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Voorwoord
De Onlanden heeft een mooi eerste jaar achter de rug. Het gebied kon zich meteen op
meerdere vlakken bewijzen. Het functioneerde in januari al prima als waterberging en de
natuur ontwikkelde zich dit jaar spectaculair. Ook als recreatiegebied werd De Onlanden
direct ontdekt door fietsers en wandelaars. We kunnen tevreden zijn met dit resultaat
van een paar jaar hard werken in het gebied.
Of zou je moeten zeggen dat het echte werk nu pas begint? Voor de beheerders is dit
zeker het geval. Voor hen worden de komende jaren spannend. Wat gaat er gebeuren in
het gebied? Waar kunnen of moeten ze nog wat doen aan beheer? En hoeveel geld gaat
dat kosten? In deze Nieuwsbrief vertellen ze over de eerste ervaringen met de nieuwe
situatie in hun deel van De Onlanden.
Ook voor de vele vrijwilligers die actief zijn in De Onlanden begint het werk opnieuw.
Een rondje broedvogels of vlinders tellen in de grazige weilanden is veranderd in
geploeter door kniehoog water of zuigende blubber. De moeite waard, dat zeker, maar
wel even wennen. Het valt te bezien of we in staat zijn de vele natuurontwikkelingen in
De Onlanden te blijven volgen. Zeker nu grote delen van het gebied zeer moeilijk
bereikbaar zijn geworden. We gaan het in ieder geval proberen. De resultaten van een
aantal inventarisaties van dit jaar zijn hieronder te vinden.
De Onlanden zijn ontdekt, schreef ik hierboven al. Het is mooi dat iedereen het gebied
zo weet te waarderen, maar de toegenomen drukte moet er niet toe leiden dat dit
bijzondere natuurgebied, met recreatiemogelijkheden, verandert in een recreatiegebied
met bepaalde natuurwaarden. De komende jaren zullen we moeten zoeken naar die
goede balans tussen natuur en mens in De Onlanden. Waarschijnlijk wordt dat de
grootste uitdaging.
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Touwtrekken
door Wim van Boekel
Nog steeds zijn een aantal ‘laatste eindjes’ van de inrichting van De Onlanden niet vast
geknoopt. Dit jaar werd aan verschillende van die eindjes hard getrokken, maar dan
nogal eens naar twee kanten, waardoor het werk niet opschoot. Op het Projectbureau in
Roderwolde werd het ondertussen al maar stiller. De klus was immers ‘af’, dus de
medewerkers konden zich richten op andere projecten. Vooral het laatste halfjaar leek de
vaart behoorlijk uit het project te zijn verdwenen. Dat gaf soms het gevoel dat het
misschien nooit helemaal af zou komen. Gelukkig zijn er in de laatste maanden weer
vorderingen gemaakt en is hier en daar in De Onlanden meer activiteit te bespeuren. Ook
zijn een aantal knopen doorgehakt, waardoor de ‘eindjes’ nu hopelijk wel afgehecht
kunnen worden. Hieronder een overzicht van de nog lopende zaken.
De Stuw
Zolang de stuw in het Peizerdiep er niet is, functioneert het watersysteem in De
Onlanden niet zoals het bedacht is. Er is nu nauwelijks stroming in de slenken die door
het Matslootgebied gaan. Gevolg is dat de slenken gaan dichtgroeien en er op veel
plaatsen geen verversing van het water plaats vindt. Ook de toevoer van relatief schoon
Drents beekwater naar het Leekstermeer komt niet op gang.
De reden dat de aanleg van de stuw bij Peizermade zo lang op zich laat wachten is een
meningsverschil over de constructie. De ene partij wil een beweegbare stuw, zodat de
mens greep kan houden op de hoeveelheid water die linksaf, richting Leekstermeer,
danwel rechtdoor, richting Suikerunie, gaat. De andere partij wil een vaste stuw, om
zeker te weten dat altijd een grote hoeveelheid water via het Matslootgebied zal stromen
en menselijke manipulatie geen invloed heeft op natuurlijke processen.
Na lang gesteggel hebben de economische belangen het (weer) gewonnen en is besloten
de stuw beweegbaar te maken. De aanleg zal ergens volgend jaar beginnen.
Oerwold monument
Bijna was iedereen al weer vergeten dat ooit
besloten was om een gedenkteken voor het
zgn. ‘Oerwold’ op te richten. De maquette van
dit monument stond ergens in een hoekje en
was al half uit elkaar gevallen. Net op tijd
kwam het plan weer aan de oppervlakte. De
maquette werd hersteld en de graafmachines
gingen aan de slag. Over een poosje is het
monument te zien langs de Hooiweg bij
Roderwolde. Er zal ongetwijfeld ook een
informatiepaneel bij komen waarop wordt
uitgelegd dat dit monument zo ongeveer de
plaats markeert waar een aantal jaar geleden
de restanten van een 8000 jaar oud ‘Oerwold’
uit de grond kwamen. Misschien staat er ook
wel op dat het monument exact de plaats
markeert waar het grootste deel van dit oerbos
tot houtsnippers werd vermalen.

