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Voorwoord
Twee stormen hebben we al gehad dit najaar en wie weet wat de winter nog meer in
petto heeft. Automatisch denk je terug aan de storm en het hoogwater van begin januari
2012. De Onlanden bewees toen hoe noodzakelijk het is om voldoende ruimte te
reserveren voor het overvloedige water dat soms naar beneden komt.
Inmiddels zijn we zo’n twee jaar verder, is De Onlanden (bijna) af en wordt er hard
gewerkt aan de herinrichting van de bovenlopen van het Peizerdiep. Door hermeandering
en aanleg van natuurvriendelijke oevers zal in de toekomst het regenwater dat,
bijvoorbeeld, bij Norg valt veel langer onderweg zijn naar De Onlanden. ‘Vasthouden’
heet dat in waterschapstermen. Eenmaal aangekomen in De Onlanden kan het Norgse
water zonodig een tijdlang geborgen worden binnen de kades van de waterberging.
Uiteindelijk wordt het dan afgevoerd richting Lauwersoog, waar het in de Waddenzee
verdwijnt. Niet alleen water volgt deze route, ook dieren als vissen, slangen en
zoogdieren reizen langs de waterwegen. Zij kunnen dat zelfs twee kanten op. Zo kan de
Otter naar het Lauwersmeer en de Paling naar Norg migreren. De herinrichting van de
bovenlopen van de beken helpt enorm bij die trek van dieren. Barrières als stuwen, steile
oevers en voedselarme biotopen maken plaats voor vistrappen, plas-dras oevers en
gevarieerde biotopen. Waterhuishouding én natuur profiteren dus van die herinrichting.
Het is te hopen dat dit proces niet bij de A7 ophoudt, maar dat in de toekomst de Otter
en Paling ook via nieuwe Groningse waterbergingsgebieden langs, bijvoorbeeld, het
Reitdiep kunnen trekken. Want ook in Groningen kunnen veiligheid en natuur prima
samengaan. Als je maar wilt.
WvB
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Ruim baan voor natte natuur in polder Zuidermaden
Door Bertil Zoer, Stichting Het Drentse Landschap
Grote delen van de Polder Zuidermaden zijn, als onderdeel van het natuurgebied De
Kleibosch, al lange tijd in beheer bij Het Drentse Landschap. Begin 2013 is de inrichting
van een deel van de polder als waterberging gerealiseerd. Feitelijk is ongeveer de helft
van de polder hiermee ontpolderd en teruggegeven aan het natuurlijke stroomdal van
het Peizerdiep. De herinrichting van de Zuidermaden is eigenlijk een laatste en in
oppervlak bescheiden onderdeel van de totale herinrichting van de waterhuishouding van
het Leekstermeergebied.
Het gebied Kleibosch met de polder Zuidermaden maakte deel uit van het
herinrichtingsgebied Roden-Norg. Eén van de doelstellingen van het in 1997 vastgestelde
Herinrichtingplan Roden-Norg was om in de polder Zuidermaden te streven naar optimale
inrichting voor waterberging en natuur. De realisatie werd uiteindelijk mogelijk dankzij de
medewerking van de plaatselijke melkveehouder die een deel van de polder in gebruik
had. Dankzij een grondruil kwam een aaneengesloten, laag deel van de polder langs het
