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Voorwoord 
 
Net niet. 
 
Een half jaar geleden schreef ik op deze plek over de ‘laatste loodjes’ voor de 
werkzaamheden aan de waterberging in De Onlanden. Voor het eind van het jaar moest 
alles klaar zijn. De deadline stond toen nog op 1 januari 2012. Jammer genoeg is die 
deadline niet meer te halen. De lijn ligt nu op 1 maart 2012. Elders in dit nummer leest 
u wat er voor dat moment nog afgerond moet worden. 
Twee maanden vertraging dus, voor een project dat al 4 jaar loopt.  Dat is eigenlijk best 
knap te noemen. Ook blijft het project ongeveer binnen de oorspronkelijke begroting 
van ruim € 39 miljoen. Dat is nog veel knapper, want dat lukt vrijwel nergens 
tegenwoordig, zeker niet als er binnen het project zo veel geïmproviseerd en aangepast 
moet worden als hier gebeurd is. 
De tijdsdruk en het vasthouden aan de oorspronkelijke begroting hebben geleid tot een 
resultaat dat het misschien ook ‘net niet’ is. Vanuit natuur oogpunt dan. Hier en daar 
zijn compromissen gesloten en voorzieningen getroffen die voor de natuurontwikkeling 
niet gunstig zijn. De dijk rond het Groot Waal bijvoorbeeld, of de kanoroute door de 
Bolmert. Aan de andere kant is het resultaat ook voor andere sectoren, zoals recreatie 
en archeologie, niet de meest gunstige uitkomst, zodat we misschien kunnen spreken 
van een maximaal haalbaar compromis. Dat klinkt weer erg als politiek gepolder en dat 
is het natuurlijk ook geweest de afgelopen jaren. 
Binnenkort zal de natuur zich overal in De Onlanden kunnen gaan ontwikkelen. Het 
wordt vast prachtig, de eerste resultaten wijzen daar al op. Hopelijk laat men in het 
beheer het gepolder achter zich, zodat in de toekomst de natuur zelf het ‘net niet’ van 
de inrichting kan maken tot een ‘uitstekend’ eindresultaat. 
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Inrichting waterberging: de afronding. 
Wat moet er nog gebeuren? 
 
door Wim van Boekel 
 
Voordat op 1 maart 2012 de dijken van het Peizerdiep doorgebroken kunnen worden en 
het water De Onlanden in stroomt, moeten er nog wat gaten in de dijk rond de 
waterberging gedicht worden. Ook zullen er nog een aantal gemaaltjes geplaatst worden. 
Tenslotte krijgt een selectie veenterpen een speciale behandeling. Hieronder een 
overzicht van de laatste werkzaamheden. 
 
Het Groot Waal 
Twee jaar heeft het geduurd voor in de Matslootpolder het laatste stuk dijk tussen 
Onlandse dijk en Roderwolderdijk aangelegd kon worden. Er was bezwaar gemaakt tegen 
het opnemen van het Groot Waal in de waterberging en tegen het kappen van een strook 
bomen aan de westrand van dit bos.  
Men was vooral bang dat een hoger waterpeil in het Groot Waal zou leiden tot het 
afsterven van bomen. Een tamelijk vreemd argument voor een elzenbroekbos dat in het 
verleden spontaan ontstaan is op een plek die, door kwel, zo nat was dat de grond 
ongeschikt was voor ander gebruik. Bovendien is het Groot Waal de laatste jaren juist 
sterk verdroogd, door de constante bemaling en 
de afname van kwel. Een nattere situatie zal de 
kwaliteit van het bos alleen maar ten goede 
komen. 
Inmiddels hebben de bezwaarmakers ingezien 
dat ze geen kans hebben hun zaak bij de Raad 
van State te winnen. Ook is er op het laatste 
moment alsnog een akkoord gekomen met de 
aangrenzende boer over de verkoop van een 
strook grond, waardoor geen bomen in het Groot 
Waal gekapt hoeven te worden. Het laatste stuk 
dijk kan dus aangelegd worden. Wel is besloten 
een extra dijk, met inlaat en gemaal, om het 
Groot Waal te leggen (zie tekening). Hiermee kan 
de waterstand in het bos geregeld worden. Zo 
moet voorkomen worden dat het bos te nat of te 
droog wordt. Een nogal kunstmatige situatie en 
een voorbeeld van de vele compromissen die in 
het hele waterbergingsgebied in de inrichting 
geslopen zijn om de vaart in het project te 
kunnen houden. 
 
Oostzijde Matslootpolder 
Ook aan de andere kant van de Matslootpolder, tussen Eiteweert en de fietsbrug over het 
Peizerdiep bij Peizermade, liep een procedure die de aanleg van een dijk hier tegen hield. 
Het ging om mogelijke vernatting van landbouwgrond en mogelijke muggenoverlast in de 
toekomst. Ook hier zijn een aantal aanpassingen gedaan om tegemoet te komen aan de 
bezwaren. De dijk loopt nu niet meer langs het Peizerdiep, maar komt meer naar het 
westen te liggen. Ook wordt er een soort scherm van struiken aangelegd dat de muggen 
moet tegenhouden. 
 
