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Zen
Even een vraagje: hoe wilt u uw natuur graag beleven? Wilt u er hardlopend of -fietsend doorheen
kunnen? Of de hond er even zijn energie kwijt laten raken? Moet de natuur voor u aangeharkt en
in rechte percelen verdeeld zijn, of juist iets artistiek chaotisch hebben? Wilt u dat de kinderen er
vies kunnen worden (schijnt heel belangrijk te zijn in de opvoeding), of moeten er juist veilige en
schone speeltoestellen zijn? Is het aantal bankjes en uitkijkpunten wel genoeg? En het aantal
ruiterpaden? En parkeerplaatsen voor de auto? Of bent u natuurfotograaf, want dan moet u
uiteraard met de auto het gebied in kunnen? En wilt u na afloop van uw bezoek koffie met
appelgebak of toch liever ouderwets pannenkoeken?
Ik vraag het allemaal maar even, want er zijn zoveel verschillende zaken waar de moderne
natuurorganisatie rekening mee moet houden bij de inrichting en het beheer van haar
natuurgebieden. Dan loop je al snel kans een doelgroep te missen, zodat je achteraf nog allerlei
verbeteringen in het gebied moet aanbrengen. Blijf dus vooral uw wensen doorgeven aan de
betreffende organisaties. En een tip: dreigen met het opzeggen van uw lidmaatschap helpt altijd
heel goed om uw zin te krijgen.
Het is natuurlijk prachtig dat de natuurorganisaties hun best doen om het verblijf van de ‘klanten’
in hun gebieden zo aangenaam mogelijk te maken. Die bezoekers hebben daar ook recht op. Ze
zijn immers lid, of hebben er belasting voor betaald en bovendien komen ze er al 30 jaar of zijn er
geboren, dus dan mag het. Ik vraag me ondertussen wel af wat de natuurbeschermers van het
eerste uur - degenen die al die natuurorganisaties hebben opgericht - ervan zouden vinden als ze
nu nog eens rond mochten lopen in de Nederlandse natuur? Van natuuronderzoeker en
Nobelprijswinnaar Nico Tinbergen is bekend dat hij bijna in tranen uitbarstte toen hij na een lang
verblijf in Groot-Brittannië terug keerde naar de Nederlandse kust en zag wat er van zijn oude
natuurstudiegebied geworden was. Hoe zou Jac. P. Thijsse reageren als hij nu (samen met de
Lonely Planet horden) op zijn geliefde Texel rond kon kijken?
Heijmans en Thijsse hadden natuureducatie hoog in het vaandel staan van de vereniging die zij
oprichtten. Want alleen door de mensen een goed besef van, en een bewondering voor, de Natuur
bij te brengen zouden diezelfde mensen ook snappen dat Natuur geen gebruiksgoed of speeltje is
dat je naar believen kunt gebruiken of misbruiken. Zij namen kinderen mee de Natuur in om ze te
laten zien hoe mooi en wonderlijk die Natuur in elkaar zit en hoe alles met elkaar verbonden is. Er
zal heus wel eens een belhamel vies zijn geworden, of een nat pak hebben gehaald door in de
sloot te vallen, maar het vies worden was geen doel van het uitstapje en al helemaal geen
Natuurdoel. Thijsse beschreef regelmatig hoe hij de tijd nam om langdurig vogels of insecten te
volgen in hun dagelijkse bestaan. Hij had uiteraard geen iphone, dus hij kón die tijd ook nemen
zonder dat zijn familie of vrienden zich afvroegen of hij nog wel leefde, omdat hij al 10 minuten
niets van zich had laten horen. In die begindagen van de natuurbescherming leerde je de Natuur
kennen door hem te ervaren en er veel tijd in door te brengen. Tegenwoordig (druk, druk, druk)
kan dat uiteraard niet meer en het hoeft ook niet. We volgen alles nu online, met webcams ter
plekke en deskundigen die af en toe een blogje bij de beelden schrijven. Die streams kunnen we
zelfs volgen tijdens het hardlopen of –fietsen, hond uitlaten en fautograferen in de natuur. Je ziet
dan online waar je zojuist aan voorbij gerend of gereden bent. Heel handig. Helaas heb ik geen
smartphone, dus ik kan daar niet aan mee doen. Maar ik zag onlangs dat er nu ook ‘slow
adventure’ excursies georganiseerd worden in de natuur. “Om wat te leren over de natuur, net als
vroeger, bij Thijsse”, dacht ik heel even enthousiast. Maar nee, helaas, het is bedoeld om
helemaal Zen van te worden. Met Natuur heeft het weer niets te maken.
Wim van Boekel
p.s.: wie denkt dat bovenstaande alleen over de vereniging van Jac. P. en Eli gaat, moet maar
eens op de startpagina van de sites van diverse andere clubs kijken.
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Hoewel ze ’s winters met vele duizenden tegelijk Nederland aandoen, is het aantal
jaarlijkse broedgevallen beperkt tot zo’n 150 paar. Het overgrote deel broedt in de
Oostvaardersplassen. Daarbuiten is het een zeldzame broedvogel.