Peizerdiep in eigendom van Het Drentse Landschap, waarmee de weg voor waterberging
en natuurontwikkeling vrij kwam. Met de realisering van het inrichtingsplan werd de kade
langs het Peizerdiep verder naar buiten geplaatst. Hierbij werd de kade op de meeste
plekken zacht glooiend aangelegd waardoor het eerder een natuurlijke verhoging in het
landschap lijkt. Het waterpeil in het deel van de polder binnen deze kade kan daarmee
weer vrij fluctueren met het beekpeil. In de rest van de polder blijft het peil afgestemd
op de landbouwfunctie. De inrichting van het gebied is in de loop van 2013 afgerond.
Hiermee is er ongeveer 60 ha omgevormd tot veel nattere moerasnatuur. In het gebied
is een grote slenk, eigenlijk een nevengeul van het Peizerdiep, aangelegd om makkelijk
in en uitstromen van het beekwater mogelijk te maken. Ook kon tegelijkertijd de
waterhuishouding van het aangrenzende
Kleiboschreservaat geoptimaliseerd worden voor de
natuur. Dit deel van het gebied staat bekend om de
bijzondere potkleiflora op de bosbodem en in de
hooilanden. Met name voor de hooilandflora werd het
gebied nog altijd te sterk ontwaterd.
In het heringerichte gebied ligt nu een groot eiland
omgeven door een brede nevengeul van het Peizerdiep.
De hoeveelheid water fluctueert nu vrijelijk met het
beekpeil mee. Door de toegenomen oppervlakte water en
oeverzone heeft het gebied direct al een veel grotere
aantrekkingskracht op vogels. Tot voor kort zaten er in
het bemaalde poldergebied nauwelijks bijzondere
broedvogels. Weide- en moerasvogels zoals Watersnip en
Wulp ontbraken volledig. Het gebied was hiervoor te sterk
verdroogd. Nu het beekwater weer vrijelijk het gebied in
en uit kan is er veel meer variatie in begroeiing en
nattigheid. Welke vogels hier zullen gaan broeden, blijft
nog even een verrassing. De ontwikkelingen in de
vogelbevolking zullen gevolgd gaan worden door een
groepje tellers die onlangs de Onlander broedvogelcursus
afgerond hebben. Ongetwijfeld gaan die veel verrassende
ontwikkelingen meemaken in dit kersverse moerasgebied.
Het beheer binnen het waterbergingsgebied is voornamelijk procesgericht. Natuurlijke
processen krijgen vooral in het noordelijk deel vrij spel. Op het eiland en langs de
nevengeul is er ruimte voor spontane ontwikkeling van struweelrijk moerasbos onder
invloed van overstromingen. Tegen de tijd dat de eerste Bevers het gebied zullen
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koloniseren zal zich hier een prima leefgebied hebben ontwikkeld. Ook de toekomstige
aanwezigheid van Bevers is te karakteriseren als een natuurlijk proces. Bevers dragen
bij aan een vergroting van de natuurlijke variatie in het gebied. Meer naar het zuiden
toe, richting de boerderij Tichelwerk zal een botanisch beheer, bestaande uit maaien en
afvoeren, gehandhaafd blijven. Hier zullen vooral de bloemrijke, vochtige en natte
hooilanden beter tot ontwikkeling kunnen komen dankzij de verhoogde waterstanden.
De oever van de nieuwe slenk in de Zuidermaden raakt al snel begroeid