Veenterpen 
Als het aan de archeologen had gelegen, was er waarschijnlijk helemaal geen 
waterberging gekomen. Zij zijn ervan overtuigd dat het onder water zetten van de 
veenterpen in De Onlanden op den duur zal leiden tot de vernietiging van de 
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archeologische inhoud ervan. Vooral de groei van Riet op de veenterpen zou funest zijn, 
omdat deze plant met zijn wortelstok alles onder het maaiveld overhoop haalt.  
Omdat de waterberging er toch moet komen, is de afgelopen jaren uitgebreid onderzoek 
aan de veenterpen gedaan. Maar niet alle plekken konden onderzocht worden en niet alle 
terpen kunnen buiten de waterberging gehouden worden. Daarom is besloten een tiental 
veenterpen in de Matslootpolder af te dekken met een speciaal folie om ze te 
beschermen tegen invloeden van buiten en zo de inhoud veilig te stellen voor toekomstig 
onderzoek.  
De afgelopen tijd heeft men de eerste twee terpen langs de Roderwolderdijk af weten te 
dekken, maar dit was een moeizame klus. De slappe ondergrond maakt aanvoer van 
grond om het folie mee te bedekken onmogelijk en ter plekke grond afgraven is lastig als 
dat tussen de terpen moet gebeuren. De, soms nogal harde, wind hielp ook niet om het 
folie op de juiste manier over de terpen te krijgen. En dan te bedenken dat deze twee 
terpen nog redelijk goed bereikbaar waren. Het zal nog wel even duren voor de andere 
acht terpen klaar zijn. Hoe men in de toekomst op deze locaties onderzoek denkt te gaan 
doen is natuurlijk de vraag, maar niet de zorg van de huidige generatie archeologen.  
 
Roderwolderdijk matras 
Misschien dat archeologen over duizend jaar raar zullen opkijken als ze bij hun 
opgravingswerk aan de historische Roderwolderdijk (tot 2010 één van de oudste 
zandpaden in Drenthe) op een piepschuim matras stuiten. Wellicht kunnen bronnen uit 
de 21e eeuw dan duidelijk maken dat dit matras bij de aanleg van de waterberging in de 
grond gestopt is om een deel van de 
Roderwolderdijk te versterken. Over 
een lengte van zo’n 100 meter was de 
ondergrond zo slap dat alleen een 
drijvend lichaam van piepschuim, 
verpakt in waterdicht folie, de weg op 
zijn plek kon houden. (of de 
constructie het 1000 jaar uithoudt is 
natuurlijk de vraag). Inmiddels is de 
nieuwe Roderwolderdijk vrijwel klaar. 
De verharding is aangebracht en de 
aansluitingen op de bruggen in orde 
gemaakt. Er komen aan beide kanten 
van de Roderwolderdijk nog 
afsluitingen voor het autoverkeer. 
 
Stuw Peizerdiep 
Voordat de waterberging echt in gebruik kan worden genomen, moet er nog een stuw in 
het Peizerdiep komen, die het water de goede kant op gaat leiden. In de toekomst moet 
75% van het water dat via het Eelderdiep en het Peizerdiep uit noord-Drenthe 
aangevoerd wordt, via de Matslootpolder naar het Leekstermeer stromen. Dit gebeurt 
alleen als er peilverschil is tussen water in het Leekstermeer en het Peizerdiep en dat is 
nu niet het geval. De stuw zal het peil in het Peizerdiep met 10 cm verhogen tot – 0,83 
m NAP, waardoor het benodigde verval ontstaat. Het water in het Langmameer en de 
Matslootpolder staat in verbinding met het Peizerdiep en gaat dan ook omhoog. 
De stuw komt even ten noorden van de fietsbrug over het Peizerdiep bij Peizermade. De 
plaatsing wordt het sluitstuk van de inrichting, want het water kan uiteraard pas 
opgestuwd worden als het ook ergens heen kan stromen. Voor die tijd moet de 
waterberging dus helemaal klaar zijn en de dijk van het Peizerdiep op diverse plaatsen 
doorgestoken worden.  
 
Gemalen 
Op verschillende plekken in en rond De Onlanden is het afwateringssysteem veranderd 
door de aanleg van dijken. Hier moet soms een nieuw gemaal gebouwd worden om te 
zorgen dat het water toch uit deze gebieden afgevoerd kan worden. Er komen onder 
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andere nog gemalen bij de huizen langs de Zanddijk, aan de westkant van de Noorddijk 
en bij de Rodervaart. Op deze laatste locatie wordt een extra gemaal gebouwd naast het 
al bestaande gemaal, dat te klein is om het nieuw ingerichte, veel grotere, 
bemalingsgebied te bedienen. 
 
Voorzieningen 
Voor de recreant zijn een aantal voorzieningen gepland in De Onlanden. Zo komt er een 
Mijmerbank bij de Hooiweg, waar de fietser een mooi uitzicht heeft over de 
Blauwvennen. De vergunningsprocedure voor deze bank loopt momenteel. 
Ook wordt er een uitkijkpunt aangelegd op de voormalige vuilstort langs de Rodervaart. 
Momenteel wordt er nog gewerkt aan het afdekken van deze stort met een laag grond. In 
het voorjaar gaat de inrichting hier weer verder.  
Aan de andere kant van De Onlanden, bij de Peizerweering, staat een kijkhut gepland die 
via een vlonderpad vanaf de Madijk bereikbaar zal zijn. Ook is er bij Kijkboerderij ’t 
Hoogeveld in Eelde inmiddels een fietspad aangelegd dat vanaf de boerderij door het 
gebied naar de Drentse dijk loopt.  
Of de prachtig vormgegeven uitkijktoren bij het Beeld, tussen Peize en Paterswolde, er 
ook komt is nog afwachten. De financiën hiervoor zijn nog niet bij elkaar. Maar ook 
zonder deze toren zal er in De Onlanden veel te zien zijn voor de natuurliefhebber. 