Ontwerp: Evert van Fught

Uitkijkpunt
Één van de hoofdpijndossiers van de hele inrichting van De Onlanden is ongetwijfeld het
uitkijkpunt op de voormalige vuilstort langs de Rodervaart. Het was een simpel plan: de
vuilstort ligt flink hoger dan de omgeving en is redelijk makkelijk te bereiken voor de
recreant, dus laten we daar een uitkijkpunt op maken. Volgens metingen zat er niets
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kwalijks in het afval dat de gemeente Groningen hier een halve eeuw geleden gestort
heeft. De toerist liep dus geen gevaar. Gladstrijken, paadje erheen, bankje aan het eind,
klaar.
Dat was zo’n anderhalf jaar geleden, maar ondertussen is dit ‘simpele’ project nog niet
af. Failliete aannemers, extra eisen van de provincie, oplopende kosten, nieuwe inzichten
over de uitvoering en gebrek aan aandacht zijn zo de redenen voor de vertraging.
Uiteindelijk zal het uitkijkpunt er wellicht komen, maar wanneer? Daarover durft niemand
meer een uitspraak te doen.
Verbindingen Jarrens
Het valt misschien niet op, maar de Jarrens (ten noorden van de Meerweg bij het
Leekstermeer) is nog niet verbonden met de omliggende Onlanden. Het waterpeil in deze
polder wordt tot nu toe alleen beïnvloed door de hoeveelheid regen die erin valt. Om te
kunnen functioneren als waterberging zal die verbinding met de rest van het gebied er
wel moeten komen. Hoe dat moet gebeuren was weer onderwerp van een langdurige
discussie. Gaat de verbinding via de Middelvennen lopen (dus onder de Meerweg door),
zodat, via een lange omweg, water van goede kwaliteit het gebied in stroomt? Of moet
een rechtstreekse verbinding met het Leekstermeer worden gemaakt, zodat het water
snel het gebied in kan stromen als dat nodig is? Uiteindelijk is gekozen voor beide
oplossingen, met de toevoeging van een drempel in de directe verbinding met het
Leekstermeer. Het water kan daardoor alleen bij een behoorlijk hoge waterstand
rechtstreeks de Jarrens in stromen. Simpel eigenlijk. Langs de Meerweg zullen komend
jaar weer graafmachines te zien zijn.
Inrichting Zuidermaden-Kleibos
Nóg een project dat al heel wat jaren op de plank ligt, maar waaraan door allerlei
omstandigheden nog niet begonnen was. Het weidegebied de Zuidermaden, dat tussen
het Kleibos en het Peizerdiep ligt, moet straks worden doorsneden door een ‘nevengeul’
van dit diepje. Bij hoge waterstanden kan de Zuidermaden dan mee helpen als
waterberging en ook het Kleibos zelf kan volstromen. Een nieuw stukje Onlanden dus,
waar weer mooie natuur kan ontstaan. Wie weet komen de eerste Bevers wel in deze
nevengeul wonen. Bomen genoeg in de omgeving. Het is een mooi plan.
Eind november werd het graafwerk gestart en na 5 meter ook meteen weer gestopt. Tot
ieders verrassing bleek er pal naast het Peizerdiep een veenterp in de grond te zitten.
Archeologisch erfgoed, waar je niet zo maar doorheen mag graven. Nu moet onderzocht
worden of dit een toevalstreffer is, of dat er in de Zuidermaden nog meer verrassingen
onder de grond zitten. In het slechtste geval kan het hele project niet doorgaan. Voor de
Bever zou dat jammer zijn, uiteraard.
Afsluiting zuidoever Leekstermeer
De brede zoom met waterriet langs de zuidoever van het Leekstermeer is ideaal
broedgebied voor vogels als Grote karekiet, Roerdomp, Bruine kiekendief en Baardman.
Dat bleek dit voorjaar weer eens, toen daar ineens een Grote karekiet zat te zingen.
Helaas duurde dat niet lang.
Rust is essentieel voor vogels die langs de zuidoever willen broeden. In voorjaar en
zomer zijn er echter veel watersporters te vinden op het meer, die regelmatig in of langs
het Riet aanleggen. Dit zorgt voor veel verstoring langs de zuidoever. In 2009 is daarom
in de Ontwikkelingsvisie Leekstermeer afgesproken dat deze oever ook vanaf het water
afgesloten wordt. Voor watersporters wordt een alternatief aanlegpunt gemaakt op het
meer, in de vorm van een drijvende steiger.
De wijze van afsluiten van de zuidoever was lange tijd punt van discussie. Nu is gekozen
voor een vrij sobere oplossing, het aanbrengen van waarschuwingsborden en alleen op
zeer kwetsbare plekken fysieke barrières. Ook wordt de watersporter geïnformeerd over
de reden voor de afsluiting. Mochten deze maatregelen niet voldoende blijken te werken,
dan zullen verdergaande oplossingen nodig zijn.
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Het Tandzaadverbond
Door Roelof Blaauw, Staatsbosbeheer
In De Onlanden komt op veel plaatsen kale, natte en stikstofrijke grond voor. In de
winter staan deze plekken min of meer onder water en in de zomer drogen ze langzaam
uit. De eerste planten op deze grond ( pioniers) horen thuis in het zogenaamde
tandzaadverbond. Dit is een enigszins verguisde groep planten die wel eens wat meer
aandacht verdiend.
Het woord verbond komt in dit geval uit de vegetatiekunde. Het woord staat voor een
eenheid van plantensoorten die in een bepaalde, nauw omschreven, omgeving voorkomt.
Zo zijn in de vegetatiekunde alle plantengroepen in allerlei nauw omschreven
omgevingstypen benoemd. De verschillende plantengroepen worden plantengemeenschappen genoemd. Er is behoorlijk veel literatuur over deze plantengemeenschappen
voor handen. Een goed en handzaam boekwerk is in dit verband de veldgids
Plantengemeenschappen van Nederland, een uitgave van de KNNV. Eén van de
beschreven plantengemeenschappen in deze gids is dus het tandzaadverbond.
Veerdelig tandzaad

