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Voorwoord
Onlangs is de Kaart van De Onlanden gereed gekomen en ter beschikking gesteld aan de
in- en omwonenden van het gebied. Je zou dit kunnen bestempelen als het
afscheidscadeau van het Projectbureau van de Herinrichting Peize. Officieel moet dit
project nog afgesloten worden. Daarvoor is de Staatssecretaris uitgenodigd. Die heeft al
laten weten dat ze even snel langs zal komen en dat ze na het doorknippen, indrukken,
onthullen, of wat men dan ook voor openingshandeling gaat verzinnen, meteen weer
weg moet. Dat wordt dus niet echt een groot feest. Vooral iets voor bobo’s en
bestuurlijke decorvulling. De meer ‘openbare’ afsluiting van het project komt ook nog,
ergens na de zomer. Dat wordt vast een stuk gezelliger, ongeacht het programma.
Ondertussen loopt het Projectbureau steeds verder leeg. Dat heeft deels te maken met
het naderende einde van het project (er zijn nog een paar kleine dingetjes die moeten
gebeuren), maar zeker ook met het opheffen van DLG. Vrijwel alle medewerkers van het
bureau hebben inmiddels een andere baan gevonden en zijn dus vroegtijdig vertrokken.
Het ‘project’ De Onlanden moet vanaf nu worden overgenomen door de beheerders, dat
wil zeggen de natuurorganisaties, het waterschap en de gemeenten. Zij zullen er voor
moeten zorgen dat de eenheid en verbondenheid van de verschillende delen van De
Onlanden bewaard blijft en liefst nog vergroot. Dat betekent eenheid van beleid en van
beheer. Voor de ontwikkeling van het gebied (de natuur, maar bijvoorbeeld ook de
recreatie) is dat het beste. Daar ligt nog een behoorlijke uitdaging, want de genoemde
partijen hebben er tot nu toe weinig blijk van gegeven te willen streven naar die eenheid
in De Onlanden.
Neem bijvoorbeeld de
bebording. Een regelrechte
aanfluiting dat twee grote
natuurorganisaties zo
bureaucratisch aan hun
‘huisstijl’ blijven vastzitten.
De bezoekers van De
Onlanden snappen er
regelmatig helemaal niets
meer van. Gelukkig hebben
we nu de Kaart, die op
papier wel die eenheid
brengt.
WvB

Zou dit de oplossing voor de
bebording kunnen zijn?
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Kwaliteitstoets Onlanden (Peizermaden) 2014
Door Jacob de Bruin, Natuurmonumenten
Eens in de zes jaar toetst Natuurmonumenten het natuurbeheer van al haar
natuurgebieden. In 2013-2014 waren De Onlanden aan de beurt. De
monitoringsgegevens zijn geanalyseerd en tijdens twee discussiedagen zijn een aantal
onderwerpen besproken. Heeft het beheer in De Onlanden het gewenste resultaat? Dat is
de vraag die centraal stond.
Tijdens de vorige kwaliteitstoets in 2006 heersten
er veel vragen, we stonden aan de vooravond van
grootse plannen. Inmiddels zijn deze grootse
plannen uitgevoerd en is de natuur robuust
geworden en ontsnipperd. We zijn meer gaan
samenwerken met partijen in het gebied. De
actielijst uit 2006 bestond uit 25 actiepunten.
Hiervan zijn 23 uitgevoerd.
Een belangrijk actiepunt dat niet is uitgevoerd is
het maken van een natuurvisie samen met
Staatsbosbeheer. Deze actie staat ingepland voor
2015. Het ontbreken van een recente natuurvisie
was soms lastig, maar gaf ook de mogelijkheid om
mee te buigen met de bijzondere ontwikkelingen in
het gebied.
Kwaliteitsdiscussie in het veld

