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De Onlanden 

           nummer 23, december 2016 
 

 

 

FEEST! 
 

Op 4 januari aanstaande is het precies vijf jaar geleden dat De Onlanden, tijdens een 

hoogwater crisissituatie, overhaast in gebruik werd genomen. Daar waren geen bobo’s 

bij om iets officieels te doen met linten of een schep. Er was zelfs geen pers bij 

aanwezig. Alleen wat toevallige voorbijgangers en de medewerkers van waterschap 

Noorderzijlvest en DLG waren erbij toen het water vanuit het Peizerdiep en het 

Eelderdiep De Onlanden in stroomde. Een spannend moment. Hoe zou het water zich 

gaan verdelen over het gebied? Hoe zou de natuur gaan reageren? En zou de inzet van 

deze kersverse waterberging de crisis kunnen bezweren? Dat laatste gebeurde zeker. De 

Onlanden had haar waarde voor de waterveiligheid meteen bewezen. Hoe de natuur 

reageerde is sindsdien ook gebleken. Niemand had durven dromen dat De Onlanden zich 

zo snel en zo prachtig zou ontwikkelen; met Otters, Groene Glazenmakers, Geoorde 

Futen, Heikikkers, Moeraskartelblad, Waterspitsmuizen, Visarenden, Windes, Veenpluis, 

enz., enz. En ook heel veel Grote Zilverreigers. Gelukkig was die, door deskundig 

vooruitziende boswachters, gekozen als symboolsoort voor De Onlanden. 

Het eerste lustrum van De Onlanden zal waarschijnlijk net zo gevierd worden als de 

ingebruikname, namelijk: niet. En dat is ook nu weer helemaal niet erg. Het feestje van 

De Onlanden kun je elke dag vieren, in de prachtige natuur. Veel leesplezier met deze 

Nieuwsbrief. 

 

Wim van Boekel 

 

Tip: wie wil weten hoe de ingebruikname van De Onlanden vijf jaar geleden verliep (of 

dat inmiddels alweer enigszins vergeten is) kan alles daarover teruglezen in de speciale 

Hoogwater Nieuwsbrief die toen verscheen (te vinden op de website of hier).

http://www.natuurindeonlanden.nl/onlanden%20hoogwater.pdf
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Broedende Zwarte Sterns in De Onlanden! 
 

Door René Dantuma, IVN-natuurgids, vrijwilliger bij Natuurmonumenten 

 

In de vorige eeuw broedde de Zwarte Stern in de provincie Drenthe in vennen, 

moerassen, plassen, laagveengebieden en hoogveen. Na de 

vijftiger jaren zijn afname van voedselbeschikbaarheid, 

verzuring, eutrofiëring en het verdwijnen van nestgelegen-

heid belangrijke oorzaken van de teruggang in ons land. 

Ook door intensivering in de landbouw, vaak gepaard met 

daling van de grondwaterstand, is veel moerasbiotoop 

verloren gegaan. In Drenthe is daarom de Zwarte Stern 

populatie van 850-1000 paar in 1966-1967, afgenomen tot 

slechts enkele broedparen in 1995.  

Sinds een tiental jaren hebben de waterschappen een 

andere aanpak van opvang, bergen en afvoeren van 

overtollig water. Dit heeft geleid tot de inrichting van 

natuurgebieden met een dynamisch waterpeil. Door deze 

dynamiek zijn in Nederland nieuwe moerasgebieden 

ontstaan met sterk wisselend waterpeil. In De Onlanden,  

bij de Eeldermaden en Peizerweering (zie kaart) rond het 

Eelderdiep, is sinds 2012 deze situatie gerealiseerd en varieert het waterpeil tussen -50 

en -20 cm NAP. Het moerasbiotoop dat sinds 2012 is ontstaan in de bovengenoemde 

gebieden heeft tot een ware explosie geleid van moerasavifauna. In 2016 heeft ook de 

Zwarte Stern zich hier met een kolonie van zeker zeven broedparen gevestigd. De 

vragen die toen bij mij opkwamen waren: (1) waar foerageren de sterns in het gebied en 

(2) welke prooien vangen de sterns voor hun jongen. Daarom is in juli 2016 door mij 

gekeken naar het gedrag in de kolonie, de keuze van de foerageergebieden en 

vangplekken en de prooisoorten. 

