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Voorwoord
Natuur is in Nederland niet vanzelfsprekend. Integendeel. De waarde van natuur staat
constant ter discussie. Altijd staan er plannenmakers of uitbaters klaar om de kans te
grijpen hun ideeën over een ‘betere’ benutting van een natuurgebied te verwezenlijken.
De recent gepresenteerde plannen van de PVV in Groningen (Stad) voor de aanleg van
een ringweg voor de stad, dwars door het mooiste deel van de Peizermaden in De
Onlanden, zijn daar alleen maar het meest recente voorbeeld van. Binnenkort zou ook
kunnen blijken dat het unieke doorstroommoeras in De Onlanden moet veranderen in
een opvangbak voor overtollig water, alleen te gebruiken in geval van nood. Dat zou zo
maar kunnen gebeuren, als sommige betrokkenen bij de Droge Voeten 2050 discussie
(over een veilige waterhuishouding in de toekomst) hun zin gaan krijgen. Weg uniek
natuurgebied.
Natuur vraagt dus om constante alertheid. Even niet opletten kan fataal zijn. Maar heeft
die strijd voor behoud van echte natuur eigenlijk wel zin? Misschien moeten we
accepteren dat de Natuur in Nederland hoe dan ook ten dode opgeschreven is. Dat er
uiteindelijk alleen nog wat ‘groen’ overblijft, dat we dan maar ‘natuur’ noemen. En wat
zou dat eigenlijk uitmaken? Op de site van Avifauna Groningen was onlangs te lezen dat
zelfs de meeste vogelaars (dat zijn toch mensen die regelmatig in die natuur vertoeven)
zich niet druk maken over de achteruitgang. Onder verwijzing naar de sombere
voorspellingen in het boek Silent Spring van Rachel Carson, waarin 50 jaar geleden al
werd gewaarschuwd voor het verdwijnen van de echte natuur, wordt op het Avifauna
forum gesteld dat het uiteindelijk allemaal wel mee gevallen is. Zo stil is het heus niet
geworden. Oké, je hoort nu minder en andere vogels. Niet meer de Veldleeuwerik,
Grauwe Gors of Patrijs, maar een Spreeuw of eend en trouwens het uitzicht is toch ook
prachtig? Het is een kwestie van aanpassen aan de nieuwe situatie en dan is een
Nijlgans eigenlijk ook best een leuk stukje natuur. Ik ken mensen die beweren prachtig
in de natuur te wonen, want er zwemt een Meerkoet in het water achter hun huis.
Meerkoeten hebben we in De Onlanden ook. Heel veel zelfs. Maar voorlopig zijn zij nog
niet bepalend voor de waarde van dit prachtige natuurgebied. Daar zorgen andere
soorten voor. Daarover valt hieronder weer veel te lezen.
WvB
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Bijzondere vogels in De Onlanden
door Jacob de Bruin, Natuurmonumenten
Het voorjaar is de tijd dat de natuur zich van zijn mooiste kant laat zien. De planten gaan
bloeien, de vogels gaan broeden, libellen sluipen uit het water en rupsen ontpoppen zich
tot een prachtige vlinder. Het voorjaar is voor ons de tijd om te kijken hoe het met de
natuur gaat. Natuurlijk kunnen we niet alles volgen en dat hoeft ook niet. Vogels volgen
we wel goed en dankzij de hulp van vele vrijwilligers krijgen we elk jaar een indruk van
de ontwikkelingen in De Onlanden. Een oppervlakte van ruim 1100 voetbalvelden wordt
zo'n 8 keer onderzocht op vogels die aangeven dat ze een territorium hebben. Gelukkig
geven de meeste vogels dit aan door luid en duidelijk te zingen. Zo hoeven we geen
nesten te zoeken, wat erg veel verstoring zou veroorzaken en eigenlijk ook onmogelijk is.
Ik moet wel zeggen dat er veel vogels verschijnen met geheimzinnige en eigenaardige
geluiden.
Zeldzame moerasvogels
Het leuke is dat we dit jaar de eerste zeldzame rietvogels waarnemen die zich vestigen in
De Onlanden. Neem bijvoorbeeld de Roerdomp. Dat er inmiddels misschien al tien
"hoempende" Roerdompen in het gebied zitten is een geweldig compliment! Want er
zitten er hooguit 250 in heel Nederland. Het "hoempen", wat net lijkt alsof er iemand
over een bierflesje blaast, is onmiskenbaar. Een andere zeldzame rietvogel die in De
Onlanden thuis begint te raken, de Snor, maakt een geluid dat doet denken aan een
constant ratelend kookwekkertje.