 
 
 
ontwerp voor 
uitkijktoren ‘het Hert’
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Zeldzame broedvogels in 2011  
in het Natura 2000 gebied Leekstermeergebied. 
 
door René Oosterhuis, Groninger Landschap 
 
Het Natura 2000 gebied Leekstermeergebied herbergt tal van zeldzame broedvogels. Om 
een goed beeld te krijgen van de soorten en aantallen hebben Roelof Blaauw, Wim van 
Boekel en ondergetekende ook dit jaar geprobeerd een zo compleet mogelijk overzicht te 
maken van de zeldzame broedvogels in dit deel van De Onlanden. 
Hierbij 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 2012 zijn ook welkom.  
 
Roerdomp  
1 paar in de Bolmert 
1 paar in de Blauwvennen 
 
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 
 
Brandgans  
7 paar op eiland aan westkant in Leekstermeer 
Schatting voor het gehele gebied maximaal 10 broedparen 
 
Tafeleend 
5 paar aan de noordkant van het meer 
 
Zomertaling 
Ongeveer 11 paar, voornamelijk in de gebieden ten zuiden en oosten van het 
Leekstermeer 
 
Bruine Kiekendief 
3 paar noordzijde Leekstermeer 
1 paar zuidzijde Leekstermeer 
 
Porseleinhoen 
Minimaal 5 en maximaal 10 roepende beesten  
in de Bolmert en de Blauwvennen 
 
Kluut 
4 paar deden een broedpoging in de 
Middelvennen, maar dit werd vrij snel 
opgegeven 
 
Steltkluut 
4 paar in de Middelvennen, waarvan er één 
met succes een jong groot bracht 
 
       Steltkluut vrouw op nest in de Middelvennen 
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Kleine plevier 
1 paar aan noordzijde Leekstermeer 
Totaal voor het gebied naar schatting 15 paar, vooral in de Middelvennen en Jarrens 
 
Watersnip 
14 paar in totaal, voornamelijk ten zuiden en oosten van het Leekstermeer. Een mooie 
terugkeer van deze soort. 
 
Kerkuil 
Meerdere paren in de boerderijen die net buiten de begrenzing van het Natura2000 
gebied vielen, maar waarvan de vogels wel in het gebied jaagden 
 
Oeverzwaluw 
Een kolonie van ongeveer 35 paar in een zandbult langs de Matsloot 
 
Paapje 
2 paren, in de Blauwvennen en de Bolmert 
 
Rietzanger 
99 territoria aan de noordzijde van het Leekstermeer.  
Schatting voor het gehele gebied minimaal 300 territoria 
  
Snor 
Totaal 5 verschillende territoria, 1 aan de noordzijde van het Leeksterhoofddiep, 2 in de 
Bolmert en 2 in de Blauwvennen 
 
Al met al een mooie score aan bijzondere broedvogels. De komende jaren zal de lijst 
waarschijnlijk nog langer worden en de aantallen hoger, doordat het hele N2000 gebied 
dan een stuk natter is. We blijven het volgen. 
 
 De Oeverzwaluwkolonie bij de Matsloot
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Blik op de kleintjes 
een komen en gaan van soorten 
 
door Roelof Blaauw, SBB 
 
Door de waterberging veranderen de omstandigheden in de diverse deelgebieden van De 
Onlanden ingrijpend. In andere bijdragen in deze nieuwsbrief is te lezen wat voor 
gevolgen dit heeft of kan hebben voor vogels, planten en muizen. In deze bijdrage kort 
aandacht voor andere, ‘kleinere’ soorten. 
 
Door bijvoorbeeld plaggen of een deelgebied permanent onder water zetten wordt het 
milieu voor een groot aantal diersoorten ongeschikt. Andersom is uiteraard ook het 
geval. Er ontstaan kansen voor nieuwe soorten. Het zal zeker in de toekomst een komen 
en gaan van soorten zijn.  
In 2011 was op een aantal plaatsen fraai te zien hoe de veranderingen voor een aantal 
diersoorten uit kunnen pakken.  In de deelgebieden met verhoogde waterstanden en veel 
permanent water (Jarrens/ Middelvennen/ Bolmert) was veel areaal ongeschikt geworden 
voor dagvlinders. Hierdoor moesten de vlinders uitwijken naar die beperkte delen die nog 
wel geschikt waren. Zo kon het voorkomen dat er in de waterrijke delen van de Bolmert 
geen vlinder te zien was, maar op de nog hoge en droge wegen en paden zaten vele 
tientallen tot honderden vlinders. Hetzelfde deed zich voor in de Middelvennen, bij de 
Meerweg en in de Blauwvennen ten westen van de Hooiweg. Het ging met name om 
Bruine zandoogjes en Kleine geaderde witjes. En dat in een overigens zeer slecht 
vlinderjaar.  
Hetzelfde was ook waar te nemen bij 
de libellen en juffers. Op zich hebben 
die enorm baat bij het uitbreiden van 
waterareaal van verschillende diepte. 
De aantallen kunnen in de toekomst 
nog sterk toenemen. De libellen 
hebben echter wel beschutting nodig 
als ze heel jong zijn of als er extreme 
weersomstandigheden zijn. Net als de 
vlinders hebben ze dan niets meer te 
zoeken op waterpartijen en geplagde 
delen. Op dat moment waren de 
hogere, drogere delen belangrijk en 
konden honderden libellen, vooral 
Lantaarntjes, worden waargenomen. 
Het is zeer aannemelijk dat zich dit 
fenomeen bij vele soortgroepen en 
soorten voordoet. Denk alleen maar 
aan spinnen, kevers, slakken, en 
noem maar op. 
 
