens het nest op 
omdat er een slordige pluk verdorde 
grassprieten in de plant hangt.  
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Vernieuwd startpunt excursies  
aan noordzijde van Leekstermeer 
 
door René Oosterhuis, Het Groninger Landschap 
 
In opdracht van Het Groninger Landschap is bouwbedrijf Notebomer’s aan het begin van 
2011 begonnen met de verbouwing van de boerderij aan de Hooilanden 12 in Lettelbert. 
De plannen om een uitvalsbasis voor excursies in de schuur onder te brengen bestaan al 
langer. Door onder andere vergunningsperikelen kon de bouw echter pas dit voorjaar van 
start gaan.  
De constructie van de schuur wordt in zijn geheel opgeknapt en er wordt tussen de 
gebinten een losstaande ruimte ingebouwd, waarin het vrijwilligersteam bezoekers van 
excursies kan ontvangen en activiteiten kan ontplooien. Volgens de planning van de 
aannemer is de verbouwing nog voor de zomervakantie van 2011 afgerond. Na de 
zomervakantie zal ook het erf verder ingericht worden. Het erf krijgt o.a. een waterpartij 
die gebruikt kan worden voor educatieve doeleinden.  
De verbouwing van Hooilanden 12 maakt deel uit van een veel groter project, waarin 
verschillende onderdelen nabij het Leekstermeer zijn opgenomen en dat mede is 
gefinancierd door de Provincie Groningen en de Nationale Postcode Loterij. Al eerder 
werden vanuit dit project de uitkijktoren en de vangkraal bij de Lettelberterpetten 
gerealiseerd, werd de vooroever van de Munnikesloot natuurvriendelijk gemaakt en zijn 
verschillende informatiepanelen geplaatst. Het maken van de uitvalsbasis voor excursies 
is het laatste onderdeel van dit project.  
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Land van melk en honing: 
De Peizermaden in de middeleeuwen 
 
door Wim van Boekel 
 
Het veengebied van de Peizermaden in de Middeleeuwen laat zich omschrijven als een 
‘Land van melk en honing’. Dat is de conclusie van het archeologisch onderzoek aan de 
veenterpen in dit gebied door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De resultaten 
van het onderzoek zijn onlangs aangeboden aan burgemeester van der Laan van de 
gemeente Noordenveld en Nico Altena van Natuurmonumenten.  
In de Middeleeuwen werd het gebied bewoond door boeren, die have en goed droog 
hielden door in het veen terpen aan te leggen. Deze veenterpen in de Peizermaden zijn 
nu een wettelijk beschermd Archeologisch Monument (aangegeven op de kaart 
hieronder). Omdat dit gebied ingericht wordt als waterberging, was onderzoek naar de 
toestand van de veenterpen en advisering over het behoud en toekomstig beheer van het 
Monument noodzakelijk. In 2006 is het noordelijke deel van de Peizermaden op 
veenterpen onderzocht en zijn op een paar plaatsen veenterpen deels opgegraven. 
Vooral onderzoek van de veenterp net ten noorden van de Weeringse Dijk (Terp 4) 
leverde veel informatie op. 

 
De presentatie van de 
onderzoeksresultaten maakte 
veel vragen los bij de 
toehoorders. Waarom leefden  
in de Middeleeuwen mensen 
in dit natte gebied? En wie 
waren dat dan? Boeren, of 
toch bierbrouwers, waarvan 
eerder sprake was? De 
onderzoekers, José Schreurs 
en Jan van Doesburg, konden 
het idee van bierbrouwerijen 
in het veen direct naar de 
prullenbak verwijzen. De 
bewoners van de veenterpen 
waren boeren, die 
waarschijnlijk vooral leefden 
van veeteelt en enige 
akkerbouw. Het vee werd 
waarschijnlijk in de stad 
Groningen verkocht. Van 
grootschalige verbouw van 
gerst, of van bierbrouwerij is 
niets gebleken. Uit de 
analyse van etensresten in 
gevonden kookpotten blijkt 
dat de mensen vooral 
melkproducten en ook honing 
aten. Het veen was dus 
letterlijk een land van melk 
en honing.  
Maar leefden de 

middeleeuwse veenbewoners ook figuurlijk in een land van melk en honing? Zeer 
waarschijnlijk niet. Er zijn geen bronnen uit die tijd die vertellen over de veenbewoners 
en hun bestaan, maar het moet een hard, moeizaam en nat leven zijn geweest. Toch 
waren er mensen die voor dit bestaan kozen; misschien landloze boeren (het veen was 
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van niemand, dus daar kon je nog terecht) of uitgestotenen. Wie zal het zeggen? De 
opgravingen hebben op dat punt geen nieuwe informatie gegeven. 
 