Een verhaal apart zijn de rallen. Deze vogels, uit
de familie van de kraanvogelachtigen, hebben een
geheimzinnige levenswijze. Alle soorten rallen
zitten inmiddels in De Onlanden. De Waterral,
Porseleinhoen (foto hiernaast), Klein- en Kleinst
waterhoen, Meerkoet, Waterhoen en
Kwartelkoning. Op de Meerkoet na zijn het vogels
die zich zelden laten zien. Een mooie zang zit er
ook niet in. Het geluid van de Waterral lijkt net
een mager speenvarken, het geluid van de
Porseleinhoen lijkt net een druppende kraan en de
Kwartelkoning zegt iets van crex-crex. De Kleinst
waterhoen spant echter de kroon. Je moet er
midden in nacht voor op pad om hem te horen en
dan wordt je beloond met “prrrrrt”. Maar dan hoor
je wel één van de zeldzaamste moerasvogels van Noordwest Europa. In Nederland waren
enkele waarnemingen bekend uit de jaren zeventig en pas sinds een paar jaar worden er
weer Kleinst waterhoentjes gehoord in enkele moerassen in Nederland. Vorig jaar zaten
er meer dan 10 in De Onlanden. Uniek! Dankzij de huidige waterstanden is er veel ondiep
water, 10 tot 20 cm, aanwezig in de Eeldermaden en Peizerweering. En hier houden de
rallen van.
Paapjes
Een andere interessante soort is het Paapje. Dit vogeltje
was ooit heel gewoon in Nederland, maar tegenwoordig
zijn er nog maar enkele honderden en dan voornamelijk in
Drenthe. Vooral het Fochteloërveen herbergt veel
broedparen. Maar in de Eelder-en Peizermaden vermoed
ik dat we dit jaar ook meer dan 10 broedparen gaan
tellen. Dit is de ultieme beloning voor open, bloemrijke en
structuurrijke graslanden. Deze graslanden liggen op de
hogere zandkoppen in het gebied. De lichte toename van
deze soort suggereert dat het wel goed zit met het beheer
van onze graslanden. Of zou het toch komen door betere
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omstandigheden in Afrika? Want het Paapje overwintert ten zuiden van de Sahel. De
laatste jaren regent het hier eindelijk weer wat meer, waardoor er meer vogels
overleven. Zo zie je maar, je moet altijd oppassen met het trekken van conclusies. De
komende jaren zullen we het beheer op de hogere droge plekken verder verbeteren. We
hopen dat we uiteindelijk dan ook beloond worden met soorten als de Grauwe klauwier.
Hemelgeiten
De hogere waterstanden hebben ook invloed op de Watersnippen, ook
wel hemelgeiten genoemd. Voor de inrichting hadden we enkele
hemelgeiten, maar dit jaar gaan we er misschien wel 20 tellen. Het
"blatende" geluid wordt gemaakt door te flapperen met de stijve
buitenstaartveren tijdens hun karakteristieke duikvlucht.
De veranderingen in het gebied gaan natuurlijk ook gepaard met
verliezen. De Grutto lijkt langzaam maar zeker van het toneel te
verdwijnen in de Eelder-en Peizermaden. Dit jaar tellen we
waarschijnlijk zo'n 20 paar.
Veldleeuwerik
Tenslotte wil ik nog even stil staan bij de Veldleeuwerik. Er zingen dit
jaar weer meer dan 100 in de Eelder-en Peizermaden. Hij heeft al vele
muzikanten geïnspireerd met zijn prachtige zang die wel 300
verschillende klanken kan bevatten. Deze vogel heeft het erg moeilijk
in Nederland. De hoge productie van het boerenbedrijf zorgt ervoor
dat er geen tijd genoeg is om de eieren uit te broeden, terwijl veel
natuurgebieden niet de openheid hebben die dit vogeltje nodig heeft.
Ook in De Onlanden zal deze openheid afnemen. Maar in de Eelder-en
Peizermaden proberen we in de kern van het gebied voldoende
openheid te creëren door te maaien en af te voeren. Al jaren proberen
we ons maaibeheer zo goed mogelijk af te stemmen op de broedtijd
van de Veldleeuwerik. In het verleden is het gelukt om wel drie legsels
groot te krijgen in een seizoen en dat is wel een super broedsucces!
Let de volgende keer dat je in De Onlanden fietst of wandelt maar
eens op de geluiden van deze bijzondere vogelbevolking.

Veldleeuwerikbiotoop langs de Drentse Dijk
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Om al die broedvogels in De Onlanden te tellen, zijn veel vrijwilligers nodig. Daarvan
lopen er al een groot aantal rond in het gebied, maar toch kunnen er nog meer bij.
Daarom organiseerde stichting Natuurbelang De Onlanden, in samenwerking met de
beheerders en Sovon Vogelonderzoek en met financiële steun van Vogelbescherming
Nederland, het afgelopen voorjaar een cursus broedvogels inventariseren. Eén van de
deelnemers doet hieronder verslag van zijn ervaringen tijdens de cursus.

De Duif en de Rietgors
door Evert Janse
Mijn omgeving was heel verbaasd dat ik me had opgegeven voor een cursus
Broedvogelmonitoring. “Wat weet jij nou van vogels?” En daarin hadden ze volkomen
gelijk. Het was aan de vriendelijke selectiecommissie te danken dat ik een plek kreeg
tussen de 16 medecursisten, waarvan de meesten al over een behoorlijk grote kennis
beschikten.