 

Methoden.  

In de periode van 6 tot 28 juli heb ik 36 keer een waarnemingssessie uitgevoerd. Er is 

gebruik gemaakt van een verrekijker (8x42) en een telescoop (20-60x). Er waren drie 

waarnemingsposten W1-W3 (zie kaart). Per waarneming zijn tijdstip, vangplaats en soort 

prooi vastgelegd. Ook is door mij een kleine inventarisatie verricht in de sloten bij D (zie 

kaart). Het kostte geen enkele moeite om daar (larven van) de Gewone Geelrand (een 

waterroofkever), kleine 

visjes en kleine en grote 

larven van kikkers te 

vangen. Tijdens elke 

waarnemingssessie 

werden de adulte en 

juveniele Zwarte Sterns 

geteld.  

 

 

 
Overzicht foerageergebieden 
Zwarte Stern in De Onlanden. 
K=Zwarte Stern kolonie, 
KK=kokmeeuwkolonie, W1-
W3= waarnemingsplekken, 
A,C,D= voorkeurssloten 
(blauw), B= locatie 
afrasteringspaaltjes, PD=plas-
dras zone met modderplaten, 
pitrus=pitruszone. 

 

 

Volwassen Zwarte Stern in zomerkleed 
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De meest betrouwbare manier 

om het totaal te tellen is 

wanneer, door verstoring door 

een roofvogel, alle aanwezige 

vogels tegelijk de lucht in gaan. 

Nog een geschikt moment om 

een broedpaar met de jongen te 

tellen is bij het vertrek uit de 

kolonie. De waarnemer moet 

dan echter maar net aanwezig 

zijn. 

 

De kolonie. 

De eerste waarneming in 2016 van een Zwarte Stern in de Onlanden was op 12 mei bij 

de Zanddijk. Vanaf die datum werden regelmatig Zwarte Sterns, in verschillende 

aantallen, in het koloniegebied waargenomen. De Zwarte Sterns broedden in een 

moerasvegetatie met modderplaten. De vegetatie bestond hoofdzakelijk uit grote pollen 

Pitrus, Grote Lisdodde, Riet en veldjes Knikkend Tandzaad. De sterns broedden in de 

nabijheid van een kokmeeuwkolonie (zie kaart). Zwarte Sterns broeden vaak tussen 

Kokmeeuwen. De Kokmeeuwen bewaken ook het gebied van de sternkolonie. Meerdere 

keren is waargenomen dat de Kokmeeuwen en de sterns gezamenlijk predatoren, zoals 

Bruine Kiekendief en Havik, verjoegen. Ook overvliegende Blauwe Reigers en 

Roerdompen werden gezamenlijk aangevallen. Wel probeerden Kokmeeuwen soms 

visprooien van de sterns te roven. Dit lukte nooit, omdat de sterns de tragere 

Kokmeeuwen gemakkelijk van zich af konden schudden. In de laatste week van hun 

verblijf zaten de sternfamilies op oude afrasterpaaltjes in de plas bij B (zie kaart). Deze 

paaltjes werden gebruikt om de jongen te voeren en, door de volwassen sterns, om te 

rusten en te slapen. Ondanks dat het lastig was voor één waarnemer om in een kolonie 

alles tegelijk te volgen, is er toch een schatting gemaakt van het aantal broedparen. Tot 

28 juli zijn er zeker zeven ouderparen uit de kolonie vertrokken, met minstens 14 

jongen. 

 

Foerageergebieden.  