Het is gelukt!
Na bijna 25 jaar grond verwerven en overgangsbeheer is het gelukt om in de
Peizermaden een natuurgebied te herstellen van ruim 1300 hectare. Maar eigenlijk is het
gebied nog veel groter omdat het verbonden is met het Leekstermeergebied. We hebben
het dan over een natuurgebied van zo’n 3000 hectare. De verbindingen naar de
moerasgebieden van de Drentsche Aa en het Zuidlaardermeer gebied verdienen wel
aandacht, want deze verbindingen functioneren nog niet optimaal.
De randvoorwaarden voor een soortenrijk moeraslandschap zijn gecreëerd. En het gebied
kan zich ontwikkelen als een van de schaarse robuuste moeraslandschappen van Europa.
Deze ontwikkeling is in volle gang. Vestiging van de Otter is daar een mooi voorbeeld
van.
De doelstelling is in grote lijnen helder. De exacte vertaling op de kaart verdient echter
aandacht. Er zijn bijvoorbeeld een aantal verschillende kaarten met beheertypen in
omloop. Het is belangrijk om deze kaarten te verbeteren. Het maken van een natuurvisie
is een van de belangrijkste opdrachten voor de komende jaren. Er liggen in het gebied
mogelijkheden om de gradiënten te herstellen van laagveen naar hoogveen. Het is zeker
de moeite waard om deze mogelijkheden te verkennen door bijvoorbeeld een Landschaps
Ecologische Systeem Analyse (LESA) te laten maken. Het landschap is aan het
veranderen, het aandeel bos en struweel zal de komende jaren toenemen. Hierdoor komt
er meer variatie en meer biodiversiteit.
De Onlanden krijgt een 8 van de omwonenden en gebruikers
Ook voor de omwonenden ontstaat er nu een echt natuurgebied. Mensen gaan meer
recreëren in het gebied. De enquête die we hebben gehouden verschaft ons informatie
over wat de gebruikers en omwonenden verwachten. We zien dat men het gebied het
meest op de fiets beleeft. De openheid en weidsheid wordt vaak benoemd als waarde.
Het waarnemen van vogels wordt enorm gewaardeerd. Het gemiddelde rapportcijfer is
een 8, dus dat is harstikke goed. Als men iets mag veranderen en/of verbeteren in het
gebied zouden de meeste personen wandel- en fietspaden veranderen/verbeteren en de
informatievoorziening verbeteren.
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Het is uniek dat er zo snel een nieuw
natuurgebied ontstaat. Dit biedt mooie
mogelijkheden om de invulling van de
recreatieve voorzieningen goed te
zoneren. De komende periode zal hier
invulling aan worden gegeven. De
enquête en deze toets zijn de eerste input
voor deze uitwerking. Deze uitwerking
wordt uiteindelijk onderdeel van de nog
op te stellen natuurvisie.
En dan onze leden, in de drie gemeenten
rondom De Onlanden heeft
Natuurmonumenten ruim 10.000 leden.
Na een mooie toename in 2012 naar bijna
12.000 leden. Zijn we inmiddels weer
teruggezakt naar het niveau van 2011.
Mooi weer zorgt voor drukte
op de Noorddijk bij Peize

De Hooilanden; de Hooischuur van Drenthe
De “Hooischuur van Drenthe”, zo werden De Onlanden vroeger genoemd. Tegenwoordig
zijn de hooilanden met ruim 200 hectare nog steeds een belangrijk onderdeel van De
Onlanden.
We kunnen concluderen dat, over het algemeen, het goed gaat met de hooilanden. De
natuurwaarden van oude aanwezige hooilanden hebben meer ruimte gekregen en
breiden zich uit. Meer dan de helft van de oppervlakte van de hooilanden ligt in de open
kern. De, van oudsher, goede weidevogelpopulatie gaat echter wel achteruit. Maar het is
nog zeker de moeite waard om hier in te investeren. De botanische waarden van deze
open kern vallen, jammer genoeg, nog wat tegen.
De trilvenen drijven weer
Een van de meest bijzondere beheertypen van De Onlanden zijn de trilvenen. Er waren
nog enkele kleine relicten aanwezig voor de inrichting van het gebied. Na de inrichting
zijn er stukken hooiland zo nat geworden dat ze niet meer gemaaid konden worden. Maar
de vegetatie ging drijven, er ontstonden nieuwe trilvenen. Ook de oude trilvenen gingen
weer drijven en een aantal bijzondere soorten is al toegenomen. Een geweldig succes.
Het is nu belangrijk deze parels te signaleren en op de beheertypenkaart aan te geven
als trilveen.
Om deze parels te behouden zal de aanwezige wilgenopslag geleidelijk verwijderd
moeten worden.
Kruiden- en faunarijk grasland, werk aan de winkel
Met 430 hectare is dit een van de grootste beheertypen in de Onlanden. De
inrichtingsmaatregelen, tijdens de Herinrichting Peize, hebben zich vooral gericht op
moeras en de natte hooilanden. Echter dankzij de Herinrichting zijn er nu wel mooie
aaneengesloten clusters kruiden- en faunarijk grasland in eigendom. Het
overgangsbeheer van de afgelopen periode is niet altijd effectief geweest omdat er vaak
bemesting is toegepast. De laatste verwervingen zijn nog maar net uit de reguliere
landbouw en zijn nog behoorlijk voedselrijk en kruidenarm. De kruiden- en faunarijke
graslanden hebben op dit moment een slechte tot matige kwaliteit als we de SNL
beoordeling toepassen. De beheereenheid werkt momenteel aan een beheernotitie
graslanden en akkers in De Onlanden. In dit plan moeten de verbeterdoelen concreet
geformuleerd worden, zodat de komende periode de graslanden worden verbeterd.
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Open kern van de Peizermaden rond de Gouw