Wellicht was het onbewust toch mijn vader Ewout die daarin een rol speelde. Mijn pa was
een verdienstelijk amateur-vogelaar die, omdat hij goed kon schrijven, wel eens
uitgenodigd werd om voor vogelbladen te schrijven. In zijn jeugd in Zeist had hij
wedstrijdduiven waarmee hij ook enige prijzen had gewonnen, als ze bijvoorbeeld uit
Frankrijk aan kwamen gevlogen. In de oorlog was er ook in Zeist niet veel te eten en wat
er met die prachtige duiven is gebeurd, is een goed bewaard geheim gebleven. Mijn
vader heeft er nooit meer over gesproken. De duiven bleven trouwens een rol spelen in
zijn latere leven. Niet dat Ewout zelf nog duiven bezat, maar er bleef altijd een
aantrekkingskracht bestaan. Zo woonden we zeshoog in Den Haag en daar bezochten de
duiven ons. En toen hij vele jaren later correspondent in Londen was, bleek dat niet
veranderd. Bij het appartement van mijn ouders in Hampstead was het een komen en
gaan van duiven.
Arend van Dijk is onze leermeester. Toeska,
Antoon, Cees en ik volgen hem op de voet.
Blauwborst, Sprinkhaanzanger, Graspieper, hij
wijst ze aan voordat we ze ooit gezien
hebben. Het is ons al snel duidelijk dat het op
gehoor kunnen herkennen nog veel
belangrijker is dan middels de verrekijker. Niet
alleen de cursusavonden, maar ook de
zaterdagwandelingen zijn leerzame sessies. Zo
leren we buiten het tellen om ook andere
dingen, bijvoorbeeld over het feit dat
Spreeuwen meevliegen met Kieviten om
vervolgens te kunnen dineren als die Kieviten
landen.
Voorlopig heb ik een zwak voor de Rietgors en vooral de laatste zaterdag tellen we ruim
20 exemplaren in ons gebied. Het examen nadert en ik zie wat gespannen gezichten om
me heen. De eerste vraag...Ja, de Rietgors! Ik zie het als een vriendelijke geste van onze
maestro. Iedereen blijkt geslaagd te zijn.
Al met al en een mooie BMP-cursus in De Onlanden. Voor mezelf zie ik het als het halen
van een rijbewijs. Je kunt een beetje rijden, maar daarna begint het pas. Van Wim van
Boekel al een paar goede tips gekregen voor verdere studie. Volgend jaar hoop ik met
een ervaren teller te kunnen meelopen, om vervolgens in 2015 een eigen gebied aan te
vragen.
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Van mijn moeder krijg ik de vogelgids van mijn vader.
Het blijkt een gids te zijn uit 1955 van o.a. Peterson. Op
pagina 294 lees ik de prachtige namen van de Rietgors:
'Emberiza schoeniclus' (L), 'Reed Bunting' (E),
'Rohrammer' (D) en vooral de laatste de 'Bruant des
roseaux' (F).
Binnenkort weer naar De Onlanden om de Bruant des
roseaux te zien!

RUIMTE VOOR INSECTEN
door Roelof Blaauw, Staatsbosbeheer
De Onlanden is in korte tijd een waar vogelparadijs
geworden. Maar er is natuurlijk veel meer te beleven op
het gebied van flora en fauna dan alleen vogels. Neem
bijvoorbeeld de insecten, een zeer belangrijke diergroep
in De Onlanden. Insecten zijn hoe dan ook belangrijk in
de natuur. Er zijn zeer veel soorten insecten en vaak zijn
de aantallen per soort ook (veel) groter dan bij andere
diergroepen. Bovendien zijn ze ecologisch van onmisbaar
belang. De Onlanden mogen zich verheugen in een zeer
rijk insectenleven en er is ook volop ruimte voor
insecten. Staatsbosbeheer wil daarom, in De Onlanden,
nog meer dan voorheen rekening gaan houden met
insecten in het beheer.
Er zijn veel soorten insecten in De Onlanden en zij geven
haarfijn aan hoe de mens in zijn algemeenheid tegen
insecten aankijkt. De muggen zijn “vervelende”
steekbeesten die we liever kwijt dan rijk zijn. Er is dan
ook veel aandacht geweest in het hele inrichtingsproces
Akkerhommel
voor de muggen en de mogelijke overlast die zij kunnen
veroorzaken. Ook zijn we over het algemeen geen liefhebbers van dazen, horzels en
andere steekbeesten. Daar staat tegenover dat we vlinders en libellen veelal een warm
hart toedragen. Veel mensen genieten van deze insectengroepen en
ze staan volop in de belangstelling. In voorgaande Nieuwsbrieven zijn
deze soorten insecten dan ook al eens de revue gepasseerd.