Tien centimeter extra WS

(waterstand/waterschap/watersnip)

Door Roelof Blaauw, Staatsbosbeheer
Nu de inrichting van De Onlanden op zijn einde loopt en straks ook de laatste stuwen
aangelegd zijn en functioneren is de verwachting dat het waterpeil in het Matslootgebied
nog ongeveer 10 centimeter zal stijgen. De (door)stroming van het water door dit gebied
functioneert dan ook zoals afgesproken. Aan dit “eindstadium” zal de natuur zich aan
gaan passen, maar hoe precies is natuurlijk niet tot in detail bekend. Juist op dat vlak
moeten we ons maar laten verrassen.
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Stroming in de zuidslenk in het Matslootgebied
bij de stuw naar het Leekstermeer

Uiteraard neemt de hoeveelheid
water toe en dus zal de oppervlakte
open water ook toenemen. Dit zal
waarschijnlijk niet ten koste gaan
van de hoeveelheid moeras, want
dat kan gewoon wat verder naar de
flanken opschuiven. Daarmee zullen
de meest droge delen op de flanken
wat in oppervlakte afnemen ten
gunste van het moeras. Hoe de
verhoudingen open water, moeras
en grasland precies komen te liggen
is moeilijk te zeggen.
De veranderingen in de waterkwaliteit zijn nog moeilijker voorspelbaar. Het hogere
waterpeil en de doorstroming zorgen voor diverse chemische processen in het water en
de onderliggende bodem. Dit kan zowel positief als negatief uitpakken voor de natuur.
Positief is een mogelijke toename van zuurstof in de toekomst en de verdunning van
diverse ongewenste stoffen. Negatief is een mogelijke verhoging van de concentratie van
diverse ongewenste stoffen dusdanig dat de voedselrijkdom en/of giftigheid voor de
plantengroei te groot wordt. Zowel de positieve als negatieve effecten kunnen indirect
weer gevolgen hebben voor de aanwezige fauna.
Het volgen van de veranderingen in de waterkwantiteit en –kwaliteit is vooral een zaak
van het waterschap Noorderzijlvest en de provincie Drenthe. Middels een vooropgesteld
monitoringplan volgen zij deze materie. Het monitoren van de indirecte gevolgen voor de
natuur is vooral een zaak van de terreinbeherende instanties en allen die de natuur een
goed hart toedragen.
Aan de hand van bovenstaande kunnen we voor het Matslootgebied, met het nodige
voorbehoud, wel wat te verwachten zaken benoemen. Langs de slenken en aan de
zuidkant van de Onlandse Dijk zullen we wat meer open water gaan zien. Dat is zeker
voor onze zichtmogelijkheden niet slecht en het kan voor de “echte” waterbeesten direct
of indirect gunstig werken. Het kan de visstand ten goede komen en daarmee de
visetende Otters, futen, zaagbekken, reigers en natuurlijk de Visarend. Ook zal er een
positief effect zijn op de macrofauna en de dieren die macrofaunasoorten op hun
menulijst hebben staan, zoals de Otter en de Brilduiker. Door de hogere waterstand
zullen plaatselijk, voor de natuurbeleving belangrijke, eilandjes verdwijnen, maar er
zullen ook nieuwe eilandjes ontstaan in de aangrenzende moeraswereld.
In die moeraswereld zal waarschijnlijk verder niet zoveel veranderen, anders dan dat het
geheel wat verder op zal schuiven naar de hogere flanken. De locatie van rietvelden,
grote zeggenvelden en (broek) bossen kan daardoor wat anders komen te liggen, maar
de invulling met plant- en diersoorten zal grotendeels hetzelfde kunnen blijven. Wel
interessant is hoe de verhouding tussen moeras en meer open graslandvegetatie zal
worden. Er is enige afname van de graslandvegetaties te verwachten en dan vooral van
de wat drogere types. We verwachten en hopen dat de vochtige, schrale graslandtypes
wat mee gaan schuiven naar de flanken en als zodanig in stand blijven. Mogelijk dat er
zelfs nog wat uitbreiding te verwachten is van deze, voor de natuur belangrijke,
soortenrijke graslandtypes, zodat de orchideeën zelfs vanaf de Roderwolderdijk zichtbaar
kunnen zijn.
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En dan hebben we nog de te verwachten
veranderingen in de natuur als gevolg van een
veranderende waterkwaliteit. Helaas is dat een
behoorlijk weerbarstige materie. Er zijn eigenlijk te
veel factoren en onzekerheden die bepalen hoe het
er uiteindelijk uit gaat zien. Op zich is de kwaliteit
van het instromende Peizerdiepwater goed te
noemen, vergeleken met het water van het
Leekstermeer. De kwaliteit is waarschijnlijk ook
goed genoeg om de wat hogere natuurdoelen te
halen. Maar we weten niet wat het water precies
gaat doen in het gebied zelf. Dus op dat vlak maar
geen voorzichtige aannames. Uiteraard is de
waterkwaliteit wel heel belangrijk voor welke
natuur we kunnen verwachten, dus goed monitoren
en in de gaten houden is ook hier het devies.
Als we dat goed doen kunnen we over ongeveer 20
Nieuwsbrieven een vervolg op dit artikel
verwachten – hoe de natuur er werkelijk uitziet in
het Matslootgebied.