Petgaten, een geweldig succes maar wie meet het?
In de kwaliteitstoets van 2006 werd gesignaleerd dat er te weinig open water aanwezig
was in het gebied. In de Herinrichting Peize zijn er maar liefst 19 petgaten gegraven. Dit
is al een mooi succes. De petgaten ontwikkelen zich erg goed, een geweldig succes!
De monitoring is echter wel een aandachtspunt. Deze monitoring valt op dit moment
tussen wal en schip. Het is onduidelijk wie hier verantwoordelijk voor is. Gelukkig kunnen
we dankzij de hulp van vrijwilligers toch de ontwikkelingen volgen.
Het Moeraslandschap, het Rallenparadijs
Wat een veerkracht heeft de natuur. Twee jaar na het verhogen van het waterpeil kan
het moeraslandschap zich al meten met de beste moerasgebieden van Nederland. Het
huidige waterpeil blijkt uitstekend voor de ontwikkeling van een gevarieerd
moeraslandschap van zo’n 430 hectare. Vooral de aanwezigheid van veel ondiep water
en zo’n 30 cm verschil tussen het zomer- en winterpeil zijn de belangrijkste
succesfactoren. Echter wel kwetsbaar, want bij verlaging van het waterpeil verdwijnen
deze succesfactoren. Het gebied was afgelopen jaren het belangrijkste broedgebied voor
ralachtigen van Nederland.
Soortgericht beheer; het duwtje in de rug
Om een aantal soorten een duwtje in de rug te geven is er soortgericht beheer toepast
voor de Groene Glazenmaker en is er maaisel verspreid in de hooilanden. Beide
maatregelen hebben positieve effecten gehad, maar zijn overigens van tijdelijke aard.
Ganzen worden in veel gebieden ook beheerd. In De Onlanden zien we de
ganzenpopulatie flink groeien. Dit levert nog geen veiligheidsproblemen, natuurschade of
landbouwschade op. De aanwezige ganzen zorgen juist met hun graasgedrag voor extra
variatie in het moeraslandschap. Er is dus geen reden om soortgericht beheer toe te
passen op ganzen.
Het Veenterpenlandschap, op papier beschermd en nu?
Het Veenterpenlandschap is een rijksmonument, iets om trots op te zijn. Maar liefst 49
veenterpen moet behouden blijven. Het optimale beheer bestaat uit aangepast maaien,
maar dit is erg kostbaar en lukt ons momenteel voor 40% van het gebied. Moeten we het
hele gebied maaien of alleen de veenterpen? Zijn er subsidiemogelijkheden? Kortom veel
vragen. Het is dan ook belangrijk te analyseren wat de kaders en mogelijkheden zijn.
Het verhaal van de veenterpen is een bijzonder verhaal, dat willen we graag delen met
de bezoekers van het gebied.
De Bovenlopen, beperkte mogelijkheden, maar wel Steenuilen
Dit deel van het gebied herbergt veel verschillende beheertypen. Helaas zijn de objecten
klein en sterk beïnvloed door ruilverkavelingen en bemesting. De veentjes, houtwallen,
singels, bosjes, kruidenrijke graslanden en akkertjes hebben een belangrijke functie als
stapsteen voor allerlei soorten en als leefgebied voor de bijvoorbeeld Steenuil. De
bovenlopen staan misschien wat in de schaduw van de grootste ontwikkelingen in de
benedenloop, maar het is belangrijk ze niet uit het oog te verliezen.
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De Bruine Vuurvlinder in de westelijke Onlanden
door Roelof Blaauw, Staatsbosbeheer
De Bruine Vuurvlinder is een kleine vlindersoort die schaars is in Nederland en waarvoor
Drenthe het kerngebied vormt. Het bijzondere van de Bruine Vuurvlinder is dat, in
tegenstelling tot de meeste andere vlindersoorten, het mannetje soberder van kleur is
dan het vrouwtje. Heeft het vrouwtje nog een gedeeltelijk oranje kleur aan de bovenzijde
met daarin een zwart stippenpatroon, het mannetje komt niet verder dan overwegend
bruin met onduidelijke, zwarte stippen. De Bruine Vuurvlinder is in Drenthe kenmerkend
voor voedselarmere (schrale) omstandigheden. In principe zit hij ook nog het liefst in
drogere gebieden zodat hij vooral op de Drentse zandgronden voorkomt. Daar is hij
vooral te vinden op heidevelden en zogenaamde heischrale bermen. Dat heeft
waarschijnlijk alles te maken met zijn waardplant Schapenzuring, die in dergelijke
gebieden voorkomt. De Bruine Vuurvlinder kan echter ook wel in nattere schrale
omstandigheden voorkomen en dan komen we meer in de buurt van De Onlanden. De
waardplant Schapenzuring is hier veel minder algemeen, maar het is bekend dat de
vlindersoort in dat geval ook over kan stappen op Veldzuring.
Een vrouwtje Bruine Vuurvlinder op munt