Grote Zilverreiger doet broedpoging
in de Lettelberterpetten
door René Oosterhuis, Rayonbeheerder Het Groninger Landschap
De Grote Zilverreiger is buiten het broedseizoen een algemene verschijning in de
Lettelberterpetten. Vanaf het eind van de zomer verzamelen de Grote Zilverreigers zich
’s avonds in de Lettelberterpetten om gezamenlijk te slapen. Het (voorlopig) maximum
aantal vogels op de slaapplaats werd in de winter van 2015-2016 bereikt, toen op 29
oktober 203 exemplaren werden geteld. Ze slapen gezamenlijk, maar overdag hebben de
‘witte reigers’ hun eigen voedselterritorium dat ze tegen soortgenoten verdedigingen.
Vanaf begin maart van dit jaar waren er echter twee Grote Zilverreigers die elkaar niet
verjoegen, maar samen optrokken. Wel werden andere soortgenoten op afstand
gehouden. Op 5 april werd in de Lettelberterpetten voor het eerst waargenomen dat één
van de vogels met een tak aan het spelen was. De tak werd uiteindelijk op de grond
gegooid en de reiger vertrok. Twee dagen later werd een exemplaar gezien dat met een
tak richting een wilgenstruweel vertrok. Tot en met 15 april werd met enige regelmaat
gezien dat de vogels met takken aan het slepen waren richting de nestlocatie. Na 15 april
waren beide vogels wel regelmatig aanwezig op de nestlocatie maar leken niet meer met
nestbouw bezig te zijn. Op 22 april vloog er een helikopter over het gebied en vertrokken
beide vogels naar de zuidkant van het Leekstermeer. Van dit moment werd gebruikt
gemaakt om de nestlocatie kort te bezoeken. Er bleek een leeg nest aanwezig te zijn op
circa 1,5 meter hoogte in het wilgenstruweel, aan de rand van het water. Het nest was
niet groot en stevig en leek nog niet af te zijn. Tot en met half mei werden de vogels
regelmatig gezamenlijk in de omgeving van de nestlocatie gezien, maar zonder
aanwijzingen voor daadwerkelijk broeden. Op zondag 22 mei waren beide reigers niet
aanwezig en is de nestplek
nogmaals bezocht. Het nest bleek
weggezakt en was nauwelijks
groter dan op 22 april.
Vermoedelijk is de broedpoging
tijdens de nestbouwfase gestaakt,
hoewel niet uitgesloten kan
worden dat er eieren in het nest
hebben gelegen. Hopelijk dat deze
broedpoging een opmaat is naar
succesvolle broedpogingen de
komende jaren in De Onlanden,
want het gebied leent zich er voor.
Grote zilverreigers kunnen zich
goed verborgen houden in de
broedtijd, ondanks hun opvallende
verschijning. Het is de komende
jaren dus opletten geblazen voor
de broedvogeltellers in De
Onlanden!
Het nest van de Grote Zilverreigers op 22 april
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Meerkikkers bij het Leekstermeer
door Roelof Blaauw, boswachter Staatsbosbeheer
Als er iets opvalt in het voorjaar en de (vroege) zomer in De Onlanden is het wel het
alom aanwezige geluid van kikkers. Dat kan soms zelfs bij het irritante af zijn, als je
toevallig net wilt luisteren naar de meer bijzondere moerasvogels in de avond of nacht.
Ben je echter op zoek naar kikkers dan is het geluid wel van belang, want elke soort
heeft zijn eigen, goed te herkennen geluid. Eén van die kikkersoorten is de Meerkikker
(Rana ridibunda).
De Meerkikker is een soort die
eigenlijk wel karakteristiek te
noemen is voor gebieden als De
Onlanden, maar daarover later
meer. De Meerkikker werd en
wordt soms ook wel Grote Groene
Kikker genoemd. In beide namen
zit veel herkenbaars. De
Meerkikker komt inderdaad ook bij
meren voor en is van de groene
kikkersoorten het meest aan water
gebonden. Bovendien krijg je ook
echt ‘meer kikker’ voor hetzelfde
geld. Grote Groene Kikker is ook
een toepasselijke naam, want hij
behoort tot het zogenaamde
groene-kikkercomplex en hij is van
de groene-kikkersoorten de
grootste. Er worden in Nederland
twee soorten groene kikkers
onderscheiden:
Meerkikker
de Meerkikker en de Poelkikker. De kruising
tussen deze beide soorten noemen we de
Bastaardkikker. Opvallend is dat de Meerkikker vooral in laag Nederland voorkomt, op de
klei- en veengronden, en de Poelkikker juist in hoog Nederland, op de (hogere)
zandgronden. Logischerwijs heeft de Bastaardkikker daarom een ruimere verspreiding,
met een ogenschijnlijk lichte voorkeur voor de hogere gronden. Hoe het precies zit met
het groene-kikkercomplex en de herkenning van de soorten en kruisingen is te vinden op
internet of in gespecialiseerde literatuur.
In De Onlanden vinden we, van de groene kikkers, tegenwoordig vooral Bastaardkikkers
en in veel mindere mate Meerkikkers. Uitgaande van bestaande verspreidingsatlassen
komen er ook Poelkikkers in het gebied voor, maar uitermate zeldzaam. Gemakshalve
gaan we er maar even van uit dat de groene-kikkersoorten in De Onlanden bestaan uit
zuivere populaties, maar in werkelijkheid kunnen er allerlei mengtypen bestaan. Hoe dan
ook, in het veld zijn de Meerkikkers goed te herkennen aan hun geluid.