Waar in De Onlanden komt het tandzaadverbond zoal
voor? Daar waar kale en natte grond ligt en waar de
bodem of het water behoorlijk voedselrijk is. Die
plekken vinden we vooral langs het water, met name
sloten en slenken en daar waar gegraven is.
In De Onlanden zijn veel van die plekken te vinden na
alle graafwerkzaamheden van de laatste jaren. Het
tandzaadverbond is bijzonder goed te zien bij de
slenken langs de Hooiweg. Vanaf de bruggen of de
mijmerbank valt te genieten van de plantensoorten die
onderdeel uit maken van deze plantengemeenschap.
Die plantensoorten zijn met name Veerdelig tandzaad,
Knikkend tandzaad, Waterpeper en Zachte
duizendknoop. Bijna altijd staat er nog Mannagras,
Moeraskers en Blaartrekkende boterbloem in de buurt.
Veel minder vaak staan er ook nog andere
tandzaadsoorten bij als Zwart tandzaad en Smal
tandzaad. Al deze soorten samen leveren een
plantengroei op van middelmatige hoogte, zo tussen twintig centimeter en één meter
hoog. Omdat de meeste soorten eenjarig zijn en in het voorjaar kiemen is de bloeitijd, de
maximale hoogte en de optimale ontwikkeling in de nazomer te zien. Op dat moment is
het vooral aantrekkelijk om langs de slenken te gaan staan en te genieten van het
bloeiende tandzaad. Nog fraaier is het iets later in de
tijd als het tandzaad vruchten vormt. Dan is goed te
zien waarom de soort tandzaad heet en leveren de
vruchten/zaden fotogenieke beelden op.
Toch zijn de plantensoorten van het tandzaadverbond enigszins verguisd en hebben een negatief
imago. Dat komt doordat de soorten groeien op
(zeer) voedselrijke plaatsen en er is vaak gegraven.
Daarom worden de planten, al dan niet terecht,
storingsplanten genoemd, wat ze niet erg geliefd
maakt.
Mannagras
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Maar het tandzaadverbond hoort, onder de gegeven omstandigheden, juist thuis in het
Onlandengebied. Bovendien is deze plantengemeenschap karakteristiek voor een bepaald
stadium in de vegetatieontwikkeling.
De tandzaadsoorten zijn van zichzelf al fotogeniek maar er is meer. Bloeiende
tandzaadsoorten trekken veel insecten aan. In de nazomer zijn juist hier de vlinders,
zweefvliegen en dergelijke te vinden. Bovendien staan de soorten bijna altijd dicht langs
het water en worden veelvuldig gebruikt als rust- en jachtplaats van libellen. Als er dan
ook nog muizen langs de waterkant scharrelen en de Hermelijn zich door het
tandzaadverbond verplaatst dan moet het wel duidelijk zijn. Het tandzaadverbond – dat
vind ik leuk.

Groene glazenmaker rond de Lettelberter Petten.
Door René Oosterhuis, Het Groninger Landschap
In vorige nieuwsbrief heeft al een stukje gestaan over de krabbenscheervegetaties aan
de noordzijde van het Leekstermeer. In augustus van dit jaar is gekeken naar het
voorkomen van Groene glazenmakers op deze vegetatie.
De Groene glazenmaker is een vrij grote libel van ongeveer zeven centimeter lang. De
soort is afhankelijk van Krabbenscheer, omdat vrouwtjes hun eitjes uitsluitend afzetten
op bladeren van Krabbenscheer (vlak onder de waterlijn). De eitjes overwinteren en
komen in het voorjaar uit. De tweede overwintering vindt plaats als larve. In de
daaropvolgende zomer vindt de gedaanteverwisseling naar een libel plaats.
Dit jaar is geprobeerd het voorkomen
van de Groene glazenmaker in kaart
te brengen. Al vrij snel werd duidelijk
dat eigenlijk overal rond de
Lettelberter Petten wel Groene
glazenmakers rondvlogen. Het
algemeen voorkomen maakte het erg
lastig om een goede aantalsschatting
te maken. Daarom is gekozen om de
uitvlieghuidjes op te zoeken. Als de
larve het water verlaat voor zijn
laatste vervelling tot volwassen libel
blijft het oude huidje (foto hieronder)
achter. Door de weerhaakjes aan de
huidjes blijven ze vrij goed aan
krabbenscheerplanten hangen en zijn
ze relatief makkelijk terug te vinden.
In augustus zijn alle krabbenscheervegetaties afgezocht op
huidjes. De meeste krabbenscheervegetaties zijn slechts enkele
jaren oud en daar zijn geen huidjes gevonden. Op een locatie waar
sinds 2007 met zekerheid Krabbenscheer aanwezig is, zijn wel
huidjes gevonden door Peter Sekeris, Anne-Mieke Temmink &
ondergetekende. Op deze locatie (foto hierboven) was in 2012 een
oppervlakte van 2400m2 met Krabbenscheer aanwezig. Hiervan is
een kwart (600 m2) afgezocht op huidjes met als resultaat 148
huidjes van glazenmakers (zie tabel). De huidjes zijn verzameld
en thuis met behulp van de Fotogids Larvenhuidjes van Libellen
(uitgave van KNNV) op naam gebracht.
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man vrouw
Groene glazenmaker
57
70
Bruine glazenmaker
3
8
Onbekende glazenmaker *
4
6
(* ivm missende onderdelen niet te determineren)
Met de vondst van 127 exemplaren op een kwart van de oppervlakte Krabbenscheer kan
er van uitgegaan worden dat de Groene glazenmaker populatie hier uit minimaal 500
vliegende individuen heeft bestaan in 2012. Waarschijnlijk is dit een onderschatting,
zeker gezien het feit dat de onderzoekslocatie maar eenmaal is bezocht. De huidjes
hangen aan de waterplanten en harde wind en regen kan de huidjes doen verdwijnen
voor ze verzameld kunnen worden. Ook is het maar de vraag of alle huidjes gevonden
zijn in de dichte vegetatie.
De vondst van uitvlieghuidjes concentreerde zich in 2012 op één locatie. Op de andere
locaties met Krabbenscheer werden geen larvehuidjes gevonden, maar er vlogen wel
Groene glazenmakers rond, zowel mannetjes als vrouwtjes. Op enkele plekken zijn ook
ei-leggende vrouwtjes waargenomen. Hetgeen een gunstig teken is voor de komende
jaren.