Het aardige van het verschijnsel dat een deel van de soorten zich verplaatst naar de 
hogere, drogere delen als wegen, paden en kaden is dat dit juist de delen zijn die vrij 
toegankelijk of bereikbaar zijn en dus kan iedereen van deze veranderingen genieten. Er 
is in de toekomst op dit vlak nog veel meer te verwachten.  
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Onlanders helpen De Onlanden! 
 
door Wim van Boekel 
 
Ongetwijfeld geniet u, net als vele anderen, van de prachtige natuur in De Onlanden en 
ongetwijfeld wilt u dat dit grote moerasgebied ook in de toekomst goed beschermd en 
beheerd wordt. 
Wij willen dat ook. Stichting Natuurbelang De Onlanden zet zich ervoor in de natuur in De 
Onlanden zo goed mogelijk te beschermen en tot haar recht te laten komen. 
 

U kunt ons daarbij helpen door 
Onlander te worden. U steunt ons 
werk dan in persoon, als achterban 
van de Stichting, en financieel door 
een jaarlijkse donatie van een klein 
geldbedrag. 
Met steun van de Onlanders 
kunnen wij meer bereiken voor de 
natuur en kunnen we de financiële 
positie van de Stichting gezond 
houden. 
 
Uiteraard krijgt u als Onlander ook 
iets terug voor uw steun.  
In ieder geval wordt voor onze 
Onlanders één keer per jaar een 
unieke excursie in De Onlanden georganiseerd. Daarnaast organiseert de Stichting 
met enige regelmaat workshops en bijeenkomsten over diverse thema's die met De 
Onlanden te maken hebben. Onze Onlanders worden van deze activiteiten op de hoogte 
gehouden en als dat zo uitkomt ook uitgenodigd voor de bijeenkomsten. Uiteraard 
ontvangen de Onlanders ook de halfjaarlijkse Nieuwsbrief over De Onlanden. 

Hoe wordt u Onlander 
Het is niet moeilijk om Onlander te worden. U hoeft slechts twee stappen te nemen. 
 
Ten eerste dient u zich als Onlander aan te melden bij de secretaris van Stichting 
Natuurbelang De Onlanden. Dit kan via een email aan: wvanboekel@home.nl 
Ten tweede dient u jaarlijks een donatie van minimaal 10 euro (meer mag natuurlijk ook) 
over te maken op bankrekening 124 491 243, ten name van Stichting Natuurbelang De 
Onlanden, onder vermelding van: donatie Onlander + jaartal. 
Het eerste jaar waarvoor (vanaf nu) gedoneerd kan worden is 2012. 
 
Als u beide stappen genomen hebt, ontvangt u via de mail van ons een bevestiging dat u 
zich een jaar lang Onlander mag noemen en krijgt u in het vervolg de informatie voor 
Onlanders van ons. 
 
We hopen uiteraard dat er veel Onlanders in dit mooie gebied blijken te wonen.  
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Plantengroei in De Onlanden 
Een eerste impressie na de herinrichting 
 
door Roelof Blaauw, SBB 
 
De inrichting van het waterbergingsgebied wordt gefaseerd uitgevoerd. Hierdoor zijn er 
intussen deelgebieden van verschillende inrichtingsleeftijd te zien. Dat maakt het 
interessant om al voorzichtig naar de vegetatieontwikkeling te kijken, ook al is het 
eigenlijk nog veel te vroeg om iets met zekerheid te zeggen. De grootste veranderingen 
hebben zich voorgedaan in de geplagde delen. Hier moet zich na het plaggen een volledig 
nieuwe vegetatie vestigen. Ook de delen die min of meer permanent onder water staan 
zullen op de lange termijn ingrijpend veranderen. 
Op de geplagde delen is nu nog goed te zien waar zich zandige, venige of moerige 
gronden bevinden. Dat zal in de toekomst mogelijk verschillende vegetaties op gaan 
leveren.  
Nu al is in de plantengroei een grote 
diversiteit te zien. Op de zandige delen is 
Knolrus en Gewoon haarmos te vinden en 
op zandige plaatsen met wat leem zelfs 
soorten als Bleekgele droogbloem en 
Liggend hertshooi (foto). Op de echt 
venige delen slaan o.a. grote grassoorten 
op als Riet, Rietgras en Liesgras. De 
moerige gronden zitten er qua bodemtype 
wat tussenin en dat is aan de planten ook 
te zien. Soms gaat het meer richting natte 
veengronden en soms meer richting 
drogere zandgronden. Opvallend op deze 
geplagde delen waren vooral 
Egelboterbloem en Moerasdroogbloem. 
Deze laatste vormde soms hele tapijten 
van duizenden exemplaren in een 
grijsgroene kleur. 
 