De Bruine Vuurvlinder is op de
Drentse zandgronden dus vrij
schaars, maar in De Onlanden
is hij een stuk zeldzamer. Dit
jaar lijkt daar echter wat
verandering in te komen. Zowel
op de zandgronden als in De
Onlanden wordt hij opvallend
“vaak” gezien. De oorzaak van
deze toename is tot op heden
nog niet bekend maar de
vlinderspecialisten zullen op
het eind van het jaar
ongetwijfeld met (mogelijke)
oorzaken komen.
In de titel staat bewust
westelijke Onlanden, want de
Bruine Vuurvlinder was vooral
in het oostelijk deel ( Peizer- en Eeldermaden) al langer bekend. Ook in het westelijk deel
(Leekstermeergebied) zijn vroegere waarnemingen bekend, maar veel onregelmatiger en
slechts enkele exemplaren. Vooral in en rond de Bolmert kwam de Bruine Vuurvlinder
voor. Door de vernatting is de Bolmert echter niet meer zo geschikt voor deze vlinder. De
soort volgt gelukkig de theorie, want het vermoeden was dat hij zou opschuiven naar de
drogere delen op de flanken van het gebied. Dat heeft hij gedaan en is nu inderdaad te
zien bij het fietspad ten zuiden van de Bolmert. Maar de soort is intussen op meerdere
plekken waargenomen en kent nu een wijdere verspreiding. Zo zijn er ook al Bruine
Vuurvlinders gesignaleerd langs de Roderwolderdijk, de Onlandse Dijk en bij Sandebuur.
Op alle plekken zijn grazige omstandigheden aanwezig compleet met Veldzuring en in
een enkel geval Schapenzuring. Het is te hopen dat de Bruine Vuurvlinder zich op
meerdere plekken blijvend gaat vestigen, zodat deze bijzondere soort ook in de
westelijke Onlanden een vaste stamgast wordt.
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eDNA van Waterspitsmuis
door Thorhold Souillee
Zoogdier
“Jerommeke.” Even duurt het voordat het titelwoord van het
artikel doordringt. Het gaat over de Waterspitsmuis. De
pennenvruchten in het kwartaalblad “Zoogdier” doen mijn
hoofd tollen, maar vooral mijn hart. Ik zocht naar een plek om
mijn zelfbedachte laboratoriumproef te testen. En nu heb ik ‘m
gevonden. Hier gaat het gebeuren. Hier in De Onlanden, waar
Neomys fodiens over elkaar heen tuimelt. Met tintelende
vingers komt er een mail in het scherm. Is het wel aardig
genoeg? Is het wel prikkelend genoeg? Met een zucht komt de
cursor op ‘send’. Gelukkig is Wim van Boekel erg enthousiast
over mijn idee. We gaan samenwerken.
Waterspitsmuis vangen is
leuk maar tijdrovend