Slapende ganzen in De Onlanden
Door René Oosterhuis, Het Groninger Landschap
Vanaf de jaren zeventig hebben De Onlanden zich ontwikkeld tot een belangrijk
overwinteringsgebied voor ganzen. Het hoogtepunt lag in de periode 1985 – 1995,
daarna nam het belang weer af om vanaf 2000 te stabiliseren, zie onderstaande figuur
van Sovon Vogelonderzoek Nederland.
Overwinteringsgebieden voor ganzen
moeten aan een aantal voorwaarden
voldoen. Belangrijkste is natuurlijk dat er
voldoende te eten is in de vorm van gras,
maar er moet ook een veilige plek zijn om
’s nachts te slapen. Net als veel andere
soorten vogels slapen ganzen in grote
groepen bij elkaar. Dat biedt een grotere
bescherming tegen allerlei vijanden. In de
schemering komen de vogels in groepen
aanvliegen en zoeken een plek op de
slaapplaats. ‘s Ochtends vertrekken ze rond
zonsopkomst weer naar de voedselgebieden.
Vaak gaat dat in één of enkele zeer grote,
luidruchtige groepen. Een prachtig
schouwspel om eens mee te maken. Meestal
verplaatsen de ganzen zich binnen een
straal van zo’n 10 kilometer van de
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slaapplaats. Ganzen slapen bij voorkeur op het water, omdat ze dan veilig zijn voor
grondpredatoren. Alleen met volle maan en helder weer kunnen ze ook ‘s nachts op
grasland aangetroffen worden.
In De Onlanden slapen de ganzen van oudsher op het Leekstermeer. Na de aanleg van
het Lettelberter bergboezem, ten noorden van Lettelbert, is ook hier een slaapplaats
ontstaan. Vanaf 2006 zijn gedurende de wintermaanden maandelijks tellingen uitgevoerd
op de slaapplaats om het aantalsverloop van de ganzen te kunnen volgen. De tellingen
zijn, afhankelijk van de locatie van de slapende ganzen, vanaf verschillende punten op de
oever van het Leekstermeer of vanaf de zuidkant van het Lettelberter bergboezem
uitgevoerd. De tellingen begonnen voor zonsopkomst. Hierbij werden alle wegvliegende
groepen ganzen genoteerd, totdat er nog slechts enkele exemplaren op het meer
aanwezig waren. Deze werden aan het einde van de telling met behulp van een telescoop
geteld. Wanneer grote groepen al in de
winter
Kolgans
Brandgans
schemering het meer verlieten, konden deze
minder nauwkeurig geteld worden en werd het
18900
350
aantal ganzen in deze groepen zo goed mogelijk 2006/2007
geschat. Determinatie van de verschillende
soorten vond vooral op geluid plaats, waarna op
2007/2008
9500
640
zicht een schatting werd gemaakt van het
aantal. In Tabel 1 staan de seizoensmaxima van
2008/2009
9100
250
de twee meest algemeen voorkomende soorten
bij het Leekstermeer: Kolgans en Brandgans.

Tabel1: Seizoensmaxima voor het Leekstermeer op basis
van maandelijkse slaapplaatstellingen uitgevoerd door Het
Groninger Landschap.