wateraardbei

Zorgen om botanische pareltjes in De Onlanden
Door Jacob de Bruin, Natuurmonumenten
Er is nogal wat veranderd in De Onlanden. Hogere waterstanden, met meteen een
extreem hoog peil in januari 2012, en ook grondwaterstromen gaan veranderen. Kunnen
onze botanische pareltjes deze verandering wel aan? Deze botanische pareltjes liggen in
het zogenaamde -70 cm gebied in de Peizermaden. Dit gebied heeft een lager waterpeil
dan het doorstroommoeras van het Eelderdiep, zodat het te maaien is. Daarnaast moet
dit lagere peil ervoor zorgen dat het mineraalrijke grondwater optimaal beschikbaar is
voor de planten. Want vrijwel alle bijzondere planten in dit gebied zijn afhankelijk van
deze kwel. Om te kijken hoe het deze bijzondere planten verging ben ik afgelopen jaar
regelmatig het veld in geweest, want buiten gebeurt het.
Kletsnat
De gebieden kwamen na de inzet van de waterberging erg nat uit de winter. Het
waterpeil bleef hoger dan verwacht. Het peil is ingesteld, doormiddel van een vaste stuw,
op een gemiddeld winterpeil van – 70 cm NAP. De verwachting was dat het waterpeil in
de zomer door verdamping zou zakken. Maar in de praktijk bleef het peil 5 tot 10 cm
hoger dan de gemiddelde wintersituatie, dus enkele decimeters hoger dan we hadden
verwacht. Op de meeste locaties stond het water in de zomer zo’n 40 cm hoger dan voor
de inrichting. Voor kleine planten die hooguit 10-20 cm hoog worden, zou dit