Meerkikkers hebben, naast typische groene-kikkergeluiden, een opvallende, ‘lachende’
roep, die ik zelf enigszins vergelijk met een op hol geslagen tjakkerende ekster. Eenmaal
bekend met dit geluid is het een fluitje van een cent om deze soort uit het grote
kikkerkoor van vooral Bastaardkikkers te filteren. Dit voorjaar heb ik zo Meerkikkers
gevonden in de Matsloot, bij de fietsbrug Onlandse Dijk en bij de overgang Rodervaart
naar de Bolmert en Goltboorn. Naast het geluid zijn Meerkikkers ook op zicht opvallende
verschijningen. Als je een groot uitgevallen groene kikker ziet met een grauwe,
grijsgroene kleur, een groene rugstreep, een opvallend wrattige huid die als een
baksteen in het water plonst na een ferme sprong, dan is de kans op een Meerkikker vrij
groot. Voor echt 100% zekerheid moet je hem eigenlijk vangen (wat niet zomaar mag
van de wet) en opsturen voor bloedonderzoek.
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Het interessante aan de Meerkikker is dat hij eigenlijk wel karakteristiek is te noemen
voor gebieden als De Onlanden. De soort komt in Noord-Nederland namelijk voor in de
lager gelegen veen-en kleigebieden, maar vooral ook op de overgangen van die gronden
naar de hoger gelegen zandgronden. Die overgangen zijn in De Onlanden volop voor
handen, evenals in de veengebieden rond het Zuidlaardermeer, Paterwoldsemeer,
Foxholstermeer, Schildmeer en de petgaten van het Zuidelijk Westerkwartier. De soort is
hier vooral gebonden aan de wat grotere wateren, dus grote plassen, brede sloten,
wijken, slenken en petgaten. In de smallere sloten komen ze veel minder voor, in
tegenstelling tot Bastaardkikkers die ook daar veelvuldig aanwezig kunnen zijn.
Er is uiteraard nog veel meer te vertellen over de Meerkikker, maar nu eerst maar het
veld in om deze soort zelf op te sporen. Het geluid van de Meerkikker (en alle andere
Nederlandse kikkers) is mooi te beluisteren op
http://www.kikkersite.nl/kikkergeluiden.php
Ook dit is duidelijk een grote, groene kikker, maar welke soort? Bloed afnemen dan maar.
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Tussen Stad en Onlanden:

Broedende Slechtvalken op het Gasunie gebouw in Groningen
door Maarten Jansen
Met enige regelmaat kunnen er in De Onlanden Slechtvalken worden waargenomen,
soms jagend op de vele watervogels die het gebied rijk is (een subliem schouwspel,
waarbij de prooi vaak met grote snelheid in de lucht wordt geslagen), maar vaak ook
rustend op een hoog object in het landschap vanaf waar het terrein goed te overzien valt
op potentiële prooien of andere, concurrerende roofvogels. Bekend onder oplettende
waarnemers in dit verband is het 'winterterritorium' van de Slechtvalk in het
Matslootgebied, waar al een aantal jaren vanaf augustus tot april één of soms zelfs twee
Slechtvalken verblijven en een hoge trans op één van de hoogspanningsmasten voor
langere perioden bezetten. Ondanks dat er sprake is van een heus territorium, waarin
andere roofvogels en soortgenoten die zich dicht in de buurt ophouden vaak worden
verjaagd – of een poging daartoe wordt ondernomen en er wel eens in de vroege lente paarvorming is
gesignaleerd, zijn deze valken tot nu toe nooit in De
Onlanden tot broeden gekomen en zijn ze vaak in het
broedseizoen tijdelijk afwezig. Het betreft hier
waarschijnlijk van oorsprong noord-Europese valken,
die voor de aanvang van de broedperiode (die in het
noorden later valt dan hier) het gebied verlaten voor
vertrek naar hun noordelijke broedgebieden en die
weer terugkomen naar hun overwinteringsgebied in het
vroege najaar (Bijlsma et al. 2001). Wel zou het
bestaan van het winterterritorium in het Matslootgebied
een eerste stap kunnen zijn voor potentiële
Nederlandse broedvogels, in zoverre dat De Onlanden
al een aantal jaren kennelijk een aantrekkelijk gebied is
voor de soort. De hoge aantallen (water)vogels,
alsmede de nabijheid van de stad met zijn
stadsduivenpopulatie (een favoriete prooi van
Slechtvalken) zou hier een rol in kunnen spelen.
Slechtvalk man in hoogspanningsmast,
Matslootgebied, januari 2016

De mogelijkheid van een Slechtvalk broedgeval misschien niet ín maar wel nabij De
Onlanden werd reëler toen er in februari van dit jaar op het internetforum van Avifauna
Groningen geruchten rondgingen van een Slechtvalk die zich ophield rond het
Gasuniegebouw in de stad Aan het gebouw zit al sinds 2008 een Slechtvalkennestkast
bevestigd, waarin tot nu toe alleen in 2013 een paartje Torenvalken had gebroed, met
twee uitgevlogen jongen als resultaat. Het gebouw met de karakteristieke architectuur in
het zuidwesten van de stad is relatief dichtbij De Onlanden gesitueerd en vormt een
kunstmatige rots (in de volksmond wordt het ook wel 'de Apenrots' genoemd) vanaf waar
het waterbergingsgebied alsmede het Stadspark prachtig te overzien vallen. Als
beginnende broedvogelteller in De Onlanden ben ik zelf in de fortuinlijke positie om
precies tegenover dit gebouw te wonen, met een goed uitzicht op het gehele gebouw
alsmede op de nestkast.