Naast de bodem is het vooral de waterstand die erg sturend zal zijn in de plantengroei. 
Ook daar zijn nu al ‘leuke’ zaken te zien. Op diverse locaties worden grote rietvelden 
verwacht. In de deelgebieden langs de Meerweg (Jarrens en Middelvennen), ten westen 
van Sandebuur en ten westen van de Hooiweg (Blauwvennen) zijn de eerste aanzetten 
veelbelovend. Op sommige plaatsen heeft het Riet zich flink uitgebreid en zijn er fraaie 
uitlopers van vele meters te zien.  
Ook is het spannend waar bosvorming gaat plaatsvinden. Op zich is het daar nu nog te 
vroeg voor maar, in een gebied te westen van Sandebuur zijn al de nodige Elzen en 
Wilgen opgeslagen. Ook boeiend zijn de stukken die permanent onder water staan, zoals 
in de Bolmert. Ook hier extra Rietgroei en de Pitrus krijgt het plaatselijk al moeilijk. Op 
diverse plaatsen was hier de fraai bloeiende Veenwortel te zien.  
Andersom zijn er in De Onlanden ook delen waar het water nog niet opgezet is. Dit geldt 
vooral voor gebieden aan de oostkant van de Hooiweg.  Hier is vanaf de weg een 
plantengroei te zien met hoog opgaande ruigtekruiden en Pitrus. Voor diverse 
vogelsoorten is dit een eldorado om voedsel te zoeken, maar dit is niet de meest 
gewenste vegetatie op langere termijn. Als dit deelgebied geheel ingericht is met een 
verhoogd waterpeil zal de vegetatie ongetwijfeld nog sterk veranderen. 
 
Er is uiteraard nog veel meer over plantengroei en plantensoorten te zeggen, maar het is 
vooral de toekomst die meer duidelijkheid zal geven over de verdere gang van zaken.  
Misschien iets minder spectaculair dan de vogels in het gebied, maar zeker minstens zo 
boeiend om te volgen.  
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Weidevogels aan de noordzijde van het 
Leekstermeer 
 
door René Oosterhuis, Het Groninger Landschap 
 
Aan de noordzijde van het leekstermeer heeft Het Groninger Landschap een 
natuurgebied van circa 160 hectare groot in beheer. Op het open graslandgebied ligt een 
weidevogeldoelstelling. In deze bijdrage een overzicht van de aantalsontwikkelingen van 
de diverse weidevogels de laatste jaren, het gevoerde beheer en mogelijke knelpunten.  
 
Aantalsontwikkeling 

In het algemeen kan worden gesteld dat de landelijke trend van afname van weidevogels 
ook aan de noordzijde van het Leekstermeer heeft plaatsgevonden. In de jaren negentig 
zijn de aantallen enorm gekelderd. Er zitten echter grote verschillen tussen de 
soortgroepen. De eenden onder de weidevogels laten over het algemeen een stabiele 
trend zien. Uitzonderingen zijn de Slobeend die wel in aantal afgenomen is en de 
Krakeend die juist in aantal toegenomen is. Positieve trends zijn ook te zien bij de 
zangvogels onder de weidevogels. Deze zijn in de loop van de jaren in aantal 
toegenomen (Graspieper en Gele kwikstaart) of stabiel gebleven (Veldleeuwerik).  
 
Uiterst negatief zijn de trends van de steltlopers onder de weidevogels. Na een sterke 
afname in de jaren negentig en een licht herstel in de periode 2005-2009 zijn de 
aantallen de laatste twee jaar weer verder weggezakt. In de figuur hieronder ziet u de 
trends van Grutto, Tureluur en Kievit omgerekend naar de dichtheid per 100 hectare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Beheer 

Het beheer van de graslanden is gericht op weidevogels. Dit betekent dat er gezorgd 
wordt voor een afwisselend graslandbeheer met een mix van percelen die beweid worden 
en percelen die gemaaid worden na het broedseizoen. Om het gebied extra aantrekkelijk 
te maken voor weidevogels worden de laatste 5 jaar in de wintermaanden alle pollen 
Pitrus bij de grond afgemaaid, zodat de weidevogels bij aankomst in het voorjaar een 
open landschap aantreffen. Daarnaast wordt, voor zover de draagkracht van de grond 
het toelaat, de grond bemest met vaste stalmest. Voor de percelen waar niet voldoende 
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mest beschikbaar is wordt dit aangevuld met compost dat is gewonnen uit het maaisel 
van enkele botanische graslanden in het gebied. De waterstand in het gebied wordt, daar 
waar het mogelijk is, zo hoog gehouden dat het water gemiddeld zo’n 20 cm onder het 
maaiveld staat. In de boezemlanden direct langs het Leekstermeer is geen sturing op het 
waterpeil mogelijk, omdat de sloten in verbinding staan met het meer. Maar deze 
graslanden liggen zo laag dat een te lage waterstand hier geen probleem is. 
 