2009/2010

9400

650

2010/2011

15800

1250

2011/2012

9550

1180

Met de aanleg van de waterbergingsgebieden is
een nieuwe situatie ontstaan. Grote stukken natuur staan onder water of zijn plas-dras
en daardoor erg geschikt als slaapplaats voor ganzen. De ganzen hebben dit inmiddels
ontdekt en slapen niet alleen op het meer, maar verspreid door de hele Onlanden. Voor
de ganzen is het goed dat er verschillende alternatieven zijn, maar het tellen wordt er
een stuk ingewikkelder door. Tot voor kort was het voor één teller mogelijk om de telling
te doen, maar nu is het eigenlijk nodig om dit door middel van een simultaantelling te
doen waarbij meerdere tellers op hetzelfde moment een deel van De Onlanden tellen.
Bij deze dan ook een oproep of er mensen zijn die een paar keer per winter
willen helpen met het tellen van de slaapplaatsen van ganzen. En wellicht dat
we de grote zilverreigers dan ook mee kunnen nemen?
Heb je hier belangstelling voor, of wil je meer informatie hebben, neem dan
contact op met René Oosterhuis, via de mail
(r.oosterhuis@groningerlandschap.nl) of telefonisch (06 53476969).
Ook als er ijs ligt slapen de ganzen op het meer, zoals te zien is aan de grote hoeveelheid poep op het ijs.
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2013 goed jaar voor natuur in De Onlanden
Door Wim van Boekel
December is de tijd van de jaaroverzichten. Ook in De Onlanden is er alle reden om terug
te kijken op een zeer goed jaar. De natuur was in 2013 druk bezig de nieuwe
moerasbiotoop te vullen met alles wat daar in thuis hoort. Dat was te merken aan de
uitbreiding van populaties van soorten die al in het gebied aanwezig waren en aan de
komst van nieuwe soorten. Hieronder de opmerkelijkste en leukste veranderingen in een
notendop.
In het broedseizoen werd goed duidelijk dat de rietvegetatie in De Onlanden steeds meer
oppervlak bedekt. Zo werd een record aantal Rietzangers geteld: 512 terrritoria! Ook
breidde de Snor het broedgebied uit naar de Peizermaden en broedden er voor het eerst
in minstens 40 jaar weer Baardmannetjes in De Onlanden. De moerasbiotoop trok ook in
2013 weer veel rallen aan. Overal kon het gekrijs van Waterrallen en het “zwiep-zwiep”
van Porseleinhoenen gehoord worden. Bijzonder was dat dit jaar alle Nederlandse rallen
binnen de grenzen van De Onlanden te vinden waren. Ook het zeer zeldzame Klein
waterhoen was lange tijd aanwezig in de Peizermaden.
Juveniele Roodpootvalk

Buiten het broedseizoen had De Onlanden ook grote
aantrekkingskracht op vogels, waaronder weer een paar
bijzondere. De Zeearend kwam in voor- en najaar langs op zoek
naar een paar van de vele Meerkoeten of ganzen. Een
Roodpootvalk werd lange tijd in het gebied gehouden door het
ruime aanbod aan libellen en twee Reuzensterns waren in het
najaar regelmatig te vinden op de eilandjes in het Peizerdiep.
Uiteraard paste ook de vegetatie in De Onlanden zich aan de
vernatting aan. Dit jaar dook het Krabbenscheer op veel nieuwe
plekken op. Hier en daar begon veenmos al aardig te groeien en de
eerste plekken met Veenpluis en zelfs Eenarig wollegras werden
ontdekt. In petgaten en voormalige sloten groeiden verschillende
soorten kranswieren en fonteinkruiden.
Ook in de insectenwereld van De Onlanden waren duidelijke
ontwikkelingen merkbaar. Vooral de grote hoeveelheden libellen
vielen iedereen op. Veel heidelibelsoorten, maar ook de Bruine
glazenmaker en Gewone oeverlibel waren overal in grote aantallen
te vinden. Zeldzamer soorten als Vroege glazenmaker en
Glassnijder deden het ook goed. Opvallend was de aanwezigheid
van de prachtige Weidebeekjuffer in het Matslootgebied. Deze
soort zal zich zeker verder gaan verspreiden over De Onlanden.
De Moerassprinkhaan bleek zich in 2013 al op veel plaatsen in met name de Peizermaden
gevestigd te hebben. Tot laat in oktober kon de kenmerkende ‘schrikdraad’-tik van het
mannetje hier gehoord worden. Ook de Heikikker was één van die soorten die dit jaar
‘ineens’ in de hele Onlanden te horen was. Minder
waterspitsmuis
zichtbaar was de toename van de Waterspitsmuis.
Uit het onderzoek met live-traps bleek dat de
4,5
4
populatie van deze soort zich in drie jaar tijd over
3,5
het hele moerasgebied verspreid heeft (zie
3
grafiek). Net als zoveel andere leuke en bijzondere
2,5
natuur die De Onlanden heeft weten te vinden.
2
1,5
1
0,5