7

dramatische gevolgen kunnen hebben. Lichte paniek in de tent
dus, want hoe zou het gaan met de kwetsbare planten in dit
gebied?
Het veld in
Het werd tijd om de lieslaarzen aan te doen en het veld in te
gaan. De eerste veldbezoeken gaven verrassende resultaten.
Vooral in het gebied rond de Noorddijk profiteerden soorten als
Dotterbloem, Grote boterbloem, Wateraardbei, Lidsteng,
Waterdrieblad en Groot blaasjeskruid van de hogere peilen. Op
de geplagde percelen hadden we wat hooi verspreid en dit had
ook verrassende resultaten. Grote ratelaar, Moeraskartelblad en
Echte koekoeksbloem verschenen op veel locaties waar het hooi
verspreid was. Overal in dit gebied was de aanwezigheid van
veel kwel te zien door de olieachtige filmpjes op het water en de
roestbruine kleur van oxiderend ijzer. Op sommige percelen liep
ik door een brij van veen en kwel van zo’n 50 cm die bovenop
het zand lag. Op deze brij van veen en kwel groeiden vooral
zegges, maar ook Ruwe bies, Waterdrieblad, Wateraardbei,
Groot blaasjeskruid (foto) en Grote boterbloem. Kortom dit
juweeltje is veilig gesteld en is zich aan het uitbreiden.
De eerste bezoeken aan de Broekenweering gaven een somber
beeld. Hier stond erg veel water en de locaties met bijzondere
planten leken grotendeels te verzuipen. Een soort die erg profiteerde van de verstoorde
situatie was Hennegras en dit is geen goed teken.
Tijdens een tweede bezoek leek het waterpeil veel lager. Maar het peil op de peillat was
hetzelfde. Het veen was dus gaan drijven! Met als gevolg dat de meeste planten zich
konden handhaven. Het is wel zo dat de robuuste soorten als Scherpe- en Stijve zegge
zich wat uitbreiden ten koste van de minder robuuste soorten zoals de zeldzame
Paardehaarzegge.
Dit is ook het gebied waar een flinke populatie Zompsprinkhanen zat in 2011. Zouden
deze sprinkhanen, die gevoelig zijn voor langdurige inundaties, er nog zitten? Gelukkig
heb ik meerdere gezien en horen roepen. Wel veel minder dan in 2011, maar goed ze
zitten er nog. Nu de situatie min of meer stabiel is kan deze populatie zich naar
verwachting weer uitbreiden.
Kleine planten zijn kwetsbaar
Het blijft nog de vraag of de kleine planten en kleine insecten zich
zo snel kunnen aanpassen aan de hogere waterstanden. Kleine
plantensoorten, zoals Blauwe knoop, Vrouwenmantel,
Vleeskleurige orchis en Kleine valeriaan, zullen zich moeten
verplaatsen naar hogere delen van het terrein. Zijn ze in staat
geweest om zaden te verspreiden op locaties waar ze kunnen
overleven? Door op kleine schaal wat hooi te verspreiden zullen
we proberen deze kwetsbare soorten te helpen om te overleven in
De Onlanden.
Het is een boeiende tijd om De Onlanden te zien veranderen. De
natuur heeft nu veel meer ruimte en betere omstandigheden
gekregen. Veel soorten profiteren hier van, maar elke verandering
gaat gepaard met verliezen. De inrichting, waterberging en de
peilverhogingen hebben voor veel stress gezorgd. Nu komt er
meer rust in het gebied. Uiteindelijk ben ik verrast hoeveel
veerkracht de natuur heeft, als deze natuur wat ruimte heeft
tenminste. De bovenstaande ontwikkelingen zijn nog maar een
begin. De komende jaren zal de natuur zich meer en meer gaan
manifesteren in De Onlanden.
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Otter!
Door Aaldrik Pot, Staatsbosbeheer
Net als veel anderen kijk ik reikhalzend uit naar het moment dat de
eerste Otters en Bevers opduiken in De Onlanden. Dat ik inderdaad
niet de enige ben, bleek wel toen ik dit voorjaar twitterde dat ik even
het gebied in ging om naar sporen te zoeken. RTV Drenthe dook er
bovenop en wilde mee het veld in. Hartstikke leuk natuurlijk, maar
geen otter- of beversporen gevonden helaas. Wel een spannende
belevenis. Het zal je toch maar gebeuren dat er wel ergens ineens een
stevige otterspraint ligt. Dat was nog eens een scoop geweest.
Ik vraag me inmiddels wel af of die Bever al zo veel te zoeken of
vinden heeft in De Onlanden. Staan er al genoeg wilgen om aan te
knabbelen? Elzen genoeg, maar daar houden Bevers weer niet zo van.
Het zou mij dan ook niet verbazen dat we eerder de sporen van een
Otter zullen aantreffen, dan dat we het werk van Ed en Willem
tegenkomen.
Hoe dan ook, het is altijd goed om te
weten waar je naar uit moet kijken.
De eerste aanwijzing dat er in een
gebied Otters aanwezig zijn, is vaak
de vondst van keutels, de
zogenaamde spraints. Net als andere
marterachtigen produceren Otters vrij langwerpige
keutels. Vers zijn ze vingerdik en zwart tot grijsgroen
van kleur. Ze zijn meestal nogal slijmerig en hebben een
typische geur. Annemarie van Diepenbeek spreekt in
haar onvolprezen Dierporengids over een koeienstallucht. Ik ruik meestal een wat zoetige geur, die ik ook
van boommarter-uitwerpselen ken. Niet echt een
betrouwbaar determinatiekenmerk dus, die geur.
Wel onmiskenbaar is de aanwezigheid van visschubben en –graten in de uitwerpselen.
Eigenlijk tref je dit alleen aan bij otteruitwerpselen en soms bij de Amerikaanse nerts.
Maar van deze exoot zijn de keutels weer veel kleiner. Als de spraints van Otters ouder
zijn, worden ze grijs van kleur. De kleverige substantie in de keutels is er dan
uitgeregend, waardoor alleen de schubben en graten overblijven. Deze hoopjes vind je
vaak op prominente plekken in een gebied. Verrassend vaak liggen ze op ‘menselijke’
plekken, zoals het randje van een kanosteiger of langs een wandelpad. Met dit ‘gebaar’
bakenen ze ook hun territorium af en onze ‘sporen’ zijn dan verdraaid handig als grens.
Ook in de buurt van de plek waar Otters uit het water
gaan om een stuk land over te steken vind je vaak
spraints. In sommige gevallen heeft de Otter eerst een
hoopje grond, mos of gras bij elkaar gekrabd en daar
zijn behoefte op gedaan. Op deze plekken kun je ook
het zogenaamde ottergeil (foto) vinden. Dit is een
gelei-achtige afscheiding die bruin tot groen van kleur
is. Deze secreten vind je ook vaak op locaties die
belangrijk zijn in het territorium van een Otter,
bijvoorbeeld langs veelgebruikte wissels op het land.
Deze wissels kunnen nogal fors uitvallen waardoor het
verward wordt met een reeën- of zelfs dassenwissel.
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Holts
Otters maken meestal niet zelf een hol, maar gebruiken bestaande holtes onder
boomwortels. Deze ruimtes worden holts genoemd. Soms kraken ze de burcht van een
Muskusrat en het is bekend dat Otters de Muskusratten eerst opeten alvorens ze het huis
in bezit nemen. Een bewoonde otter-holt is vaak te herkennen aan de slijtplekken op
boomwortels, de aanwezigheid van spraints en krabhoopjes.
Tot slot nog iets over de prenten van de Otter. Ze zijn niet heel
gemakkelijk te vinden, omdat slikkige, kale oevers in
ottergebieden vaak ontbreken. Maar hier biedt sneeuw soms
uitkomst. Otters blijven in de winter actief en op besneeuwde en
bevroren watertjes is het dan goed otterprenten zoeken. Een Otter
heeft net als andere marterachtigen vijf tenen. Opvallend is wel
dat ze niet op een rijtje staan zoals bij een Das, maar veel meer
verspreid. Ook bij otterprenten geven soms maar vier van de vijf
tenen een echte ‘indruk’. Bij de voorpoot is naast het brede
middenkussen ook vaak een afdruk van het hielkussen te zien.
Otterprenten zijn 5-7 cm (achterpoot) tot 9 cm (voorpoot) lang.
De breedte is 5 tot 6 cm. Omdat Otters zich met een
‘martersprong’ voortbewegen staan de prenten in setjes van twee.
Dit in tegenstelling tot beesten die in stap of draf gaan. In deze
gang overlappen de prent van de voor- en achterpoot elkaar vaak,
waardoor het lijkt alsof het dier in kwestie maar twee poten heeft.
Onlangs heb ik weer een groot deel van de Bolmert afgezocht,
maar dat leverde geen enkele aanwijzing op. In het westen zijn al
Otters gesignaleerd in Noordwolde en in de Oude Venen. Ten
zuiden van De Onlanden is rond Uffelte onlangs een Otter op film vastgesteld en aan de
oostzijde mag het Zuidlaardermeer inmiddels als ottergebied worden aangeduid. Ik ben
zo benieuwd wanneer we de eerste ottersporenspeurtocht met garantie kunnen
uitschrijven in De Onlanden.
Met dank aan Hans Beens, boswachter voor Staatsbosbeheer in de Weerribben.
Otterwissel in de
Weerribben.
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Broedvogels Onlanden boven verwachting
Door Wim van Boekel

Grote
karekiet

Gelukkig waren de dijken bij de Matslootpolder dit voorjaar nog snel
doorgraven. Daardoor stond De Onlanden net voor het broedseizoen serieus
begon volledig onder water. Het was afwachten of de vogels deze nattigheid
zouden kunnen vinden en waarderen. Dat bleek het geval. De resultaten van
het broedseizoen in De Onlanden kwamen ver boven ieders verwachting uit.
In de tabel hieronder staat een selectie van de belangrijkste en meest
bijzondere vogelsoorten die in 2012 in De Onlanden gebroed hebben, ook
uitgesplitst naar de deelgebieden ten westen en oosten van het Peizerdiep.
Het Kleibos en omgeving (ook deel van De Onlanden) is in deze
inventarisatie niet meegenomen, omdat hier (nog) niet geteld wordt.