Nooit had de roofvogel waarvoor de nestkast oorspronkelijk was opgehangen (door een
vogelminnende werknemer van de Gasunie) zich daar gevestigd. Een ochtend van
observeren vanuit mijn woonkamer, vanachter een kop koffie (dat is nog eens
broedvogel inventarisatie!) op een kille, grijze dinsdag begin maart, maakte het echter
aannemelijk dat het dit jaar wel eens raak zou kunnen zijn: voor mijn ogen voltrokken
zich in de lucht twee prooioverdrachten tussen man en vrouw Slechtvalk en baltsgedrag
werd vertoond op het rooster van de nestkast.
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Slechtvalk op het rooster bij de
nestkast aan het Gasunie gebouw

Voorzichtigheid met het trekken en delen van
conclusies was echter geboden. Ik had de
handboeken er nog eens op nageslagen en
gelezen dat het door mij waargenomen gedrag
niet per definitie een garantie hoeft te zijn voor
broedsucces. Ook overwinterende vogels
kunnen baltsgedrag vertonen in het vroege
voorjaar en potentiële broedvogels kunnen zich
vestigen in fases, waarbij het eerste jaar niet
daadwerkelijk nageslacht oplevert.
Schoonmaakwerkzaamheden aan het gebouw, in de buurt van de nestkast, die de
Slechtvalken, onbedoeld, tijdelijk zichtbaar verstoorden noopten mij echter tot een
spontane interventie bij de Gasunie en het delen van mijn waarnemingen met Avifauna
Groningen en Werkgroep Slechtvalken Nederland (WSN). De Gasunie zegde onmiddellijk
medewerking toe en garandeerde de Slechtvalken daarmee in deze vroege fase de
noodzakelijke rust om zich te kunnen vestigen.
En met groot succes: ik observeerde vanaf dat moment de Slechtvalken bijna dagelijks
vanaf mijn balkon door een telescoop en op 1 mei kon ik uit de intensivering van de
prooiaanvoer door de ouders naar de nestkast zelf opmaken dat er jongen waren. Deze
donsjongen waren een anderhalve week later voor het eerst goed te zien, maar het
aantal jongen in de kast was lastig vast te stellen. Op 24 mei werden, onder toeziend oog
van regionale media, vier jongen van rond de 26 dagen – 3 vrouwen en 1 man – op het
dak van de Gasunie gemeten, gewogen en geringd door Peter de Boer van WSN. Op die
dag werd de Slechtvalk mijn eerste 'handsoort'.
Veel beter kan het niet worden.
Een jonge Slechtvalk krijgt een
kleurring met code om de poot

Van Slechtvalken in Nederland is bekend dat ze
zich graag vestigen in zowel water- en
moerasrijke gebieden, vanwege het mogelijke
jachtterrein, als in stedelijke omgevingen,
vanwege de hoge gebouwen die in de beleving
van Slechtvalken misschien hun oorspronkelijke
habitat van (kust)kliffen simuleren en die
broedgelegenheid bieden (Bijlsma et al. 2001).
Het zou dus heel goed kunnen dat De Onlanden
een positieve invloed heeft gehad in de vestiging
van de Slechtvalk als broedvogel op het
Gasuniegebouw, al is dat moeilijk sluitend te
bewijzen. Uit een bescheiden collectie van prooiresten, verzameld op het dak onder de
kast en gedetermineerd door Klaas van Dijk, blijkt dat de helft van de prooien bestond
uit duifachtigen, maar dat de andere helft ook soorten bevatte die veel in De Onlanden
zijn te vinden, zoals Kievit (pul), Tureluur, Watersnip, Wintertaling en (mogelijk) Geoorde
Fuut.
De vier jongen gaan bij een leeftijd van ongeveer 42 dagen voor het eerst op de wieken,
zoals dat zo mooi heet, en zullen nog een maandje om het Gasunie gebouw rondhangen
en door de ouders worden onderhouden. Daarna zullen ook zij uitzwermen over Stad en
Onlanden en uit mijn zicht verdwijnen.
Geraadpleegde Literatuur:
Bijlsma R.G., Hustings F. & Camphuysen C.J. (2001) Algemene en schaarse vogels van Nederland (Avifauna
van Nederland 2). GMB Uitgeverij/KNNV Uitgeverij, Haarlem/Utrecht.