Jaarlijks gemiddelde van het aantal gevangen
Waterspitsmuizen per 100 vangnachten in De Onlanden
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Kroon op dit alles was zonder twijfel de
komst van een Otter in De Onlanden.
Even leek het of het dier in de zomer
weer verdwenen was, maar in
augustus werd duidelijk dat hij (of zij)
nog steeds aanwezig is. In een groot
deel van De Onlanden (en daarbuiten)
zijn inmiddels sporen van de Otter
gevonden. Hopelijk kan binnenkort
door DNA-analyse duidelijk worden of
het om een mannetje of vrouwtje gaat
en waar het dier vandaan komt.
Wie weet wat 2014 zal gaan brengen
voor de Otter en voor De Onlanden.
De Otter gefotografeerd met een automatische camera

Is de Buizerd de winnaar in De Onlanden?
Door Roelof Blaauw, Staatsbosbeheer
Op deze dag van schrijven zag ik op de Roderwolderdijk langs het fietspad een Buizerd
op de grond scharrelen. Het was een lichtbruin exemplaar en hij was kennelijk op jacht.
Af en toe trok hij een sprintje en pikte iets uit het gras. Op zich geen bijzondere
waarneming, want Buizerds jagen wel vaker op deze manier. Ongeveer een uurtje later
was ik in de Bolmert en zag ik op grote afstand een
forse roofvogel biddend in de lucht boven de
rietvelden. Dat bleek uiteindelijk een fors uitgevallen,
zeer donker gekleurde Buizerd te zijn. Ondertussen
zat boven in een boomtop in de westelijke helft van
de Bolmert een zeer licht gekleurde Buizerd, die af
en toe naar beneden dook. Dit exemplaar, dat er
overigens al wekenlang zit, werd af en toe gestoord
door een langs vliegende Havik. Hij of zij vloog
iedere keer vol doodsverachting achter de Havik aan,
om daarna weer in dezelfde boomtop terug te keren.
Al met al een drietal zeer divers gekleurde buizerds,
in diverse (deel)biotopen met diverse jachttechnieken. Op zich geen nieuws maar het
blijft hoe dan ook verbazen wat een variatie op vele fronten.
De Buizerd komt , ook na de herinrichting van De Onlanden, veelvuldig voor in allerlei
(deel)biotopen. Dat is op zich wel een interessant gegeven, want het was nog maar de
vraag wat ‘de Buizerd’ zou gaan doen na de grote veranderingen. Voor de herinrichting,
toen het gebied voor het overgrote deel uit graslanden bestond, was de Buizerd een
algemeen voorkomende soort. Toch komt tijdens tellingen in de wintermaanden het
aantal Buizerds in het westelijk Onlandengebied (het Leekstermeergebied) ook nu niet al
te vaak beneden de 10 exemplaren uit. 10 tot 40 exemplaren is eigenlijk meer normaal,
met uitschieters tot wel 50 exemplaren. Alleen bij erg streng winterweer en/of gering
voedselaanbod verlaten wat meer Buizerds het gebied, maar nooit alle exemplaren.
Overigens zijn de getelde aantallen aan de minimale kant, want er wordt nooit echt
gezocht naar deze soort. Hij wordt als “bijvangst” meegenomen tijdens de Sovon
ganzen- en zwanentellingen. De werkelijke aantallen liggen dus nog hoger. In de jaren
’90 van de vorige eeuw zijn bij integrale tellingen regelmatig 70 exemplaren en meer
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waar genomen in het Leekstermeergebied. In onderstaande tabel staan de aantallen
getelde Buizerds vanaf het jaar 2000.
w int er
okt ober
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014