Knelpunten 

Ondanks dat het beheer op orde lijkt, nemen van enkele vogelsoorten de aantallen 
verder af en staan ze op het punt van verdwijnen, terwijl andere soorten zich wel positief 
lijken te ontwikkelen. 
De toename van de eenden en zwanen kan worden verklaard door de aanleg van 
verbrede sloten. Een aantal bestaande sloten zijn verbreed van 2-3 meter naar 10-15 
meter. De afname van de steltlopers is minder makkelijk te verklaren. Het huidige 
beheer komt redelijk overeen met hoe er in de jaren zeventig in het gebied geboerd 
werd.  
Wat wel wezenlijk veranderd is ten opzichte van 30 jaar geleden is dat de openheid van 
het landschap een stuk is verminderd. Op een aantal plekken zijn bosjes ontstaan (o.a. 
het elzenbroekbos van de Lettelberterpetten), de bebouwing rond het gebied is 
uitgebreid en de verkeersintensiteit op de A7 is enorm toegenomen. Het meer besloten 
raken van het gebied heeft als nadeel dat predatoren meer dekking hebben en beter uit 
de voeten kunnen. Ook de recreatie is toegenomen en zorgt voor meer verstoring. Zo 
worden er geregeld mensen het gebied uit gestuurd die in de weilanden rondlopen met 
loslopende honden.   
De reproductie, oftewel het aantal vliegvlugge jongen, van de steltlopers was de 
afgelopen jaren onvoldoende om de populatie op peil te houden. Het hopen is dan ook op 
de instroom van nieuwe vogels uit de omgeving die de populaties kunnen versterken en 
kunnen zorgen voor een beter broedsucces de komende jaren.  
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Langmameer: toen al! 
 
door Wim van Boekel 
 
Tot voor kort was De Onlanden een veenweidegebied. Weilanden en slootjes, keurig 
bemalen door het waterschap en alleen bij extreme regenval erg nat. Maar de oudere 
bewoners van het gebied kunnen vertellen dat het vroeger, tot zo’n 50 jaar geleden, 
regelmatig mis was in het gebied tussen de Drentse dorpen en Stad. Dan zag de hele 
Onlanden eruit als een groot meer, eigenlijk net als het Langmameer nu. Water en nog 
eens water, met hier en daar wat begroeiing er bovenuit. Hoe was dit mogelijk? 
 

(foto uit het archief van Jan van Bergen, Peize) 

 
Gedurende de 19e eeuw werd in noord-Drenthe steeds meer grond in gebruik genomen 
voor de landbouw. Daarvoor werden veel slootjes en beekjes dichtgegooid en ‘betere’, 
rechte afwateringen gegraven. Niet alleen in De Onlanden gebeurde dit. Ook de 
hoogveengebieden rond Smilde, het brongebied van de noord-Drentse beken, werden 
grootschalig aangepakt. De afwatering werd verbeterd en het veen ontgonnen. Dit 
leverde veel landbouwgrond op, maar benedenstrooms ook veel narigheid. Doordat het 
regenwater niet meer vastgehouden werd in het veen maar meteen het Peizerdiep in 
stroomde, ontstond in het gebied boven Peize en Roden, maar vooral bij Peizermade, 
met grote regelmaat enorme wateroverlast. Met name in de wintermaanden leek het 
gebied één groot meer, waar hier en daar nog een dijk of een stuk weg bovenuit kwam.  
Maar ook in de nazomer stond het land regelmatig onder water, tot verdriet van de 
boeren, zoals te lezen is in dit bericht uit de Drentse Courant van 11 augustus 1855: 

 

Roden: tengevolge van den veelvuldig gevallen regen zijn de 

hooilanden hier en vooral op de Roderwolder- en Peizermade aan eene 

zee gelijk; het is bijna niet te geloven dat in zoo korten tijd er zooveel 

water is gevallen; vurig wordt hier naar droog weeder verlangd, vooral 

door hen die hun hooi nog niet hebben ingezameld. Velen zijn er, die 

het hooiland voor een hoogen prijs gepagt hebben, en wier hooi thans 

geheel onder water bedolven is. De toekomst voor dezulken is waarlijk 

donker; geen hooi en bovendien de pacht betalen. Zij kunnen hun vee 

verkoopen, maar hoe dan nieuw vee weeder te krijgen? Hun eenige 

hoop is op de lankmoedigheid van den verpachter. 
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De provincie Drenthe besloot halverwege de 
19e eeuw dat er waterschappen moesten 
komen om de wateroverlast te gaan 
bestrijden. Het probleem zat echter niet 
alleen in de waterafvoer in het Drentse. De 
Groninger kanalen waren niet berekend op 
de veel grotere afvoercapaciteit die nodig 
was voor de toegenomen piekbelasting van 
Drents water. En in Groningen was men er 
niet happig op om kosten te maken voor 
een Drents probleem. De overstromingen 
bleven nog een hele tijd bestaan en haalden 
met regelmaat de plaatselijke en landelijke 
pers. De krant Het Centrum neemt op 14 
januari 1916 het bericht hiernaast over uit 
de Nieuwe Groninger Courant. 
 