Hoe we ook tegen insecten aan kijken in De Onlanden, ze zijn met
veel soorten en in grote aantallen te vinden. En juist in deze
zomermaanden is daar veel van te zien en te genieten. En dat kan
gewoon langs alle wegen en paden. De beste plekken zijn daar waar
de paden langs water of zogenaamde plas-dras gebieden lopen. Als
we daar een tijdje langs de randen gaan staan of zitten kunnen we
heel veel soorten zien en horen. Op zonnige dagen met weinig wind
zit de lucht soms vol van insecten en is het gegons op grote afstand
te horen. Wie in de wat hogere waterplanten zoekt kan daar, met wat
geluk, libellen vinden die net uit hun larvenhuid zijn gekropen. De
grotere soorten als Viervlek en Glassnijder zijn wat makkelijker te
vinden dan de kleinere soorten als Lantaarntje (hiernaast) en
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Variabele waterjuffer. Op de waterplanten zitten ook vaak rupsen van allerlei
nachtvlindersoorten en wie nog wat dichter bij kijkt kan ook allerlei minerende en
borende kleine insectensoorten aantreffen. Soms gaat het om zoveel insecten dat zoiets
een ware belevenis op zich wordt.
Dereaocoris ruber (wantsensoort)
Zo langs de waterkant hebben we het
vooral over het voortplantingsgebied
van de verschillende insectensoorten.
Daarnaast hebben insecten ook
gebieden nodig waar ze voedsel
kunnen vinden en gebieden waar ze
veilig kunnen rusten. Afhankelijk van
het soort voedsel dat een bepaalde
soort eet kunnen we insecten op
diverse plaatsen aantreffen. De
planteneters vinden we vooral op
plaatsen met (bloeiende) kruiden en
diverse grassoorten. Plaatsen in De
Onlanden met een gevarieerde vegetatie zijn dan ook ware hot spots voor allerlei
insectensoorten. Daarnaast zijn er ook uitgesproken vleeseters in het insectenrijk, zoals
libellen en loopkevers. Zij zijn niet zozeer direct aan vegetatie gebonden, maar vooral
waar zich het eten bevindt. Ze zijn meer verspreid door het hele gebied te vinden.
Tenslotte zijn er ook nog alleseters in het insectenrijk en zij zijn o.a. ook op de grazige,
kruidenrijke stukken te vinden.
Veilig kunnen rusten is voor insecten eveneens van groot belang. Insecten zijn relatief
klein ten opzichte van veel andere diersoorten. Daarom zijn ze extra gevoelig voor
bijvoorbeeld weersinvloeden. Een matige wind kan voor veel soorten al teveel zijn. Als er
een flinke bries is, maar er is wel zon en warmte, bevinden veel insecten zich in de luwte
van een bosje, rietveld of andere hoge ruigtekruiden. Dat zijn ideale momenten voor ons
om daar insecten waar te nemen. In De Onlanden zijn behoorlijk veel van dergelijke
plaatsen te vinden die vol kunnen zitten met insecten. Vlinders, libellen, zweefvliegen,
bijen, wespen, wantsen je kunt het zo gek niet verzinnen. Bosjes, Riet en hoge
ruigtekruiden zijn dus van belang om weersinvloeden te kunnen weerstaan, maar ze zijn
ook geschikt om predatie door andere soorten te voorkomen. Veel insectensoorten staan
namelijk op het menu van andere dieren en vaak zijn het insecten die andere insecten
opeten. Een beetje schuilgelegenheid is dan wel handig.
En zo heeft elk deel in het Onlandengebied wel een
functie voor de vele insectensoorten..
Waterplantenvegetaties, bosjes, rietvelden, hoge kruiden
en grazige vegetaties met veel kruiden zijn al genoemd
als belangrijke leefgebieden voor insecten. Ook kan het
zo zijn dat slechts een enkele (planten) soort zijn eigen
specifieke insecten huisvest. Els, wilg, Riet en
Krabbenscheer zijn daarvan voorbeelden.
Het gaat veel te ver om in dit artikel uitgebreid op de
enorme rijkdom aan insectensoorten in te gaan. Ga
vooral zelf het gebied in en laat u verrassen. Er is
onnoemelijk veel informatie over insecten op internet te
vinden en er zijn diverse boeken met dergelijke
informatie. Eén boek ter inspiratie, met een relatief
nieuwe visie op insecten, is “Ruimte voor Insecten” van
Frits Bink.
Groene Struiksnuitkever
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De Lettelberterpetten:
een vochtig, alluviaal, beekbegeleidend bos of toch niet?
Door René Oosterhuis, Het Groninger Landschap
Een deel van De Onlanden is aangewezen als Natura 2000 gebied. Dit betekent dat
bepaalde natuurwaarden extra bescherming genieten. Dat is vastgelegd in een
aanwijzingsbesluit en in een doelendocument. In het doelendocument staat omschreven
welke natuurwaarden in het gebied beschermd moeten worden. In de concept
documenten was het habitattype 'vochtige alluviale bossen, beekbegeleidende bossen'
(H91E0C) opgenomen als te beschermen habitat. Maar in december 2010 is het
habitattype door de staatssecretaris geschrapt met als reden dat dit habitattype in het
Natura 2000 gebied Leekstermeer niet voorkomt.