Wel bleek dat er grote verschillen zijn tussen de veenterpen in de Peizermaden en die in 
de Matslootpolder, slechts een paar kilometer verderop. Zo is de opbouw van de 
veenterpen in de Peizermaden heel anders dan van de terpen die het afgelopen voorjaar 
in de Matslootpolder zijn onderzocht. Daar is sprake van een echte verhoging die door 
mensen met klei opgeworpen is. Deze ‘kleiterp’ moest om de zoveel tijd weer opgehoogd 
worden, omdat de hele terp langzaam in het veen wegzonk. In de Peizermaden heeft 
men de klei alleen gebruikt om een waterdichte leefvloer te maken, direct op het veen. 
Deze kleivloer werd om de zoveel tijd, als de vloer te vies was geworden, met een 
relatief dun laagje klei opgehoogd. In de Peizermaden is dus geen sprake van terpen, 
maar van zogenaamde huisplaatsen. Dat deze plekken nu wel als een verhoging in het 
landschap te zien zijn, komt doordat het omliggende veen ingeklonken is en het veen 
onder de kleivloer veel minder. De huisplaatsen zijn daardoor, als zandbanken bij eb, 
boven het maaiveld uit gekomen. De term veenterp mag daarom voor de Peizermaden 
eigenlijk niet meer gebruikt worden, concludeerden de onderzoekers. 
 
Bron: Land van melk en honing? Rapportage Archeologische Monumentenzorg 178, door J. van 
Doesburg, A. Müller en J. Schreurs. Uitgave Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2010 
 
   Vondst van aardewerk potten in Terp 4
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Kwartels in De Onlanden 
 
door Jacob de Bruin, Natuurmonumenten 
 
Dit jaar is het “kwik-me-dit” van de Kwartelhaan veelvuldig te horen in De Onlanden. 
Naar schatting zitten er ongeveer 40 hanen te roepen. Deze stiekeme vogels zijn moeilijk 
te observeren en er is dan ook veel onduidelijk over de Kwartel. 
 
We weten dat Kwartels overwinteren in Afrika ten zuiden van de Sahara, zo’n 4000 
kilometer van Nederland. Aangezien ze met 100-150 gram net zo zwaar zijn als een 
appelflap, is de reis hierheen een hele prestatie. Als de lente begint in Europa trekken ze 
naar het noorden. Eind maart roepen de eerste hanen in Spanje en Marokko. Het schijnt 
dat de verhouding hanen en hennen daar 1:1 is. De mannetjes helpen niet met broeden 
of voeren van de jongen en vertrekken nadat het vrouwtje de eieren heeft gelegd. Dan 
gaat de haan verder naar het noorden op zoek naar het volgende hennetje. De 
verhouding hanen en hennen verandert dus geleidelijk. In Oostenrijk schijnt de 
verhouding hanen en hennen 10:1 te zijn. Wat zou de verhouding dan zijn in De 
Onlanden? Zouden al die 40 hanen roepen om één hennetje? 
 
Het Kwartelvrouwtje heeft een andere roep dan de haan, een lager “priet,priet”. Deze 
roep is mij in ieder geval nog nooit opgevallen in De Onlanden. Tja, en vind maar eens 
een hennetje of een nest. Het is mij nog nooit gelukt. De hennetjes zijn in vlucht niet te 
onderscheiden van een haan. Ze vliegen niet snel op, maar drukken zich tegen de grond 
in het hoge gras. Ze vliegen pas op het allerlaatste moment op (vandaar “zo doof als een 
Kwartel”). 
De Kwartelhennen zijn razendsnel in het grootbrengen van een nest jongen. Ze leggen 
om de dag een ei totdat er 8-12 eieren in het nest liggen. Na zo’n twee weken beginnen 
ze met broeden en na 16-18 dagen komen de jongen uit het ei. Deze jongen groeien 
razendsnel en schijnen na twee dagen al te kunnen vliegen. De jongen die in april-mei 
geboren zijn in Zuid-Europa kunnen in hetzelfde jaar zelf nog gaan broeden. Misschien 
wel in De Onlanden, want het broedseizoen voor Kwartels begint bij ons pas half mei. 
Ook de hennen die de jongen groot hebben 
kunnen nog een tweede keer broeden. In 
gevangenschap worden Kwartels zo’n 5 
jaar. In Nederland nemen de Kwartels licht 
in aantal toe, maar de aantallen fluctueren 
enorm: tussen 2000 en 6500 broedparen 
(roepende mannetjes) per jaar. 
 