 

 
De wateroverlast was voor de bewoners van Peizermade bepaald geen pretje, maar in 
ieder geval één natuurliefhebber zag er ook positieve kanten aan. In 1920 schreef een 
anonieme Groninger in De Levende Natuur (het blad van Jac. P. Thijsse) een sfeervol 
relaas over zijn uitstapje naar de Peizermaden. Wie weet is zijn relaas ook honderd jaar 
later nog actueel. 
 

ALS HET WINTER I S . . . 
 

HET is Zondagmorgen. Scherp waaide de Z. O. wind over de vlakte van de Peizermade, ten 

Z. W. van Groningen gelegen, wild heen en weer zwiepend de enkele boomen en struiken die 

er voorkomen. Triestig zag het dezen morgen, overal water, nóg verder dan het oog reikte. 

Alleen de Peizerweg tekende zich door zijn boomenrij scherp af tegen het zoo schijnbaar 

doodsche landschap... 

Grijs was de lucht, de wolken joegen 

in snelle vaart Westwaarts, wolken, die 

je deden denken; „er komt sneeuw." 

En de wind, als een echte vorstwind, 

streek over de watervlakte en deed ze 

bedekken met een laagje ijs, nu nog te 

zwak om een mensch te dragen. Alléén 

enkele plekken bleven open en daar 

klotsten de golven tegen den 

gerafelden rand van het ijs. Telkens 

spatte het water er over heen, de 

druppels bevroren dadelijk weer 

zoodat de grenslijnen zich grillig aan 

ons voordeden.. Elders was de 

watervlakte, nog zóó groot, dat de 

golven schuimkoppen deden ontstaan     Peizerweg bij Groningen 

tegen het ijs, ons herinnerend aan de golven,  

die met opkomenden vloed stuk breken tegen de kwelders van het Groninger Wad en als 

toonbeeld van hun kracht witte, bruisende schuimkoppen tegen de grijze kleimassa 

achterlaten. 
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De Peizermade was wéér voor de zooveelste maal overstroomd en altijd, geregeld door, zien 

we hier 's winters water en de boeren klagen. Maar als het weer zomer is en in de weiden de 

grutto's, tureluurs en kieviten dartelen en de wulp zijn heerlijk-volle fluittonen over de velden 

laten gaan, dan denkt de boer alléén aan dat zomersche landschap. 

Als de kemphanen allang hun broedplaatsen weer verlaten hebben en in den herfst de 

velden blauw zien van den blauwen knoop, dan is het landschap, dat de boer trotsch doet zijn, 

bijna verdwenen.  

En 't is weer winter.... Met z'n intocht zijn de velden weer overstroomd, en de boer klaagt. En 

dat blijft zoo zeker nog wel langen tijd doorduren, het is regel geworden. 

En met de verwisseling van land in water komt er ook verandering in de vogelbevolking, 

terwijl 's zomers de lucht vervuld is van het geroep der weidevogels, 's winters, als de 

Made één uitgestrekt meer is, zijn het de groote bewoners die hier een toevlucht en een 

voedselplaats zoeken voor den winter. Dan behoort alles aan de zwanen, ganzen en eenden en 

even groot — neen, véél grooter — is nu het vogelaantal van de Peizermade. 

 

En op dezen Zondagmorgen wilden we ze zien, de wintergasten van deze vlakte. We gingen 

over den polderdijk, die al dit water moet tegenhouden, want anders.... 

Toch is hij niet stevig, telkens vragen we ons af: „hoe houdt hij het uit". En den geheelen 

morgen bleven we op den dijk en de felle Z. 0. wind deed onze ooren tintelen van kou. Toen 

waren we aangeland bij de vogels. We hadden ze alméér gezien al meerdere vluchten 

verschenen en verdwenen voor onze oogen, maar nu zagen we toch eens „recht". En we 

vergaten de kou en den Z. O. wind en we renden over den dijk, elk oogenblik gevaar loopend 

in het water te tuimelen, want de dijk was hobbelig, glad en smal. 

Eenige watermolens draaiden rustig hun schoepenwielen rond, die zich met iedere rukwind 

luider deden hooren. Die enkele watermolens, die moesten waken voor het omliggende land. 

Stug en stroef voldeden ze aan hun plicht en eenzaam stonden ze aan de vlakte; ze kenden het 

gezicht, dat de vlakte ze bood, door en door en ze wenden er aan. Ook des nachts werkten ze 

door en de boeren hadden al hun hoop op de watermolens gevestigd. Enkele boerderijen 

stonden echter al rondom in het water.... 

Overal zagen we de ganzen, nu en dan opvliegend, maar veergeluid gaven ze niet. De 

wind was te koud en meer en meer bedekte zich het water met ijs, zoodat hun gebied 

voortdurend kleiner werd. 

In een lange linie stonden ze geschaard, zich eenige honderden Meters ver uitstrekkende 

en de eenden stonden er tusschen en zochten bescherming en beschutting bij hun forschere 

medevlaktebewoners. Plotseling vlogen ze alle op, door een voor ons onverklaarbare oorzaak, 

en overal vleugelgewiek en lawaai. Door al dat gewriemel van vogellichamen vielen ons 

eensklaps een zevental wilde zwanen op, die statig en deftig kwamen aanvliegen, fel stak de 

zwarte bek af tegen het witte lijf, als een dreigende speerpunt. Ze vlogen op verren afstand 

van de wilde ganzen en eenden rond, daarmee lieten ze zich niet in en eindelijk streken ze 

héél ver weer neer, nog even zagen we ze flikkeren tegen de grijze lucht, ze waren 

verdwenen. 