Totaal De Onlanden

Peizermaden

Natura2000 Leekstermeer

Broedvogels 2012
Roerdomp

6

1

7

Geoorde fuut

1

0

1

Wintertaling

10

1

11

Zomertaling

13

6

19

Tafeleend

8

0

8

Smient

0

1

1

Bruine kiekendief

4

0

4

Kwartel

4

8

12

Kwartelkoning

1

1

2

18

17

35

Porseleinhoen
Kleinst
waterhoen

9

24

33

1

9

10

Steltkluut

0

1

1

Waterral

Kluut

3

2

5

Kleine plevier

13

5

18

Watersnip

10

24

34

Grutto

29

20

49

1

0

1

Velduil
Veldleeuwerik

61 137 198

Paapje

0

8

8

Snor

9

2

11

Rietzanger
Grote karekiet

134 101 235
1

0

1

Zeker 94 verschillende vogelsoorten
hebben op z’n minst een poging gedaan
om in De Onlanden te broeden. Dit
leverde ruim 3100 territoria op. Meest
voorkomende broedvogel was de
Rietzanger. De 235 territoria van deze
soort die in de tabel vermeld staan zijn
waarschijnlijk een grote onderschatting.
René Oosterhuis telde twee jaar geleden,
bij een gerichte inventarisatie, alleen al in
het Natura2000 gebied ruim 200
territoria. Het aantal territoria zal hier in
dit jaar zeker niet lager zijn geweest.
Uiteraard profiteerden de watervogels en
moerasvogels sterk van de vernatting.
Nieuwkomers waren de Geoorde fuut,
Kleinst waterhoen en Grote karekiet.
Roerdomp, Waterral, Porseleinhoen en
Watersnip vertoonden een spectaculaire
stijging van het aantal territoria.
Een aantal soorten die niet direct met
nattigheid geassocieerd worden, wist zich
opvallend goed te handhaven. Grutto,
Veldleeuwerik, Kwartel en Kwartelkoning
haalden nog behoorlijke scores. Ook
andere ‘weidevogels’ als Kievit (90
territoria) en Tureluur (71 territoria)
deden het goed in De Onlanden. Een
tijdlang was er een paartje Velduil
aanwezig in de omgeving van de
Hooiweg/Onlandse Dijk. Er werden
regelmatig baltsvluchten gezien en er
leek een nestlocatie te zijn, maar
uiteindelijk waren de vogels toch
verdwenen. Hetzelfde geldt voor de Grote
karekiet die enige tijd luidruchtig
aanwezig was in het Riet aan de zuidkant
van het Leekstermeer. Hopelijk zal de
afscherming van de zuidoever hier voor
deze soort de nodige rust brengen, zodat
volgende broedpogingen meer succes
hebben.
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De broedvogeltellingen in De Onlanden worden uitgevoerd door een groot aantal
vrijwilligers en beheerders. Toch zijn er nog een aantal deelgebieden die we niet goed
kunnen tellen, maar die zeker de moeite waard zijn om apart geteld te worden. Als je zin
heeft om ook mee te helpen met inventariseren in dit prachtige vogelgebied ben je van
harte welkom.
Heb je hiervoor belangstelling, neem dan contact op met Wim van Boekel (stichting
Natuurbelang De Onlanden) of met één van de beheerders: Jacob de Bruin
(Natuurmonumenten) of Roelof Blaauw (Staatsbosbeheer).
_______________________________________________________________

Vegetatie in en rond de baggelwieken
Eerste resultaten van het onderzoek.
Door Frederik Janse, vrijwilliger Natuurmonumenten
Afgelopen voorjaar en zomer zijn op twee locaties in de
Peizermaden enkele baggelwieken (petgaten) met
aangrenzende hooilandjes geïnventariseerd op de daar
voorkomende planten. Het is verbazend hoe snel planten een
nieuwe omgeving kunnen bevolken, maar ook hoe snel planten
zich onder gunstige omstandigheden kunnen vermeerderen. Al
heel snel groeiden in de baggelwieken grote hoeveelheden
Kransblad. Dit is een plantje dat behoort tot de kranswieren.
Kranswieren zijn de hoogst ontwikkelde groene wieren, die in
weinig of niet verontreinigde, vaak kalkrijke wateren
voorkomen. Kranswieren zijn echte pioniersplanten, planten die
een nieuw gebied als eerste ‘veroveren’. Kranswieren houden
van voedselarme, heldere wateren. Sommige kranswieren
verspreiden een sterke geur als je ze uit het water haalt. In
Amerika wordt daarom kranswier wel ‘skunkweed’ genoemd.
Figuur 1: Kranswier
Als het water voedselrijk is zullen al snel andere waterplanten
de ruimte in bezit nemen. Vooral Waterpest is daar een goed
voorbeeld van. Ook in de baggelwieken loopt een ‘oorlog’ tussen kranswieren en
Waterpest. Dit is goed te zien in de resultaten. Op de meetpunten waar veel kranswieren
zaten, was over het algemeen weinig Waterpest aanwezig en bij aanwezigheid van veel
Waterpest waren er weinig kranswieren aanwezig.
Voor dit onderzoek was de auteur nog weinig bekend met de kranswieren. Toch moest
duidelijk worden welke typen kranswieren zich in de baggelwieken bevonden. Er ging een
nieuwe plantenwereld open. Kranswieren zijn zeer fijne plantjes die alleen met een loep
of microscoop goed gedetermineerd kunnen worden. En als je eenmaal door de
microscoop kijkt zie je hoe prachtig deze plantjes zijn
opgebouwd. Een bepaalde groep van kranswieren bestaan uit
een soort stengel met om de zoveel centimeter een krans van
‘zijtakken’ om de stengel. De stengel bestaat weer uit een soort
schorscellen die soms gedraaid zitten. Op de schorscellen en
onder de kranstakken kunnen uitsteeksels zitten (figuur 1).
Tussen de zijtakken kun je voortplantingsorgaantjes ontdekken.
De vrouwelijke orgaantjes zijn het mooist. Dat zijn een soort
eitjes met een geribbeld jasje en met een kroontje op de top
(figuur 2).
Figuur 2. Vrouwelijk
Zoals u hiervoor kunt lezen, kan er aan waterplanten veel
voortplantingsorgaan van kranswier
afgeleid worden over de staat van het water. Zo kan er met
behulp van landplanten veel gezegd worden over de bodem waar ze groeien. De
afgeplagde hooilandjes die aan de baggelwieken grenzen, waren vorig seizoen gemaaid