Het Groninger Landschap heeft samen met Stichting Natuurbelang De Onlanden, bij de
Raad van State beroep ingesteld tegen dit besluit, omdat wij van mening zijn dat de
Lettelberterpetten wél onder het habitattype ‘Vochtige alluviale bossen,
beekbegeleidende bossen’ vallen. Helaas verklaarde de Raad van State op 3 april 2013
ons beroep ongegrond. Onderstaand verhaal geeft een inkijkje in het verschil van inzicht
tussen Het Groninger Landschap en het toenmalige Ministerie van LNV met betrekking tot
het habitattype.
In het profieldocument staat omschreven
aan welke criteria het broekbos moet
voldoen om een ‘vochtig, alluviaal,
beekbegeleidend bos’ te mogen heten.
Naar onze mening voldoen de
Lettelberterpetten hieraan en wel om de
volgende redenen:
- Het bos staat op een alluviale (door een
beek afgezette) bodem. De bodem
bestaat uit een dun laagje veen van
gemiddeld minder dan 90 cm met
daaronder zand.
- Het gebied wordt periodiek
overstroomd met beekwater (gemiddeld
1 maal per jaar).
- Er is een variabel waterpeil met hoge
peilen tot op het maaiveld in de winter en
lagere peilen in de zomer, met een
maximale uitzakking van 40 centimeter.
- Er is kwel aanwezig van de naastgelegen zandrug van Lettelbert.
- Er zijn kenmerkende vegetatietypen aanwezig: 39Aa2 Elzenzegge-Elzenbroekbos,
39RG2 (39Aa) Rompgemeenschap met Gewone braam van het Verbond der
Elzenbroekbossen, 39RG4 (39Aa) Rompgemeenschap met Moeraszegge van het Verbond
der Elzenbroekbossen.
- Zwarte els is dominant aanwezig.
- Bedekking met exoten is minder dan 5%.
- Er is sprake van een gevarieerde bosstructuur met een gemengde
soortensamenstelling.
- Er is veel dood hout aanwezig en er bevinden zich oude hakhoutstoven.
- In het voorjaar zijn er veel bloeiende planten aanwezig (o.a.
Dotterbloem, Moerasviooltje, Gewoon speenkruid, Gele lis).
- Er zijn verschillende voor dit habitattype kenmerkende soorten fauna
aanwezig: Zeggekorfslak (foto hiernaast), Waterspitsmuis, Appelvink,
Boomklever, Grote Bonte Specht, Matkop.
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De staatssecretaris is het op de meeste punten met ons eens, maar de Lettelberterpetten
zou op twee punten niet aan de criteria voldoen. Er zou geen invloed zijn van beek of
rivier en het bos zou niet op een alluviale bodem staan. Beide criteria zijn erg lastig te
bepalen en zijn voor meerdere uitleg vatbaar. Het Groninger Landschap vindt dat de
Lettelberterpetten wel onder invloed van beken staan. Immers als het gebied onder
water staat is dit water afkomstig uit Drenthe. Via verschillende beken wordt dit water
aangevoerd. De term alluviale bodem is eveneens lastig te bepalen. Het begrip ‘alluviale
bodem’ is in nationale, noch Europese regelgeving gedefinieerd en wederom voor
meerdere uitleg vatbaar. Iedereen is het er over eens dat het zandpakket onder de
Lettelberterpetten van alluviale oorsprong is. De staatssecretaris vind dat de aanwezige
veenlaag op het zand ervoor zorgt dat het bos niet op alluviale gronden staat, maar op
veengrond. Het Groninger Landschap vind dat het veenpakket zo dun is dat het nog
steeds om alluviale gronden gaat, met een dun laagje veen. Met de huidige
waterstanden, hoog in winter en laag in zomer, staat een deel van de Elzen met hun
wortels tot in het alluviale zand. Wij vinden dat de grond nog wel kan eroderen als het
bos overstroomd is met beekwater. De troebelheid van het water geeft aan dat er
sediment in beweging is.
De Raad van State heeft uitspraak gedaan en de staatssecretaris in het gelijk gesteld.
Daarmee verliezen de Lettelberterpetten deze beschermende status. Omdat wel wordt
voldaan aan de belangrijkste criteria, namelijk die van de plantengemeenschappen die
aanwezig zijn, blijft Het Groninger Landschap het gebied beheren als een vochtig,
alluviaal, beekbegeleidend Elzenbroekbos.
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Otter!