Ocelot
Geen invasieve exoot. De naam van mijn bedrijf. Sinds 2012 voorzichtig de
mogelijkheden en behoeften verkennend van
moleculair onderzoek voor ecologen. eDNA is
de laatste jaren het toverwoord. Eindelijk een
genetische toepassing die betaalbaar en
bruikbaar is. Met mijn eigen loonstrook als
financier heb ik langzaam een laboratorium
ingericht. Via een marktonderzoek kwam de
vraag om eDNA voor Waterspitsmuis te
ontwikkelen. Het voormalige pand van Cordis in Roden als basis, alles was er klaar voor.
De volgende stap was het zoeken naar het juiste referentie veld. Het liefst een gebied
met veel Waterspitsmuizen en dat logistiek gezien niet te ver weg ligt. En toen plofte de
Zoogdier op mijn mat. Ik heb mijn locatie gevonden. Mijn methode om eDNA op te
sporen kan getest worden. Maar wat is nu eDNA?
eDNA
eDNA staat voor ‘environmental DNA’. Voorlopig alleen toepasbaar in aquatisch milieu.
Elk organisme dat een tijd in water verblijft laat DNA achter. Haren, schilfers,
uitwerpselen en andere lichaamsvloeistoffen kunnen in het milieu achterblijven. Het blijft
niet lang intact, het wordt snel afgebroken en de concentraties zijn enorm laag. Toch lukt
het tegenwoordig om dit DNA op te sporen. Slootwater filteren en uit dit filtraat al het
mogelijk DNA extraheren. De truc is nu om een PCR (laboratoriumtest) te draaien
specifiek alleen op je doelsoort. Met PCR (Polymerase Chain Reaction) vermenigvuldig je
het doel-DNA tot zulke grote hoeveelheden, dat het analyseerbaar wordt (het
zogenaamde PCR product). Zit het doel-DNA
niet in het slootwatermonster, dan krijg je
ook geen product. Even simpel gezegd. Zit er
Waterspitsmuis in die sloot, dan krijg je een
aantoonbaar product. Zit er geen
Waterspitsmuis in de sloot, dan krijg je geen
product. Een mooie, snelle en minder
arbeidsintensieve methode om de
aanwezigheid van je doelsoort aan te tonen.
Daarnaast is het ook minder invasief voor de
dieren zelf. En tenslotte verstoor je minder de
omgeving. Dat is de theorie, maar dan nu de
praktijk.
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Praktijk
Door de theorie te staven ben ik op een ochtend in
augustus met Wim meegelopen. Bij elke raai waar
Waterspitsmuis in inloopvallen zat is een watermonster
genomen. Maar ook waar niks of alleen andere dieren
gevangen werd. Eind oktober ben ik nog een keer in
het veld geweest, tijdens de grootste najaarsstorm
(wellicht herinnert u zich dat nog). Nu ook op andere
plekken. Bij het bemonsteren maakte ik gebruik van de
volgende materialen. Plastic samplepotjes met deksel,
handschoenen, markeerstift, een GPS-apparaat en een
grote rugzak. Ik schepte vanaf de waterkant de potjes
vol en nadat ik alle gewenste plekken bezocht had,
direct door naar het laboratorium. Dit is een
interessant moment, want het lijkt er tot nu toe op dat
de monsters binnen 24 uur gefiltreerd moeten worden.
Zo niet, dan is al het aanwezige doel-DNA verdwenen.
Je toont dan hoogstens wat ringworm DNA aan. Maar
dat is vakinhoudelijk een ander verhaal. De
bemonstering voerde me langs verschillende plekken.
De potjes werden onder andere gevuld bij het
Matslootgebied, Sandebuur en de Bolmert. Locaties
waar het geen straf is om het veld in te gaan.

Langs deze sloot in de Bolmert werden
zeven Waterspitsmuizen gevangen

Resultaat
Zoals met het invoeren van alle nieuwe methoden gaat er onderweg wel iets mis. Zo
moest ik een enkele keer extra het veld in om meer slootwater op te halen. Of dan moest
er in het laboratorium wat bijgeschaafd worden. Uiteindelijk kon ik op 2 van de 3 plekken
waar waterspitsmuis zat eDNA aantonen, een sensitiviteit van 66%. Dit is ongeacht de
dichtheid, geschat aan de hand van gevangen dieren. Een prima resultaat. Uiteraard
zitten er nog veel ‘mitsen en maren’ aan vast, maar de methode is valide genoeg om
ingezet te kunnen worden. Bij voldoende aanvragen kan het protocol ook steeds meer
verbeterd worden. Wat uiteindelijk een positieve invloed heeft op de kostprijs en
snelheid. Spannend pionierswerk met daarin een hoofdrol voor De Onlanden. Wim
bedankt!

De uitslag van een PCR-analyse
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Lekker winters slapen in De Onlanden.
door Wim van Boekel
Het is weer volop zomer. De Onlanden stroomt vol met jonge dieren en libellen en staat
prachtig in bloei. Je zou bijna vergeten dat we een winter achter ons hebben, waarin ook
het één en ander gebeurde. Een winter die eigenlijk die naam niet verdiende met één
vorstdag, maar wellicht was dat de reden dat verschillende vogelsoorten in opvallende
aantallen in De Onlanden te vinden waren. Vooral opvallend waren de soorten die De
Onlanden als slaapplaats of rustplek gebruikten. Ineens zaten er een paar duizend
Kieviten onder de hoogspanningsleiding bij de Roderwolderdijk. En in polder Lage Land
werden een poosje 500 tot 1000 Goudplevieren geteld. Later werden de Kieviten
vervangen door Wulpen, ook in grote aantallen. De Kol- en Brandganzen ontdekten dat
ze ook langs het Eelderdiep heel goed konden slapen. ’s Ochtends stegen ze hier met
duizenden tegelijk op. De grote aantallen overwinterende vogels trokken uiteraard de
aandacht van roofvogels als Slechtvalk, Havik en af en toe een Zeearend, die dan ook
regelmatig de boel even kwamen ‘opschudden’. Altijd een spectaculair gezicht om
duizenden vogels de lucht in te zien gaan, in een poging aan de belager te ontsnappen.