12

en dit jaar aan hun lot overgelaten, wat wil zeggen dat er geen vee graasde en geen
mest werd uitgereden. De flora die daar opkwam bestond dit seizoen uit een mengeling
van planten die van bemeste ruige weiden houden en plantensoorten die meer van arme
gronden houden en die na jaren eindelijk weer hun kopjes boven het maaiveld durfden
uitsteken. Hieraan is te zien dat de grond nu nog veel meststoffen bevat uit vorige jaren.
Maar de hoop bestaat dat de hooilandjes zich uiteindelijk gaan ontwikkelen tot een
gebied bestaand uit arme grond met een rijke flora van voorheen zeldzame planten. Zo
groeiden er dit seizoen op sommige delen nog veel Akkerdistel en op andere plaatsen
kwam de Egelboterbloem en de prachtige Echte koekoeksbloem tot bloei.
De rijke flora die ontstond, trok ook vele insecten. Op een mooie dag in augustus
wemelde het van de vlinders die allemaal druk bezig waren zich te laven aan de zoetige
nectar (figuur 3).
Het streven is om de plantengroei in en om de baggelwieken voor langere tijd te volgen
om aan de hand van de plantengroei een goed beheer voor de baggelwieken met de
hooilandjes op te stellen.

Figuur 3. Geaderde witjes op Kattenstaart.
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Gras maaien in een moeras
Door Roelof Blaauw en Jaap Kloosterhuis, Staatsbosbeheer
2012 is eigenlijk het eerste jaar dat het voorgenomen beheer voor het hele gebied van
start kon gaan. Eén van de belangrijkste, zo niet dé belangrijkste, beheermaatregel voor
Staatsbosbeheer in De Onlanden is het maaien en afvoeren van gras. Dat klinkt vreemd
in een gebied dat grotendeels bestaat uit moeras. Wie gaat er nu gras maaien in een
moeras?
In diverse artikelen in voorgaande Nieuwsbrieven is al aangegeven dat er op de hogere
en drogere delen langs de randen van het gebied grasland zal blijven bestaan. De hogere
en drogere delen in het Onlandengebied zijn echter nog altijd gebieden waar het flink nat
kan zijn. Het staat niet permanent onder water, maar het waterpeil is wel zo hoog dat je
er alleen in de droogste periodes met machines op kunt zijn.
En dat was in 2012 al direct een spannende aangelegenheid. Op erg natte graslanden
ben je als beheerder extra afhankelijk van goed droog weer. En dat was lang niet altijd
het geval in 2012. Bovendien worden dergelijke natte graslanden meestal laat in het
seizoen gemaaid, zeg maar vanaf half juli, vanwege de aanwezige flora en fauna. De
combinatie van het natte weer en het late maaien zorgde dit jaar voor de nodige
hoofdbrekens. Kon er dit jaar wel gemaaid worden en hoeveel?

Maar gelukkig, het weer werkte in de nazomer wat beter mee. Nog steeds bleef het
onstabiel, maar er waren perioden met maaibaar weer. Staatsbosbeheer heeft toen alles
uit de kast gehaald om zoveel mogelijk (voormalig) grasland te kunnen maaien. Er waren
dan ook dagen bij dat er volop trekkers en rupsmaaiers in het gebied aanwezig waren.
Uiteindelijk zijn zo alle voorgenomen maaikernen gemaaid. De voorgenomen maaikernen
bleken zelfs nog wat groter dan we hadden verwacht. Op meerdere plaatsen was het
droger dan verwacht, dus konden we verder komen met onze apparatuur.
Dit jaar was ook het eerste jaar dat de praktische grasafzet in het gebied anders liep.
Voor het eerst konden, waar mogelijk en verantwoord, de nieuwe overslagplaatsen
gebruikt worden. Op deze plaatsen konden regelmatig grote bulten gras worden
aangetroffen. Deze bulten gras werden dit jaar afgevoerd naar de stort. Een ander deel,
vooral langs Roderwolderdijk en Peizerdiep, werd in kuilbulten opgeslagen om later als
kuilgras naar de vergisting te worden afgevoerd (zie kader). Het werken met kuilbulten in
dit gebied is voor Staatsbosbeheer redelijk nieuw.
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Groene energie uit maaisel Onlanden
Dit najaar verscheen er ‘plotseling’ een grote kuilbult langs het fietspad over de Roderwolderdijk. Deze
enorme, met zwarte kleden afgedekte, kolos aan de rand van een prachtig weids natuurgebied wordt niet
door iedereen evenzeer gewaardeerd en zal ook beslist geen schoonheidsprijzen winnen. Toch dient deze
kuilbult een ‘groen’ doel: Staatsbosbeheer zet het maaisel uit De Onlanden in voor het opwekken van
groene energie. Voorheen werd dit ruige maaisel, dat ongeschikt is als veevoer, gecomposteerd. Nu wordt
er in een vergistingsinstallatie gas uit gewonnen, waarmee vervolgens duurzame elektriciteit wordt
opgewekt.
De opbrengst van het vergisten draagt financieel bij aan het beheer van natuurgebieden in Drenthe. Om
het transport effectiever te maken en omdat de vergister niet alles in één keer kan verwerken, wordt het
maaisel eerst bij de natuurgebieden verzameld en tijdelijk in een kuil bewaard. De lelijke kuilbult is dus
een tijdelijk offer voor de groene zaak.