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Wilde Appels
door Bertil Zoer, medewerker Het Drentse Landschap
Dit voorjaar zijn er op diverse locaties in Drenthe Wilde Appels aangeplant. Het planten
gebeurde in het kader van de Wereld Bossendag van de Verenigde Naties. Het initiatief
voor dit plan werd genomen door Staatsbosbeheer. Ook in De Kleibosch werden enkele
appels aangeplant door Het Drentse Landschap. Wilde appeltjes zijn 3-4 centimeter
groot. Ze zijn eetbaar, maar de smaak is erg zuur. Wilde Appels komen sinds de laatste
ijstijd voor in Drenthe, maar ze werden nog maar op erg weinig plekken gevonden. De
uitgeplante appels zijn opgekweekt uit pitten van Drentse appels. Met hun grote dorens
en erg kleine vruchten lijken ze niet echt op de bekende hoog- of laagstam appelbomen
uit de boomgaard. De eetappel die daar aan groeit, en die we nu in de winkel of op de
markt halen, komt van oorsprong uit Azië en is hier pas in de Middeleeuwen naartoe
gebracht. In De Kleibosch zijn de appels deels aangeplant in bestaande houtwallen. Ook
zijn er enkele exemplaren te vinden langs de gemarkeerde wandelroute.
Bloesem van Wilde Appel

Onderzoek naar Faunavoorzieningen A28
door Ingenieursbureau Sweco voor de provincie Groningen
Tussen Groningen en De Punt scheiden de A28 en het Noord-Willemskanaal de
natuurgebieden ten oosten en westen van de weg en het water. Het gaat om grote
aaneengesloten leefgebieden van vissen, water-, moeras- en landdieren, het Drentsche
Aa-Zuidlaardermeer gebied en De Onlanden. Een eerder plan om de barrièrewerking van
de A28 voor dieren op te heffen is gestrand doordat een vorig kabinet de financiële
middelen schrapte. De gedeputeerden voor natuur van Groningen en Drenthe en
Rijkswaterstaat hebben nu afgesproken een inrichtingsplan op te stellen om de
verbinding tussen de leefgebieden voor dieren te verbeteren en het aantal aanrijdingen
met dieren te verminderen. De noodzaak daarvoor is de afgelopen decennia toegenomen
vanwege de voortgaande inrichting van de Ecologische Hoofdstructuur. Er hebben zich
daardoor meer diersoorten gevestigd die zich in en tussen natuurgebieden willen
verplaatsen. Dit geldt bijvoorbeeld voor Europees beschermde soorten zoals Otter,
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Bever, Waterspitsmuis en Das, maar ook voor andere dieren zoals bijvoorbeeld
beekvissen die via de Drentsche Aa stroomopwaarts willen zwemmen.
Trekker van het nieuwe inrichtingsplan is de provincie Groningen. De planvoorbereiding
wordt begeleid door medewerkers van de provincie Drenthe, Rijkswaterstaat,
waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest, gemeenten Haren, Groningen en
Tynaarlo, Natuurmonumenten, Groninger Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurplatform
Drentsche Aa en Natuur- en Milieufederatie Groningen. Ingenieursbureau Sweco
(voorheen Grontmij) is bezig een inrichtingsplan met kostenraming op te stellen. Ook
wordt een onderhouds- en beheerplan gemaakt en wordt omschreven waaraan de
faunavoorzieningen moeten voldoen.
Het doel van het inrichtingsplan is om faunavoorzieningen te maken op de plekken waar
uitwisseling van soorten tussen gebieden gewenst is en om aanrijding van dieren zoveel
mogelijk te beperken. De faunavoorzieningen worden ontworpen voor doelsoorten van
water en moeras, zoals onder andere Rivierprik, Winde, macrofauna (in het water
levende insecten), Otter, Bever, Waterspitsmuis, Dwergmuis, Ringslang, Heikikker,
Beekrombout, Groene Glazenmaker, Bruine Vuurvlinder, Zilveren Maan en plantenzaden
van water en moerassen, en ook voor doelsoorten van land zoals Das, Ree, Egel,
marterachtigen, kleine zoogdieren en vleermuizen.
De planning is dat eind juni het inrichtingsplan wordt afgerond. Daarna gaan de
betrokken partijen overleggen over de volgorde van uitvoering van de maatregelen en de
financiering ervan. Nadere info n.a.v. deze mededeling: provincie Groningen, mevr.
Brigitte van Berkel, tel. 050-3164387; b.m.van.berkel@provinciegroningen.nl
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In februari van dit jaar werd voor het eerst een Wasbeerhond in De Onlanden
gesignaleerd. Kort daarna werd een dode Wasbeerhond gevonden langs de A7 bij de
Lettelberter Petten. Dit was waarschijnlijk niet het dier dat eerder gezien was, want tot in
mei werd nog regelmatig een Wasbeerhond in De Onlanden gefilmd met wildcamera’s.
Tijd om wat meer te weten te komen over dit geheimzinnige dier. Onderstaand artikel
verscheen eerder in De Groeningen, het blad van IVN Groningen/Haren. Wij mochten het
overnemen.

De Wasbeerhond rukt op, ook in Groningen
door Albert-Erik de Winter, Landschapsbeheer Groningen
In Nederland zie je hem vooral als bontkraag, maar ook in het wild komt de
Wasbeerhond (Nyctereutes procyonoides), ook wel Marterhond genoemd, steeds vaker
voor. De naam Wasbeerhond dankt hij aan zijn kop die opvallend veel overeenkomsten
vertoont met het gezichtsmasker van de gewone Wasbeer (Procyon lotor). Ondanks deze
gelijkenis hebben beide soorten verder weinig gemeen. De Wasbeerhond is een
hondachtige (Canidae) en komt oorspronkelijk voor in Oost-Azië. Vanwege de pels zijn
Wasbeer en Wasbeerhond vanaf de jaren ’30 van de vorige eeuw ingevoerd in Rusland
en Europa en vandaaruit ontsnapt. Inmiddels leven beide exoten hier ook in het wild. De
laatste jaren worden met name Wasbeerhonden steeds vaker waargenomen in
Noordoost-Nederland. Ook uit de provincie Groningen zijn inmiddels enkele
waarnemingen bekend. Om de lezers van ‘De Groeningen’ voor te bereiden op een
plotselinge ontmoeting met deze soort, heb ik, op verzoek van de redactie, deze bijdrage
geschreven met algemene informatie over de Wasbeerhond en over de verspreiding in
Groningen en (Noord-)Drenthe.