31
17
n.g.
29
37
48
21
40
20
19
8
32
17
15

november december
22
36
10
n.g.
30
30
17
50
31
29
10
27
11
23

20
10
8
15
9
17
20
42
9
29
7
9
8

januari

februari

34
12
6
21
26
5
17
43
10
14
7
18
17

13
12
11
13
n.g.
8
20
27
15
10
3
9
9

In de tabel is te zien dat de Buizerd het gebied ook tijdens en na de inrichting (vanaf
2008) nog goed wist te vinden. De omslag van ‘gras’Buizerd naar ‘moeras’Buizerd is
ogenschijnlijk moeiteloos verlopen. Ook lijken de aantallen veelbelovend, hoewel er nog
maar weinig tellingen zijn uit de nieuwe moerastijd. De winter van 2010/2011 springt er
uit vanwege zeer lage aantallen muizen (bron: veldmuizenindex-Rob Bijlsma), plaatselijk
extra hoog water en vorst in december.
Uit de tellingen komt naar voren dat
de Buizerd een algemene soort was en
is in De Onlanden. Hij wint het qua
aantallen van de andere roofvogelsoorten. Hij is bijna overal te vinden in
het gebied en is het hele jaar door
aanwezig. Hij weet zich geweldig aan te
passen, ondanks zijn ogenschijnlijke
traagheid en minder gestroomlijnd
uiterlijk. Kortom, als je alles op een
roofvogel rijtje zet ben ik geneigd de
titelvraag met ja te beantwoorden.
Ook een Buizerd wil wel eens van het
uitzicht in De Onlanden genieten

(red: een filmpje van een erg witte Buizerd die op kikkers jaagt is te zien op het Youtube
kanaal van Natuurindeonlanden: https://www.youtube.com/watch?v=iSBEo39Vcng)
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Kort, kort, kort
Door Wim van Boekel
Afscheid van Informatiecentrum De Onlanden
De afgelopen vijf jaar vormde de voormalige
basisschool in Roderwolde de uitvalsbasis voor de
medewerkers van het Projectbureau van de
Herinrichting Peize. In dit gebouw werden de
besluiten genomen, werd vergaderd en gepland,
werden Belangrijke Gasten en vele andere
geïnteresseerden ontvangen en kon iedereen
altijd terecht met vragen of opmerkingen over de
Herinrichting. Nu zijn de werkzaamheden in De
Onlanden zo goed als klaar en is er geen reden
meer het gebouw nog langer te gebruiken.
Per 1 januari 2014 sluit het Informatiecentrum
De Onlanden de deuren. Jammer, want een
gebied als De Onlanden verdient een plek waar het verhaal van dat gebied verteld wordt
en waar je terecht kunt met vragen. Hopelijk komt er dus ooit een nieuw
Informatiecentrum.
Stuw komt nu echt
Het sluitstuk van De Onlanden, de stuw in het
Peizerdiep bij Peizermade, is al vaak in de
Nieuwsbrief ter sprake gebracht. Soms werd
aangekondigd dat ‘binnenkort’ met de plaatsing
begonnen zou gaan worden. Steeds was er weer
een reden waarom dit uitgesteld moest worden.
Maar nu lijkt het dan toch echt te gaan gebeuren.
De regelbare stuwklep is al gesignaleerd op de dijk
bij het Peizerdiep, er liggen rijplaten voor het
werkverkeer, er worden medewerkers van het
Projectbureau ter plekke gezien, er wordt zelfs
beweerd dat de stuw voor de Kerst in werking zal zijn.
De stuw komt er nu dus echt, blijkbaar. Het werd tijd.
Eerste rapport broedvogels in De Onlanden in de maak
In 2013 is, dankzij de inzet van veel vrijwilligers, de
broedvogelpopulatie in vrijwel het hele gebied van De
Onlanden geïnventariseerd. De resultaten zijn prachtig,
zoals hierboven al kort vermeld. Het zou jammer zijn als
deze mooie gegevens in een computerfile zouden blijven
zitten en daar digitaal zouden verstoffen. Daarom is
besloten de resultaten van de telinspanningen in een
rapport op te schrijven en digitaal beschikbaar te
stellen aan alle belangstellenden. Het rapport is
waarschijnlijk begin 2014 gereed en dan te vinden op
de website (www.natuurindeonlanden.nl). We hopen
dat dit het begin is van een lange reeks.
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