Paniek bij de Kieviten door een
jagende Slechtvalk

Nog leuker was de slaapplaats van Grote Zilverreigers bij het
Leekstermeer. Soms werden hier ’s avonds wel 30 invallende
Zilverreigers geteld, met daartussen een paar Blauwe Reigers
en zelfs een keer een Ibis! De vogels kwamen blijkbaar uit de
wijde omtrek naar De Onlanden om te slapen, want overdag
werden meestal niet meer dan 10 tot 15 Grote Zilverreigers in
het gebied gezien.
Hetzelfde was het geval met de Blauwe Kiekendieven. Overdag
werden hooguit drie jagende vogels gezien in De Onlanden,
maar tegen het donker kwamen er tot wel 14 bij elkaar slapen
in het moeras. Dit leverde soms spectaculaire beelden op, als
de kiekendieven boven hun slaapplek een vliegshow weg gaven.
De meeste vogels op de slaapplaats waren zogenaamde
‘ringstaarten’, dat wil zeggen: vogels in vrouwelijk kleed met de
bekende witte stuitvlek (de ‘ring’, zie foto hiernaast). Dit
kunnen volwassen vrouwtjes zijn of juist jonge vogels.
Mannetjes, met hun grijze kleed, werden veel minder gezien.
Voor veel vogels was het dus lekker slapen in De Onlanden de
afgelopen winter.
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Hoogveen in de Onlanden?
door Jacob de Bruin, Natuurmonumenten
Gigantische variatie
De Onlanden bestond ooit voor grote delen uit hoogveenvegetaties. Dit waren moerassen
waar het ecosysteem door (veen)mossen was opgebouwd. Deze mossen groeiden op de
flanken en zelfs op de zandkoppen van het gebied. De mossen hadden een lage
afbraaksnelheid waardoor er veen gevormd werd. Dit veen werd hoger en hoger en werd
hoogveen. Hoogveen wordt vooral beïnvloed door regenwater, in tegenstelling tot
laagveen wat vooral beïnvloed wordt door grondwater. Tussen het hoogveen en laagveen
waren allerlei bijzondere gradiënten. Juist deze gradiënten waren het meest soortenrijk,
dit was de plek voor fijnproevers. Bovenop de bulten mos was het milieu zuur en
voedselarm, maar planten die wat dieper wortelen konden bij het iets voedselrijkere en
basenrijke grondwater. Hierdoor ontstond er een gigantische variatie aan plantensoorten.
Veenbes over grote oppervlakten
Onderstaand artikel van Dhr. Ter Haar uit 1900 is opvallend omdat hij schrijft dat
Veenbes over grote oppervlakte groeide. Veenbes is een soort die kenmerkend is voor
veenmosvegetaties. Hoogstwaarschijnlijk waren dit moerasheiden met voornamelijk
veenmossen en soorten als Lavendelhei, Gewone
Dophei en Eenarig Wollegras. Opvallend was dan ook
de vondst van Eenarig Wollegras in 2013, op een
geplagd perceel in de Peizermaden. De zaden van deze
soort waren nog aanwezig in de bodem. Wederom een
aanwijzing dat hier in het verleden zeker
hoogveenvegetaties voorkwamen.

Artikel uit de Levende Natuur,
1900, van Dhr. Ter Haar

Spagnum fimbriatum, Gewimperd
Veenmos, met sporendoosjes

Ook het onderzoek naar de landschapsgeschiedenis van Roderwolde van Jeroen Zomer
toont aan dat er hoogveen voorkwam in De Onlanden. Een van de aanwijzingen is dat de
zandkoppen in het gebied bestaan uit een moerige grond. Het zand is dus zeer rijk aan
organische stof. Dit organische stof is afkomstig van hoogveen wat boven op de zandkop
heeft gegroeid. Bij de zandkop ‘Het Beeld’ in het midden van de Peizermaden is dit ook
het geval. Het hoogveen was een prima brandstof en werd vroeger op grote schaal
gewonnen. Inmiddels is het hoogveen verdwenen, evenals de mossoorten die dit
ecosysteem kunnen bouwen.