Uiterlijk
De Wasbeerhond is een hondachtig dier
met een gedrongen lijf en korte poten.
Met een kopromplengte van 50-72 cm is
het dier ongeveer even groot als een Vos.
Wasbeerhonden hebben een beigebruinachtige lange vacht met zwarte
vlekken op rug en flanken. De buik en
poten zijn donkerbruin. Het gezichtsmasker met donkere vlekken rond de
ogen, de wenkbrauwstrepen en
donkerbruin gerande oren zorgen ervoor
dat hij enige gelijkenis heeft met de
gewone Wasbeer. De bossige staart is, in
tegenstelling tot die van de Wasbeer (dik,
stomp met zwarte en witte ringen),
eenkleurig en donker. Typisch voor de Wasbeerhond zijn de lange bakkebaarden aan
weerszijden van de brede kop. Bij dreiging naar soortgenoten laat de Wasbeerhond een
knorrend geluid horen.
Biotoop, gedrag en leefwijze
Het biotoop van de Wasbeerhond bestaat uit vochtige loofbossen en waterrijke gebieden
met brede rietoevers, rietvelden en moerasbossen. De soort kan daarnaast ook worden
aangetroffen in landbouwgebieden en groene buitenwijken. Als onderkomen worden vaak
oude vossen- en dassenholen betrokken. Als deze niet aanwezig zijn kan hij zelf een hol
graven. Ook rust hij veel bovengronds, in het struikgewas of hoge vegetaties. In vochtige
terreinen worden ook nesten in het Riet gemaakt. Wasbeerhonden kunnen goed
zwemmen. Het zijn echte opportunisten. Voedsel wordt al scharrelend op de grond
gevonden en bestaat uit zowel dierlijk als plantaardig eten. Op het menu staan onder
andere kleine knaagdieren, amfibieën, hagedissen, vissen, insecten, wormen en slakken,
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maar ook vruchten, noten en knol- en bolgewassen. Wasbeerhonden zijn vrij onhandige
dieren, die bijvoorbeeld niet in bomen klimmen om nesten leeg te roven. In de herfst
maken bessen en andere vruchten een belangrijk deel uit van het dieet van de
Wasbeerhond. Ook wordt aas en afval gegeten.
Voorkomen
De Wasbeerhond komt van origine voor in Oost-Azië.
In de jaren '30 van de vorige eeuw zijn in Oost-Europa
exemplaren ontsnapt uit pelsdierfokkerijen. Daarnaast
zijn in de jaren ’50 in Rusland bewust dieren uitgezet
voor de jacht. Nadien heeft de soort zich gestaag
uitgebreid over Noordoost Europa, Duitsland en
Rusland.
Nederland
De eerste geregistreerde waarneming dateert van 24
april 1981. Deze waarneming werd gedaan in een
bosgebied bij het Zuid-Limburgse Echt. Tien jaar later,
in februari 1991, werd de eerste dode Wasbeerhond
van Nederland gevonden, in de provincie Groningen.
Het betrof een verkeersslachtoffer dat werd gevonden
bij het Winschoterdiep, op de weg van Groningen naar
Hoogezand. Enkele maanden later, op 10 juni, werd bij
het Noord-Limburgse Broekhuizenvorst het tweede dode exemplaar gevonden.
Nadien is het aantal vondsten en waarnemingen gestaag toegenomen. Deze vondsten
hebben vermoedelijk gedeeltelijk betrekking gehad op ‘wilde zwervers’, maar zeker ook
op uit gevangenschap ontsnapte exemplaren. het uitbreidingstempo was in eerste
instantie traag, met enkele tientallen waarnemingen uit Limburg en NoordoostNederland. In 2012 is voor het eerst een paar Wasbeerhonden met jongen
waargenomen. Deze vondst kan worden beschouwd als de eerste succesvolle
voortplanting in Nederland en tevens permanente vestiging van de Wasbeerhond in ons
land.
Waarnemingen Groningen
Na de eerste waarneming in 1991 blijft het jarenlang stil in Groningen. Pas in het najaar
van 2004 wordt weer een eerste zekere waarneming gedaan van een dood verkeersslachtoffer op de N996 tussen Winsum en Onderdendam. Daarna volgen in 2006 en 2007
twee mogelijke waarnemingen uit OostGroningen (nabij de Duitse grens). In 2008 wordt
een zekere waarneming gedaan in de LinthorstHomanpolder, ten noorden van Pieterburen. In
2011 wordt de soort waargenomen bij Scharmer
en in 2013 bij Bellingwolde. Dode exemplaren zijn
inmiddels aangetroffen in de oostelijke
Eemshaven (2014), de N33 bij de afslag Meeden
(2015) en het Pekelder Hoofddiep in Oude Pekela
(2015).