Natuurwinst?
Wat heeft het gras maaien nu opgeleverd aan natuurwinst? Dat is natuurlijk een
belangrijke vraag, want het maaien is nog altijd een middel om tot bepaalde
natuurdoelstellingen te komen. We kunnen het heel abstract bekijken en zeggen we
hebben een deel van het voorgenomen beheertype Kruiden- en faunarijk grasland
gerealiseerd. In een vorige Nieuwsbrief is een artikel over deze zogenaamde beheertypen
te lezen.
Wat meer praktisch en direct gekeken, zagen we dit jaar direct na het maaien al de
resultaten. In de gemaaide graslanden langs Roderwolderdijk en Peizerdiep vielen de
vogels in grote aantallen binnen. Grote groepen van Kievit, Watersnip en Speeuw zochten
voedsel op de graslanden. Soms zaten daar ook “leukere” soorten tussen als Kemphaan,
Goudplevier en zelfs Bonte strandloper. Diverse soorten roofvogels en reigers wisten de
gemaaide graslanden ook goed te vinden.
Op andere plaatsen, bijvoorbeeld rond de zogenaamde Bloementuin boven het Groot
Waal, kon een groot stuk gemaaid worden dat van belang is voor bijzondere
plantensoorten. Dat gebied met bijzondere plantensoorten was zich de laatste jaren wat
aan het uitbreiden. Door de inrichting als waterberging/natuurgebied was het nog maar
de vraag of er nog kon worden gemaaid. Dat is in 2012 in ieder geval gelukt. Dus ook de
stukken met een uitbreidende bijzondere flora konden worden meegenomen. Pure winst
voor de natuur.
Weer een ander deel gaf wat meer “kopzorgen”. Het gebied de Jarrens, noordelijk van de
Meerweg en aan de westrand van het Onlandengebied, was en is steeds bevolkt geweest
door grote groepen rustende en voedselzoekende vogels. Door het ontbreken van een
nog aan te leggen onderleider bleef het waterpeil hier lange tijd te hoog om te kunnen
maaien. De vraag komt dan willen we hier wel maaien in verband met de vogels en
kunnen we hier wel duurzaam blijven maaien in verband met het waterpeil? Uiteindelijk
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hadden we geluk dat de grote groepen vogels (o.a. Lepelaars, honderden Wintertalingen
en bijzondere steltlopersoorten) verdwenen en het waterpeil nog net op tijd genoeg
daalde. Er kon toen korte tijd met de rupsmaaier gemaaid worden. Dat is gebeurd en ook
hier kon uiteindelijk meer gemaaid worden dan we verwacht hadden, oftewel ook hier
houden we een iets grotere maaikern aan in de toekomst.
Net als bij beleggingen zijn resultaten behaald in het verleden geen garantie voor de
toekomst. We weten aan de hand van dit jaar ongeveer wat de grootte is van onze
maaikernen, maar we weten niet of ze elk jaar gemaaid kunnen worden. Het weer is in
vochtige en natte gebieden zeer bepalend voor het al dan niet maaien. Staatsbosbeheer
hoopt dan ook voor de komende jaren op goed maaiweer. Dat is uiteindelijk goed voor de
graslandplantjes en –beestjes in De Onlanden.

Kort, kort, kort
Door Wim van Boekel
Beleefkaart van De Onlanden
Vele malen hebben we dit jaar de vraag gehoord of er al een goede kaart van De
Onlanden is. Het antwoord moet nog steeds ontkennend zijn, al is er gelukkig wel een
klein, tijdelijk kaartje gemaakt door het Projectbureau. Stichting Natuurbelang De
Onlanden werkt op dit moment, samen met de beheerders, hard aan het ontwerp van
een grote, meer complete kaart van De Onlanden. We hopen dat deze komend voorjaar
klaar is, zodat alle bezoekers van De Onlanden hiermee hun weg en goede informatie
kunnen vinden.
De Onlanden online
Iedereen die geïnteresseerd is in het wel en wee van De Onlanden kan ook thuis of
onderweg op de hoogte blijven. Uiteraard via de website, maar ook op Twitter
(@natuuronlanden) heeft De Onlanden een immer groeiend aantal volgers. En wie vanuit
de luie stoel wil kijken naar de natuur van De Onlanden kan terecht op het Youtube
kanaal Natuurindeonlanden, waar inmiddels bijna 50 filmpjes te zien zijn. Iets voor de
winteravonden misschien.
Onlanders: een bijzonder volkje
Dit jaar raakte De Onlanden bevolkt met de eerste lichting Onlanders. Deze donateurs
van Stichting Natuurbelang De Onlanden beleefden meteen een stevig avontuur bij het
schoonmaken van de oevers van het Leekstermeer. Ook de rest van het jaar was gevuld
met exclusieve activiteiten en voordeeltjes. De stichting bedankt haar Onlanders voor de
steun dit jaar. We hopen uiteraard dat de populatie Onlanders komend jaar weer verder
groeit. Op de site (www.natuurindeonlanden.nl) is te vinden hoe je Onlander wordt.

Onlanders in actie tijdens
de schoonmaak van de
Leekstermeeroever
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