Door Wim van Boekel
Een half jaar geleden stond in de vorige Nieuwsbrief dezelfde titel boven een bijdrage van
Aaldrik Pot. Hij vertelde daarin over de sporen die een Otter in het veld achterlaat en
voorspelde dat het niet lang zou duren voor deze mysterieuze marterachtige in De
Onlanden zou opduiken. Waarschijnlijk heeft zelfs Aaldrik niet durven dromen dat zijn
voorspelling binnen een paar maanden uit zou komen.
Het nieuws dat een Otter in De Onlanden was gesignaleerd heeft iedereen op vele
manieren tot zich kunnen nemen. RTV Drenthe had de primeur in het natuurprogramma
ROEG!, maar ook op Twitter en in kranten verscheen het bericht. Via Natuurmonumenten
werd het nieuws landelijk verspreid. Al snel was algemeen bekend dat er een Otter door
De Onlanden zwierf, maar wáár precies bleef wat vaag en ook was het de vraag hoe we
eigenlijk wisten dat het dier er was? Daarom staat hieronder nog eens in detail wat er tot
nu toe bekend is van de Onlandse Otter.
Oude Otterspraint: veel schubben

Misschien was de Otter al in het gebied
aanwezig op het moment dat de vorige
Nieuwsbrief verscheen (eind 2012), maar
waarschijnlijk is dat niet. In januari vroor het
stevig en er viel ook een aardige laag sneeuw.
Daarin waren de Ottersporen beslist opgevallen
bij één van de boswachters die De Onlanden
beheren. Eind januari was er een korte
dooiperiode, waarin ook het Peizerdiep weer
ijsvrij werd. Mogelijk is de Otter toen
gearriveerd, want half maart werden langs het
Peizerdiep meerdere oude spraints (keutels) van
een Otter gevonden.

Hij was hier dus geweest, maar iedereen vroeg
zich af of het dier nog steeds aanwezig zou zijn?
Een maand later (half april) vond Alwin Hut
(boswachter bij Het Groninger Landschap) verse
sporen (poot- en staartafdrukken) van een Otter
in het Matslootgebied. Een dag later werden
daar vlakbij nieuwe sporen gevonden (foto
hiernaast). De Otter was er dus nog steeds! Het
definitieve bewijs werd geleverd met een
cameraval in de Peizermaden. Vier dagen
vóórdat de pootafdrukken gevonden werden,
was de Otter hier al prachtig op de foto gezet.
Omdat de camera om de twee weken
gecontroleerd werd, werd het plaatje pas bekend
na de vondst van de sporen.
Iedereen lette nu extra goed op tekenen van
Otter in De Onlanden. Dat leverde nog een oude
spraint op, op een andere plek in het
Matslootgebied en ook werden nieuwe sporen
gevonden. Begin mei verscheen de Otter weer
op de foto bij de cameraval in de Peizermaden.
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Daarna werd het rustig rond deze bijzondere bewoner. Mogelijk werd
hij eind mei nog verstoord tijdens een vismaal aan de noordoever van
het Leekstermeer. Het dier werd hier niet gezien, maar de duidelijk
aangevreten vis en een luidruchtig weg plonzend dier in het Riet
wijzen in de richting van Otter.
Het zomer halfjaar is altijd een slechte tijd voor het vinden van
Ottersporen. Waarschijnlijk moeten we wachten tot de winter voor er
weer duidelijke tekenen van de aanwezigheid van dit dier (of een
ander) te vinden zijn. Dat de Otter een ‘hij’ is, staat niet vast, maar
het is bekend dat mannelijke dieren het meest en het verst rond
zwerven. Meestal zijn zij de eerste die een nieuw gebied bereiken.
Al zie je hem zelf niet, een Otter spreekt zeer tot de verbeelding en is
de vlag op het natuurgebied waar hij neerstrijkt. Iedereen in De
Onlanden is dan ook trots op deze aanwinst en heeft het volste
vertrouwen dat het niet bij deze ene keer zal blijven.
De Otter is zeer welkom in De Onlanden. Dat was vroeger ook zo, maar om een andere
reden. 99 jaar geleden stond dit bericht in het Nieuwsblad van het Noorden.
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Oproep: Hoe geniet jij het meest van De Onlanden?

Fotograaf: Geurt Besselink Bron: Natuurmonumenten
Natuurgebied De Onlanden is nog maar pas ingericht als waterbergings- en
natuurgebied. Ken je het en kom je er wel eens? Natuurmonumenten wil graag weten
welke wensen jij hebt ten aanzien van de verdere inrichting van het gebied.
Wat vind jij?
De Onlanden, vlakbij Groningen, is een relatief groot moerasachtig gebied, waar nu al
Roerdomp broedt, de Porseleinhoen haar voedsel zoekt en vaak Grote zilverreigers te
zien zijn. 'De natuur' is op de goede weg. Maar wat vind jij van het gebied? Mis je iets?
Fietspaden, wandelroutes, bankjes om even van al die vogelsoorten te genieten? Wat
vind je ervan dat er meer bos verschijnt?