Tot slot is op 27 februari 2016 een doodgereden
exemplaar gevonden op de A7 ter hoogte van
Oostwold. Enkele dagen voor de deze vondst, op
17 februari, is iets zuidelijker van deze locatie, in
het Drentse deel van De Onlanden, een
Wasbeerhond gefilmd met een wildcamera.
Dode Wasbeerhond, op 02-03-2014
in de Eemshaven gevonden.
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Waarnemingen (Noord) Drenthe
De eerste geregistreerde waarneming uit Drenthe dateert uit 1992, toen op 27
september bij de A50 ter hoogte van Pesse een dood exemplaar is gevonden. Momenteel
wordt de Drentse populatie geschat op enkele tientallen dieren (mededeling Peter
Venema, Provincie Drenthe). Sinds 2012 zijn in de bossen bij Hooghalen en het
Dwingelderveld ouderparen met jongen gesignaleerd. Voor zover bekend zijn dit de
eerste gevallen van voortplanting in Nederland. Opmerkelijk is verder de waarneming
van een jonge Wasbeerhond in Assen. Dit dier werd op 9 september 2015 door de
brandweer gered van verdrinking uit de Vaart Noordzijde midden in het centrum van de
stad. Tot slot werd op 17 februari 2016 in de (Drentse) Onlanden een Wasbeerhond
gefilmd met een wildcamera. Of dit hetzelfde dier is dat op 27 februari dood bij de A7 is
gevonden is onbekend [maar zie inleiding; red.].
Sporen van de Wasbeerhond
Uitwerpselen:deze zijn meestal zwartachtig met onverteerde plantenresten, bessen en
noten. De uitwerpselen zijn circa 20 tot 30 mm dik, ze bestaan uit 2 tot 3 segmenten
welke 4 tot 6 cm lang zijn.
Voetafdruk: voetsporen zijn vanwege gelijkenis met hond moeilijk te onderscheiden. Bij
de voorvoet schijnen de vier tenen wat meer gestraald rond het middenvoetskussen te
staan. De voetbreedte is 40 tot 50 mm, de vorm vrij rond. Nagels zijn stomp en drukken
altijd af.
Verkeersslachtoffers
De Wasbeerhond heeft de slechte eigenschap dat hij bij gevaar blijft staan en verstijft.
De dieren worden zodoende regelmatig aangereden als ze proberen wegen over te
steken.
Beleid ten aanzien van Wasbeerhond
De Wasbeerhond is een exoot en wordt zodoende
niet beschermd door de Flora- en faunawet. Dit
betekent echter niet dat de soort zomaar mag
worden bestreden of gedood! Nu de soort zich
inmiddels ook heeft voortgeplant in Nederland kan
worden geconcludeerd dat het hier om permanente
vestiging gaat en deze soort definitief deel
uitmaakt van de Nederlandse fauna.
Ook al is het een exoot die velen liever kwijt dan
rijk zijn, we zullen er mee moeten leren leven.
Wegkrijgen gaat ons niet meer lukken, dat hebben soorten als Nijlgans, Muskusrat,
Reuzenberenklauw, Amerikaanse Vogelkers en vele andere exoten ons inmiddels al wel
geleerd.
Dankwoord
Ronnie Vos (Provincie Groningen) en Peter Venema (Provincie Drenthe)
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Grote Roodoogjuffer in De Onlanden
door Roelof Blaauw, boswachter Staatsbosbeheer
De titel van dit stuk had net zo goed “Gele Plomp in De Onlanden” kunnen zijn, want
beide soorten, libel en plant, zijn bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden. Overal waar
grote drijvende waterplanten als Gele Plomp en Waterlelie in het gebied voorkomen is in
bijna alle gevallen ook de Grote Roodoogjuffer aan te treffen.
De Grote Roodoogjuffer is een libellensoort die behoort tot de juffers. Veel mensen
hebben daarbij een beeld voor ogen van een kleine libellensoort met veel blauwkleuring.
Voor een deel klopt dat ook bij deze soort, hoewel het
blauwe deel vooral op de zijkant van het borststuk zit
en op het achtereinde van het achterlijf, als een soort
blauw achterlicht. De rest van het achterlijf is verder
zwart. Wat natuurlijk veel meer opvalt is de rode kleur
van de ogen, waaraan de soort haar naam te danken
heeft. Er bestaat overigens ook nog een Kleine
Roodoogjuffer die er net even anders uitziet. Deze
soort komt ook voor in De Onlanden, maar is hier veel
zeldzamer. Daarnaast vliegen er ook nog Lantaarntjes
rond, die enigszins op de Roodoogjuffers lijken, maar
die hebben geen rode ogen. En voor de compleetheid
vliegen er ook nog vaak Variabele Waterjuffers in de
buurt, maar die hebben eveneens geen rode ogen en
wel veel blauw op het lichaam.