10

Inbrengexperiment
Afgelopen jaar werden wij benaderd door de Universiteit van Antwerpen of wij mee
wilden werken aan een onderzoek. Een eerdere pilotstudie ‘herstel veenvormende
zeggenbegroeiingen in beekdalen’ uit 2011 riep een aantal vragen op. Onder andere de
vraag: draagt inbreng van kenmerkende zeggen- en mossoorten bij tot een sneller
herstel van veenvorming en vegetatie van trilvenen? Om deze vraag te beantwoorden is
een inbrengexperiment bedacht en zijn een aantal geschikte locaties uitgekozen waar de
randvoorwaarden op orde zijn. Één van de, in totaal vier, locaties in Nederland ligt in De
Onlanden. Natuurmonumenten was bereid om mee te werken en zo zijn in het vroege
voorjaar van 2014 een aantal plots gereedgemaakt voor het inbrengexperiment.
Er zijn 8 plotjes gemaakt van 1 x 1 meter. Hier is de zode omgekeerd, zodat een zaaibed
ontstond. In elke plot werd van elke te onderzoeken soort 1 exemplaar ingebracht.

Het proefvlak bij aanvang van het experiment

Vervolgens wordt gedurende een jaar van alles gemeten zoals bodemchemie, waterstand
en natuurlijk de groei van de soort. Eind 2015 wordt het eindrapport opgeleverd. Na
uitvoering van het experiment worden de ingebrachte soorten, peilbuizen en
markeringen verwijderd.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium van Universiteit Antwerpen
vakgroep
Ecosysteembeheer, B-Ware en KWR. Universiteit Antwerpen is hoofdaannemer.
Het onderzoek vindt plaats in opdracht van het Bosschap. Het OBN-Deskundigenteam
Beekdallandschap is verantwoordelijk voor de inhoudelijke begeleiding van het
onderzoek.
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Eén van de plotjes met verschillende
zeggen- en mossoorten

Potenties voor herstel
Ook in de kwaliteitstoets van 2013-2014 kwam naar voren dat in De Onlanden potenties
liggen om de gradiënten te herstellen van hoogveen naar laagveen. Anders gezegd,
moerasvegetaties met grondwaterinvloed en moerasvegetaties met regenwaterinvloed.
En dan vooral de overgangen tussen de bovengenoemde moerasvegetaties. De komende
jaren zal Natuurmonumenten verkennen hoe we dit het beste kunnen aanpakken. Het
genoemde onderzoek zal hier zeker aan bijdragen.
Voor meer informatie:
Pilotstudie herstel veenvormende zeggenbegroeiingen in beekdalen uit 2011
http://edepot.wur.nl/181524
www.natuurkennis.nl
http://dt.natuurkennis.nl/uploads/OBN_rapport_beekdalvenen_fase_1.pdf
http://www.rug.nl/research/kenniscentrumlandschap/mscripties/landschapsgeschiedenis
_van_roderwolde_versie_november_2010_auteur_jeroen_zomer.pdf

Voor al uw glaswerkzaamheden:
professionele glazenmakers en glassnijders.
door Roelof Blaauw, Staatsbosbeheer
Nee dit is geen reclameartikel voor Carglass of Kwikfit, maar het gaat over de mooiste
libellen van De Onlanden. Libellen hebben vaak de prachtigste namen, waaronder
Glassnijder of Blauwe Glazenmaker. Nu zijn de libellen al eens eerder aan de orde
geweest in voorgaande Nieuwsbrieven, maar de huidige ontwikkelingen nopen ertoe om
deze soorten nog eens onder de aandacht te brengen.
Wat te verwachten was met de inrichting als groot water/moerasgebied is de enorme
toename van libellen in het gebied. De laatste jaren was dat al goed te merken, maar dit
jaar zet zich dat in versnelde mate voort. Vanaf begin mei tot heden waren op diverse
plaatsen in het gebied grote aantallen libellen te zien, waarbij vooral de Viervlek en de
Glassnijder opvielen. Bij zonnig weer en niet teveel wind waren tientallen exemplaren
bijeen geen uitzondering. Bij bewolkt weer en meer wind was het eigenlijk nog
spectaculairder, want dan bleven de libellen in de luwte van rietvelden soms met
honderden bij elkaar zitten. Mensen die van (macro) fotografie houden kunnen op zulke
momenten “wereldplaatjes” maken. Van dichtbij zijn beide soorten zeer fotogeniek en
wie een keer een Glassnijder in de ogen heeft gekeken is voorgoed verkocht.
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Op dit moment beginnen de aantallen van deze soort wat af te nemen, want de
Glassnijder is één van de vroege soorten. Maar gelukkig komen er goede vervangers aan
in de vorm van de glazenmakers. Van deze groep komen meerdere soorten in het gebied
voor. In ieder geval zijn tot nu toe bekend: Vroege glazenmaker, Blauwe glazenmaker,
Bruine glazenmaker, Groene glazenmaker en de Paardenbijter. De eerste glazenmakers
zijn al gesignaleerd, maar het zijn
eigenlijk soorten van de volle zomer en de
herfst. Op de Paardenbijter na zijn de
glazenmakers nog een stukje forser dan
de Glassnijder.
Vanwege de grootte is voor veel mensen
een eerste ontmoeting met één van de
glazenmakers nog altijd een bijzondere
gebeurtenis. Dat de glazenmakers zich
ook goed lenen voor (macro) fotografie zal
duidelijk zijn. Wel zijn de glazenmakers
zeer goede vliegers die niet altijd even
goed benaderbaar zijn. Kortom fotografie
met een uitdaging.
Glassnijder vrouw