Doe mee met enquête
Natuurmonumenten gaat nu verder aan de slag met de recreatieve inrichting en beheer
en wil graag weten hoe jij als omwonende graag gebruik maakt van het gebied. Jouw
mening kan ons ondersteunen bij het nemen van allerlei beslissingen. Daarom vragen we
je een korte enquête in te vullen. De enquête bestaat uit 12 vragen en kost je niet meer
dan een paar minuten tijd om in te vullen. Klik op deze link:
https://www.surveymonkey.com/s/9RHTWM2
Uitkomsten
Natuurmonumenten houdt bij de verdere inrichting van het gebied uitdrukkelijk rekening
met wensen uit de omgeving die uit deze enquête naar voren komen. Doe je mee?

Planten met hoop voor de toekomst
door Roelof Blaauw, Staatsbosbeheer
Het is weer volop zomer en dus tijd om ook naar de planten te kijken. Bij
Staatsbosbeheer doen we dat om puur te genieten, maar toch in de eerste plaats om ons
informatie te verschaffen over de toestand van de natuur. Alle plantensoorten leven
namelijk op een plek die bij hen past. En soms zijn dat plekken die door de mens als
waardevol bestempeld wordt. Zo kunnen we bijvoorbeeld planten als Waterviolier,
Holpijp, Grote boterbloem en Lidsteng aantreffen op plekken met uittredend grondwater
(kwel). Deze plekken worden in het hedendaagse natuurbeheer als waardevol gezien.
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Boeiend is hoe in een pas ingericht gebied als De Onlanden de plantensoorten reageren,
welke soorten er opduiken en of ze ons al iets kunnen zeggen over wat het moet of kan
worden. Vooral de plantensoorten die een positieve uitkomst kunnen geven maken ons
natuurlijk extra blij. Een aantal van deze soorten hebben in voorgaande Nieuwsbrieven al
eens aandacht gehad, maar toch is een korte opsomming weer interessant omdat zij juist
nu in het veld goed te bekijken zijn.
Als we het over waterplanten hebben zijn naast de al genoemde “kwelplanten” ook
soorten als Pilvaren en Naaldwaterbies (foto) van belang. Zij geven een bepaald type
water aan van mogelijk goede kwaliteit. Moerasplanten als Waterscheerling en Stijve
zegge zijn soorten die gewenst zijn
als begin van verlandingsvegetaties.
Op weer andere plaatsen in het
water worden we vrolijk van
Krabbenscheer en diverse soorten
fonteinkruiden. Op delen waar
geplagd is komen plaatselijk soorten
als Bleekgele droogbloem op, maar
momenteel zijn ook de Geelgroene
zegge en Borstelbies aan het
opduiken. De eerste orchideeën zijn
verschenen op nieuwe plekken en op
de betere plekken vinden we ook
Dotterbloemen en de Echte
koekoeksbloem. Een eerste plantje
Struikheide, Kruipwilgen, Blauwe
zegge en Waterkruiskruid zijn te
vinden, net als nieuwe plaatsen met
Snavelzegge en Blaaszegge. En een
zeer algemene soort die we graag op
veel plaatsen zien uitbreiden is RIET.
En zo hebben we een waslijst aan plantensoorten die
hoop voor de toekomst geven. Een groot deel van
deze plantensoorten proberen we doorlopend te
vinden, maar eens in de vijf jaren proberen we een
totaaloverzicht van het gehele gebied te krijgen. In
volgende Nieuwsbrieven komen we zeker nog eens
terug op deze plantenlijst. Voor nu: zij die dat willen
kunnen deze zomer de waarnemingen van
POELRUIT in De Onlanden aan Staatsbosbeheer
doorgeven. Geniet ervan en alvast bedankt.
Waarnemingen POELRUIT doorgeven aan:
r.blaauw@staatsbosbeheer.nl

Bloeiende Poelruit
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De Onlanden en de Oderdelta
door Jacob de Bruin, Natuurmonumenten
Natuurmonumenten en de EUCC Polen hebben in 2010 een officieel twinnings contract
getekend. Een twinning tussen twee "non-governmental" organisaties. Het doel is kennis
uitwisselen over het beheer van moerasnatuur. Het betreft dus eigenlijk een twinning
tussen De Onlanden en de Oderdelta. De afgelopen jaren hebben medewerkers en
vrijwilligers van Natuurmonumenten geholpen
met het monitoren van broedvogels in de
Oderdelta. Hier ligt 3200 ha natuurgebied.