Tja, Kwartels zijn vreemde vogels. Zo veel 
we van Grutto’s weten, zo weinig weten we 
van de Kwartel. En dat is lastig voor ons als 
natuurbeheerders. Door het late 
broedseizoen van de Kwartel zijn ze vaak 
slachtoffer van de maaiwerkzaamheden. 
Rond 15 juni beginnen we met maaien.  
Eind mei, begin juni gaan we in de 
avondschemering op pad om de roepende 
hanen op te sporen, want als de hanen erin 
slagen een hen te lokken en te verleiden 
dan zitten de hennen tijdens het maaien op 
eieren. Voor de zekerheid laten we rondom 
de roepende hanen een hectare gras staan 
tot half augustus, maar helaas hebben we 
geen idee wat het effect is van deze 
maatregel. 
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Kort, kort, kort 
 
door Wim van Boekel 
 

Superlatieven in het voorjaar 
Het kon niet op, dit voorjaar aan de zuidzijde van 
het Leekstermeer. De trekvogels streken er 
massaal neer om in het ondiepe water van de 
Jarrens en de Middelvennen of de slikkige 
graslanden van de Bolmert bij te tanken na hun 
lange reis. De aantallen waren ongekend voor dit 
gebied. Ruim 300 Grutto’s, 200-zoveel 
Kemphanen, 100 Bosruiters en vele tientallen 
andere steltlopers, zoals Groenpootruiter en 
Zwarte Ruiter. Ook konden er zomaar 700 Kok- 
en Stormmeeuwen in de Jarrens zitten en waren 
alle eendensoorten in grote aantallen aanwezig. 
Slagroom op de taart waren de 8 Steltkluten die 
enige tijd in het gebied rondstapten. 
Inmiddels is voor een aantal vogels het 
broedseizoen al weer afgelopen en beginnen de 
eerste zuidwaarts trekkende vogels zich te 
melden in De Onlanden. Wie weet wat de 
herfsttrek nog brengt.        Bosruiters 

 

Highlights van De Onlanden 
Wat is er zo belangrijk en bijzonder aan de natuur in De Onlanden? Op die vraag 
probeerden de beheerders van dit prachtige gebied antwoord te geven tijdens een 
workshop die in mei gehouden werd. Deelnemers aan deze dag waren medewerkers van 
gemeenten, waterschap, provincie en belangengroepen. Vaak krijgen deze mensen te 
maken met besluiten over het gebied of praten ze mee over de inrichting, maar weten ze 
niet goed welke natuur(belangen) er op het spel staan. Tijdens de workshop werd die 
natuur in beeld gebracht middels een aantal presentaties en een fietsexcursie door De 
Onlanden. Beheerders en deelnemers waren na afloop zeer tevreden over de geslaagde 
dag. 
 

Doelsoort overtreft zichzelf 
Niet alleen voor trekvogels was de 
zuidwesthoek bij het Leekstermeer goed 
toeven dit voorjaar. Ook broedvogels deden 
het goed. Één van de soorten die het hier 
zeer naar de zin had was de Porseleinhoen. 
Dit schuwe vogeltje liet zich vooral ’s nachts 
goed horen op verschillende plaatsen in de 
Bolmert en ook in de Middelvennen. Soms 
was de scherpe wiet – wiet – wiet roep ook 
overdag te horen. Waarschijnlijk waren er 4 
of 5 roepende mannetjes aanwezig en dat is 
meteen het dubbele van de Natura-2000 
doelstelling voor deze soort in het 
Leekstermeergebied. Als volgend jaar de 
rest van het Natura-2000 gebied ook vernat 
is, zal het aantal Porseleinhoenen 
ongetwijfeld nog toenemen. 