Nu wil het toeval dat de Glassnijder en één van de
glazenmakers, Vroege glazenmaker, beide doelsoort
zijn bij de provincie om te volgen als kwaliteitssoort.
Dat volgen moet in het geval van De Onlanden
gebeuren door de terreineigenaren. U voelt hem
misschien al aankomen. Wij gaan zoveel mogelijk
waarnemingen van deze twee soorten verzamelen
maar houden ons zeer aanbevolen voor
waarnemingen van Glassnijder en/of Vroege
glazenmaker. Het is dan wel zaak zeker van de soort
te zijn en daarbij exacte locatie
(amersfoortcoördinaten ) en datum aan te geven. De
waarnemingen kunnen verzonden worden naar
r.blaauw@staatsbosbeheer.nl.
Het is natuurlijk nog de vraag of dit jaar de
glazenmakers net zo zullen toenemen als Viervlek en
Glassnijder? Die vraag stellen betekent al met
spanning vooruit zien naar wat komen gaat. Hoe dan
ook, veel libellenplezier in De Onlanden deze zomer.

Viervlekken
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Kort, kort, kort
door Wim van Boekel

Otter wil goede verbindingen
Niet alleen de mens heeft behoefte aan goede
routes tussen woonplaatsen. Ook de Otter wil veilig
en snel van hier naar daar kunnen reizen. Dat lukt
vaak niet, zoals onlangs weer eens bleek op de A28
bij Haren. Daar werd een Otter, die de snelweg
probeerde over te steken, dood gereden (foto
hiernaast). Er wordt al jaren gediscussieerd over
een veilige route voor dieren die deze dodenweg
willen passeren. Hopelijk is de dood van de Otter de
druppel geweest, die vaart brengt in het vinden van
een oplossing.
Of de Otter uit De Onlanden afkomstig was, moet
nog onderzocht worden. Gelukkig zijn ook nadien
nog levenstekens van minstens één Otter in het
gebied gevonden.

Kaart van De Onlanden
De onlangs gepresenteerde Kaart van De Onlanden blijkt voor veel mensen een
hebbedingetje te zijn. Logisch, want het is bepaald geen doorsnee kaart. Bovendien kan
de bezoeker nu eindelijk zijn/haar weg vinden in het gebied, zonder in de war gebracht
te worden door achterhaalde topografische kaarten of e-maps. Zelfs twee militairen, die
onlangs per auto De Onlanden verkenden, waren opgelucht dat ze nu eindelijk een goede
Kaart van het gebied kregen. Ze snapten niets van hun verouderde stafkaarten.
Informatie over de verkrijgbaarheid van de Kaart van De Onlanden is te vinden op de
website van stichting Kop-van-Drenthe (www.kopvandrenthe.nl).

Fotogenieke Hermelijn
De Onlandse Dijk in het Matslootgebied loopt dwars door
dit deel van het Onlander-moeras. Aan weerszijden van
deze onverharde weg staat het water bijna tot op
maaiveldhoogte. Halverwege kruist één van de slenken
de weg. Via een smalle fietsbrug kan de bezoeker de
slenk oversteken. Niet alleen bezoekers gebruiken deze
brug, ook een vaste bewoner van het gebied is
regelmatig te zien als ze gebruik maakt van de brug om
makkelijk en droog aan de overkant te komen. Ze trekt
zich daarbij niets aan van mensen die op de brug staan.
In mei had deze Hermelijn (want daar hebben we het
over) blijkbaar een nest met jongen, want toen werd ze
een aantal keer gefotografeerd terwijl ze met een prooi
(steeds een Woelrat) over de brug liep. Het is zeer
uitzonderlijk dat een wild en schuw dier van zo dichtbij te
zien is. Een paar keer liep de Hermelijn letterlijk tussen
de benen van de bezoekers door. Een heel bijzondere
ervaring.
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