De foerageergebieden in De Onlanden lagen binnen een straal van ongeveer 1 km rond 

de kolonie (zie kaart). Uit de waarnemingen is gebleken dat er vier voorkeurs- 

foerageergebieden waren: 1- rond de kolonie, een gebied met een tandzaadveld in een 

plas-dras zone (PD); 2- de gebieden A en B met een plas, een plas-dras situatie en het 

Eelderdiep; 3- het gebied C ten westen van het Eelderdiep tot aan de Drentse Dijk, met 

een plas-dras zone en sloten; 4- het veenweide gebied D (de Weeringsbroeken) ten 

westen van de Drentse Dijk, met daarin twee voorkeurs sloten. In gebied D staan alle 

sloten in verbinding met de Gouw. De sloten en plassen in A, B en C staan in direct 

contact met het Eelderdiep. Alle door de Zwarte Sterns in De Onlanden bezochte plassen, 

plas-dras gebieden, veenweiden en watergangen hebben gemeen dat ze in zeer open 

terrein liggen en dat de sloten minstens 1.5-2 m breed zijn. Daarnaast zijn er individuele 

prooizoekende sterns waargenomen boven lage vegetaties in het veenweidegebied D en 

in de plas-dras zone bij C en B. Wanneer in het C gebied geen prooien werden gevangen, 

vlogen de Zwarte Sterns vaak door naar zone D. De moeraszones met Pitrus, ten 

noorden van de Zanddijk en ten westen van het Eelderdiep bij W3, werden niet bezocht 

door Zwarte Sterns. Beide gebieden zijn dicht tot zeer dicht met Riet en/of Pitrus 

begroeid. Door Wim van Boekel is op 19 juni een foeragerende Zwarte Stern 

waargenomen boven het Peizerdiep. Zwarte Sterns zoeken hun voedsel tot 3 kilometer 

buiten de kolonie. 

 

Het Eelderdiep met Gele Plomp.  
Links het koloniegebied. 
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Vangplekken en prooien 

Er zijn 264 prooivangsten geregistreerd in de periode van 6 tot 28 juli. In de periode 6 

tot 13 juli was de PD zone favoriet, met meer dan de helft van de waargenomen 

prooivluchten. In de periode van 14 tot 19 juli zochten de Zwarte Sterns hun prooien 

bijna uitsluitend in de sloten. In de periode van 19 tot 28 juli werden de prooien voor de 

helft gehaald uit de sloten en voor de andere helft uit het Eelderdiep. Deze verschuiving 

naar de sloten en uiteindelijk het 

Eelderdiep is opmerkelijk en hangt 

duidelijk samen met de prooikeuze. 

De tandzaadvegetatie was in de 

periode 6 tot 13 juli nog laag en open. 

Hier vingen de sterns waterroofkevers 

van 1-2 cm lengte. De vele 

onbekende prooien in deze periode 

waren vaak zichtbaar als “streepjes” 

in de bek van de vogels. Dit waren 

waarschijnlijk aquatische larven en 

kleine vissen. In de plas direct ten 

noorden van de Zanddijk (A in de 

kaart) pikten de sterns met hun 

karakteristieke duikvlucht 

duikerwantsen en bootsmannetjes van 

het wateroppervlak.  

 

Vanaf 14 juli werden steeds grotere prooidieren gevangen, zoals grotere insectenlarven 

van waterroofkevers en vooral grote kikkerlarven. Deze prooien werden vooral gevangen 

in de sloten C en D door soms in groepen jagende sterns. Verder is het waarschijnlijk dat 

er ook bloedzuigers zijn gevangen. Meerdere keren is waargenomen dat, voor de afgifte 

aan de jongen, lange, dunne, zwarte prooien door het oppervlaktewater van het 

Eelderdiep werden gesleept. Door de diversiteit van de prooien was het aantal onbekende 

prooien (“dikkere streepjes”, waarschijnlijk grotere insectenlarven en/of kleinere vissen) 

in de periode van 14-19 juli relatief hoog, bijna de helft van de gevangen prooien. De 

visprooien werden in de periode van 19-28 juli steeds groter, maar de voerfrequentie 

nam duidelijk af. Op de brug in de Zanddijk werden een aantal voorbijvliegende Zwarte 

Sterns met een gevangen vis door Anne van der Zijpp gefotografeerd. Bij vergroting van 

deze foto’s kon de prooi soms geïdentificeerd worden. Bij de vis op de foto hieronder zijn 

verticale, donkere strepen op de zijkant te zien. De Baars heeft deze strepen en staat op 

het menu van de Zwarte Stern. De jongen werden vanaf ongeveer 21 juli steeds actiever 

en vlogen rond in het plas-dras gebied bij de kolonie en de plas in B-zuid (zie kaart). In 

de laatste dagen van hun verblijf zaten de sternfamilies meestal op de oude afrasterings-

paaltjes in de plas en werden hier gevoerd. Op 28 juli vertrok de laatste familie. 