Nog niet waren de ganzen en eenden tot rust gekomen, nóg vlogen ze in troepjes rond, luid 

schreeuwend. Weldra zaten ze echter alle weer aan de rand van het open water en we zagen 

lichamen, forsche, zwarte silhouetten tégen den grijzen hemel. En zij wachten 

onbeweeglijk.... 

En we dachten aan de mantelmeeuwen, die ook zoo, lang, héél lang, onbeweeglijk kunnen 

staan op de slikken van de Wadden, zich niet inlatend met de andere waddenvogels, 

scholeksters, wulpen, plevieren en alles wat daar loopt en voedsel zocht in de 

Augustusmaand. 
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Wel eenige duizenden ganzen hielden zich daar op, ze stonden alle weer in een rij geschaard, 

echter, aldoor gingen en kwamen er troepjes. We konden de oogen er bijna niet afwenden.... 

Ook de meeuwen, die waren druk in de weer nu eens zeilend voor den Z. O. wind, dan 

weer met moeite, min of meer zig-zag vliegend, recht in den wind. Nu en dan riepen ze, de 

zilvermeeuwen, en raakten even het water en de kobben deden niet voor hen onder. 

En echt passend bij de koude grijze lucht en die eenzame vlakte, vlogen af en aan de 

kraaien, zwarte en bonte, en gingen soms brutaal-driest vlak bij de ganzen zitten. 

Dat is het vogelleven bij die watervlakte in den winter. We waren meer als voldaan, we 

hadden voor den zooveelsten keer genoten als weinig andere, die stil, bang voor kou en wind, 

bij de kachel blijven. 

En de Groningers ze weten van al dit vogelleven niets. Wél weten ze, dat het overstroomd is, 

maar van dat, wat ons natuurliefhebbers zoo interesseert en genot verschaft, hebben ze niet 

het flauwste besef. 

Alléén deden ons eenige geweerpatronen vermoeden, dat er tóch nog wel eenige 

belangstelling voor bestond. En menige gans zal wel Kerstgans geworden zijn.... 
 
De Levende Natuur 24:314-316 (1920) anoniem 
 
 
 
 
Tussen Peize en Roden, 1956, foto archief Wietske ter Veld
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Kort kort kort 
 
Goed jaar voor Waterspitsmuis 
In 2010 leek de Waterspitsmuis in De Onlanden uitgestorven. Er werd er niet één 
gevangen. Maar in 2011 bleek de grootste spitmuizensoort van ons land weer ruim 
aanwezig te zijn. Vooral het gebied rond het Leekstermeer leverde hoge aantallen op. Dit 
zou natuurlijk te maken kunnen hebben met het verhogen van het waterpeil hier. Of dat 
inderdaad de oorzaak voor de toename is, zal in de toekomst blijken. 
 
Noodzaak waterberging weer eens aangetoond 
Het ging weer net goed, begin december. Na de droogste novembermaand ooit, 
arriveerde de ene Noordzeedepressie na de andere in noord-Nederland. De combinatie 
van zeer veel regen en harde wind zorgde voor hoge peilen in de boezem. Het 
Lauwersmeer werd tot NAP niveau volgepompt om het water te bergen. Spuien op de 
Waddenzee kon niet, door de hoge waterstanden daar. Gelukkig kwam er net op tijd een 
korte pauze tussen de depressies om 30 cm water kwijt te raken. De waterberging in De 
Onlanden zal in de toekomst het verschil gaan maken in deze situaties. 
 
De Onlanden op Youtube 
Sinds enige tijd heeft de natuur in De Onlanden haar eigen Youtube kanaal. Hier zijn 
korte filmpjes te zien van allerlei natuurmomenten in het gebied. Een foeragerende 
Lepelaar bijvoorbeeld en een jonge Vos die eens buiten komt kijken. Ook de broedende 
Steltkluten zijn er te bewonderen en het geluid van de Kleinst Waterhoen die één dag in 
de Bolmert verbleef is te horen.  
In de toekomst zullen er ongetwijfeld nog veel films bijkomen, dus houd het in de gaten. 
De films uit De Onlanden zijn op Youtube te vinden onder de zoekterm 
‘natuurindeonlanden’ of rechtstreeks via 
http://www.youtube.com/user/natuurindeonlanden?blend=14&ob=5 
 
 
Zeldzame sieralgen in De Onlanden 
Door Marien van Westen is het afgelopen jaar gekeken naar Sieralgen in de nieuw 
gegraven petgaten in de Peizermaden. Sieralgen zijn, de naam zegt het al, vaak zeer 
fraai gevormde ééncellige algen, die eigenlijk alleen met de microscoop zichtbaar 
gemaakt kunnen worden. De meeste soorten hebben dan ook geen Nederlandse naam, 
maar alleen een wetenschappelijke soortnaam. Marien vond in de nieuwe petgaten nog 
niet veel bijzonders. In een paar oude, bijna dichtgegroeide petgaten langs de Noorddijk 
waren echter wel een aantal zeldzame soorten aanwezig, zoals Micrasterias papillifera 
(links) en Euastrum oblongum 
 

 

          