De Grote Roodoogjuffer houdt van voedselrijk tot matig voedselrijk water, vooral daar
waar grote drijvende waterplanten voorkomen. In principe zijn die omstandigheden in
heel Nederland te vinden, maar toch net even meer in de veengebieden dan op de
hogere zandgronden. De Onlanden is daardoor een favoriet gebied, net als de beekdalen
en de vaarten en wijken in Veenhuizen. In De Onlanden is het zaak de wat grotere
wateren op te zoeken (slenken, brede sloten en grote open waterplassen) en dan vooral
daar waar de Gele Plomp te vinden is. Hier zijn de Roodoogjuffers snel op te sporen door
de plompenbladeren te bekijken, want hierop rusten met name de mannetjes. In enkele
brede sloten langs de Roderwolderdijk trof ik dit voorjaar op ongeveer 20% van de Gele
Plompbladeren een Grote Roodoogjuffer aan. Bovendien vlogen daar diverse
Roodoogjuffers in paren (tandem) rond en werden er eitjes afgezet op diezelfde Gele
Plomp, maar ook op rietstengels langs de oevers. Op diezelfde rietstengels bevonden
zich trouwens ook achtergebleven larvehuidjes van deze soort, waaruit de volwassen
juffer tevoorschijn is gekomen. Als de Roodoogjuffers niet op de bladeren zitten maar
rondvliegen valt deze soort ook erg op door zijn manier van vliegen. Over het algemeen
vliegt hij namelijk zeer laag over het water, met een enigszins
zoekend gedrag. Dit zoeken is ook werkelijk het geval, want
vaak gaat het om mannetjes op zoek naar vrouwelijk schoon.
De Grote Roodoogjuffer vliegt eigenlijk het gehele
zomerseizoen, maar de vliegpiek ligt zo tussen half mei en half
juli. Het is dus zaak om er nu zo snel mogelijk bij te zijn.
Behalve langs de Roderwolderdijk vliegen ze ook volop bij de
Matsloot (gemaal), rond de Bolmert en langs het fietspad ten
zuiden van camping Cnossen. Het mooie van deze soort is dat
hij bij relatief koud en donker weer tijdens de zomermaanden
ook nog goed te vinden is op de plompenbladeren. Maar
uiteraard komt de soort beter tot zijn recht tijdens mooie
zonnige dagen en dat geldt vaak ook voor de waarnemer.
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Kort nieuws
door Wim van Boekel
Fietssnelweg door De Onlanden definitief van de baan
Een snelle, gezamenlijke actie van 10 natuurorganisaties heeft ervoor gezorgd dat de
provincie Groningen heeft afgezien van verder onderzoek naar de aanleg van een snelle
fietsroute tussen Leek en Groningen, die dwars door de kern van De Onlanden zou gaan
lopen. De natuurorganisaties hebben, middels een brief aan de provincie, hun grote
bezwaren tegen een dergelijk plan uiteen gezet. Vooral het niet nakomen van in het
verleden gemaakte afspraken over zonering van rustgebieden en meer recreatieve
gebieden in De Onlanden was een doorslaggevend argument. Ook de gemeenten
Noordenveld en Leek spraken zich daarom uit tegen dit traject voor de Fietsroute. De
provincie Groningen gaat nu verder met het traject dat ten noorden van De Onlanden
langs de A7 loopt.
Kokmeeuwenkolonie met een plus
Geheel onverwacht is de kleine kokmeeuwenkolonie (20 broedpaar), die vorig jaar langs
het Eelderdiep ontstaan was, uitgegroeid tot een forse kolonie van zo’n 500 broedparen.
De toeloop van Kokmeeuwen in de kolonie was dit voorjaar zo groot dat er blijkbaar niet
genoeg plaats was voor al die nesten. Een deel van de meeuwen verhuisde daarom naar
een andere plek, een kilometer noordelijker langs het Eelderdiep, zodat er nu twee
kolonies zijn. Heel mooi is dat er ook flinke aantallen Geoorde Futen te vinden zijn in
beide kolonies. Deze leuke fuutjes broeden graag tussen de Kokmeeuwen. Mogelijk zijn
er ook enkele Zwarte Sterns neergestreken om hier een nest te maken, maar tot nu toe
is het nog niet gelukt om nesten daarvan te vinden. De kolonies worden zoveel mogelijk
met rust gelaten en op afstand is het in de wirwar van heen en weer vliegende meeuwen
lastig om een individueel nest te ontdekken. Toch is nu al duidelijk dat deze grote
kokmeeuwenkolonies een mooie verrijking opleveren van de broedvogelstand in De
Onlanden.
Alweer Otters geboren in De Onlanden
Voor wie het gemist heeft in de media,
afgelopen voorjaar, of voor wie het wellicht
alweer vergeten is: begin dit jaar werd
duidelijk dat opnieuw jonge Otters geboren
zijn in De Onlanden. Op camerabeelden waren
ineens drie Otters te zien, waarvan er twee
duidelijk kleiner waren dan de derde. Experts
schatten de leeftijd van de jonge dieren toen
op drie tot vier maanden. Dat betekent dat de
Otters nog in 2015 geboren zijn. Inmiddels
zijn deze jongen alweer ruim een half jaar oud
en kijken we uit naar de volgende geboortes.
Die laten wellicht niet lang op zich wachten,
want op een andere plek in De Onlanden
deden een paar maanden geleden een man en
vrouw Otter een tijdje erg vriendschappelijk
naar elkaar, meestal een voorteken dat er
weer nageslacht op komst is.
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paartje Otter in De Onlanden, april 2016