1400 ha hiervan is land en de rest is water. Dit
reservaat is in 2005 geopend. Het gebied is
eigendom van de EUCC. Met financiële steun
van Stichting Doen en de Postcodeloterij is een
begin gemaakt met dit bijzondere
natuurgebied. Natuurmonumenten helpt vanaf
1998 met monitoring en beheeradvies. Vanaf
1995 kocht de Europese Kustunie EUCC (zie
kader) bijvoorbeeld 900 hectare natuurgrond
op strategische plaatsen. Stettin wilde zijn
haven namelijk tot ver in de Delta uitbreiden,
maar deze ambities werden mede dankzij de
milieulobby van EUCC en Eurosite afgeketst. De
Wereldbank, die miljarden in Stettin zou steken
trok haar financiering in. De strategische
aankopen moeten volgens EUCC-directeur
Kazimierz Rabski ervoor zorgen dat
projectontwikkelaars niet zomaar hun slag
Figuur 1 Ligging eigendommen EUCC
kunnen slaan. Uitbreiding staat op het
programma, en meer en meer broedterrein voor Zeearenden, maar ook Kraanvogels en
Kwartelkoningen wordt zo veilig gesteld. Het hele
Oderdelta gebied herbergt 25% van de Poolse
EUCC
populatie van de Zeearend, namelijk zo’n 150
De EUCC is een non-profit
broedpaar. In het gebied komen dieren voor als
organisatie met 2700 leden in
Otter, Bever, Das, Wasbeerhond, Edelhert, Wild
zwijn. In de bossen, wat verder landinwaarts,
35 landen. De EUCC zet zich in
leven nog Wolven.
voor een rijke kust en een

gezonde zee, voor mens en
natuur. Een van de
Veldprojecten is de EUCC
Polen. Zij is eigenaar en
beheerder van een natuurpark
met ecotoerisme en duurzame
landbouw in de Oder Delta.

Kolchozen

In de communistische tijd was er geen sprake van
particulier bezit van land. De boerderijen waren
collectieve 'fabrieken op de akkers', de
zogenaamde Kolchozen. Kolchozen waren eigendom
van groepen samenwerkende boeren en van de
staat. De boeren mochten een klein stukje privéland houden, een paar dieren en een eigen huis.
Een kolchoz moest jaarlijks een bepaald percentage
van de productie afstaan aan de staat tegen een
door de staat vastgestelde prijs. Er werden veeleisende produktieschema’s opgelegd. Er
liepen destijds dan ook duizenden koeien in Czarnocin Basin en er zijn vele kilo
kunstmest opgebracht. Met de val van het communisme kwamen deze gronden braak te
liggen en ontwikkelden zich, net als voor de ontginning, tot een bijzonder natuurgebied.
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Natuurmonumenten helpt
Natuurmonumenten helpt de EUCC
met beheeradvies. Harm Piek en
Feike Prins zijn hier de
grondleggers van. Zo heeft
Natuurmonumenten een aantal
Schotse Hooglanders, afkomstig
van het eiland Tiengemeten,
geschonken aan de Polen. Sinds
drie jaar helpen wij hen met
inventarisatie van flora en fauna in
de natuurgebieden. In Polen zijn
geen vrijwilligers en geen
inventarisatie medewerkers. Nu het
Natura 2000 gebied is geworden
Figuur 2 Kolchoz in Czarnocin
moeten er gegevens op tafel komen
om het gebied de bescherming te geven die het verdient.
In 2008 is een eerste verkenningsronde uitgevoerd. In 2009 is de eerste echte
inventarisatie uitgevoerd. Tijdens drie bezoeken zijn de broedvogels in kaart gebracht in
de twee grootste gebieden van de EUCC. In Row Peninsula en Czarnocin Basin zijn zo’n
95 soorten broedvogels en ongeveer 10.000 territoria vastgesteld. Onderstaand een
opsomming van het aantal broedparen van ‘enkele’ interessante soorten:
13 paar Kraanvogel, 8 paar Roerdomp, 28 paar Grauwe klauwier, 2 paar Grauwe
kiekendief, 54 paar Waterral, 4 paar Porseleinhoen, 3 paar Kwartelkoning, 2 paar
Boomvalk, 4 paar Kleine plevier, 25 paar
Watersnip, 4 paar Draaihals, 108 paar
Veldleeuwerik, 209 paar Gele kwikstaart, 31
paar Noordse nachtegaal, 31 paar Paapje, 60
paar Grote karekiet, 408 paar Baardmannetje,
1 paar Klapekster, 23 paar Roodmus, 41 paar
Geelgors, 8 paar Wielewaal.
De toppers in aantallen zijn echter de
Rietzanger (2725 paren), Kleine karekiet (2179
paren) en Rietgors (1665 paren).
Vorig jaar hebben vrijwilligers uit De Onlanden
zo'n 23 transecten van een kilometer geteld op
broedvogels. Hieruit bleek dat de begrazing
erg intensief begint te worden en er was veel
Riet gemaaid. Daarnaast had het kruiend ijs in
de winter het Riet aan de oevers van de
Oderdelta verwoest. De rietvogels waren dan
ook gigantisch afgenomen. Deze resultaten
Figuur 3 Transectentelling in de Oder delta
worden gebruikt om het beheer te verbeteren
in de komende jaren. In 2015 zullen we de
transecten weer gaan tellen.
TIP!
Kijk ook eens op: http://www.youtube.com/user/OderdeltaEUCCproject/videos
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