 

Samenvatting en aanbevelingen. 

De deelgebieden Peizerweering en Eeldermaden in De Onlanden hebben zich, dankzij het 

dynamisch waterpeil, ontwikkeld tot een indrukwekkend moerashabitat. In combinatie 

met de veenweiden in de Weeringsbroeken is dit een zeer geschikte leefomgeving voor 

de Zwarte Stern. In 2016 heeft zich in De Onlanden voor het eerst een Zwarte Stern 

kolonie met zeker zeven broedparen gevestigd. Het broedsucces was, met minstens twee 

jongen per paar, in vergelijking met andere broedgebieden in Nederland uitstekend. 

De foerageerplaatsen verschoven gedurende de broedtijd van plas-dras gebieden naar de 

sloten en het Eelderdiep. De prooigrootte verschoof van klein naar groot, van insect naar 

kikkervis en uiteindelijk naar steeds grotere vis. De diversiteit, in tijd en soort, van de 

beschikbare prooien maken De Onlanden een zeer geschikt leefgebied voor de Zwarte 

Stern. Ook de aanwezigheid van oude afrasteringspaaltjes maakt het gebied 

aantrekkelijk voor de Zwarte Stern. 

Juveniele Zwarte Stern wordt 
gevoerd bij het Eelderdiep 
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Het is bekend van andere gebieden in 

Nederland dat de aanwezigheid van dit 

soort rust- en slaapplaatsen een 

positieve bijdrage levert aan het 

broedsucces van de Zwarte Stern. 

Het is essentieel om in de veenweiden 

een patroon van brede, open sloten te 

behouden in een cyclisch beheerschema. 

Ook is het aan te bevelen om het beheer 

van de verschillende, nabij gelegen, 

regionale waterbergingsgebieden met 

een moerasbiotoop onderling cyclisch af 

te stemmen. Bij uitval van lokale 

moerasnatuur kunnen de moerassterns 

dan uitwijken naar naburige gebieden.  

Het behoud en het zich verder laten 

ontwikkelen van het huidige moerasbiotoop, aangevuld met krabbenscheervelden, is een 

voorwaarde om de Zwarte Stern voor de komende jaren een stabiel en groter leefgebied 

met perspectief in De Onlanden te bieden. De aanwezigheid van de Zwarte Stern in De 

Onlanden dit jaar is het prachtige bewijs dat het samengaan van moerasnatuur en 

waterberging met een dynamisch waterpeil een uitstekende keuze is voor de natuur en 

de waterveiligheid in Nederland. 

 

 

Beheer in de westelijke Onlanden 
 

Door Roelof Blaauw, boswachter Staatsbosbeheer 

 

In 2016 zijn wij als Staatsbosbeheer met allerlei zaken doende geweest in De Onlanden. 

Het gaat veel om lopende zaken die ook in 2017 aan de orde zijn. Zonder volledigheid na 

te streven zomaar wat dingen die het afgelopen jaar aan bod zijn geweest. 

 

Moeras en slenken 

We volgen al een aantal jaren de waterstanden op een beperkt aantal locaties in het 

gebied. Dat is niet direct een kerntaak, want de meeste waterstanden (peilbuizen) in het 

gebied worden door de Provincie Drenthe opgenomen en uiteraard heeft ook waterschap 

Noorderzijlvest een direct belang bij het meten van de waterstanden. Waar wij nog 

aanvullende metingen doen, zijn plekken waar (mogelijk) een directe link met het beheer 

te leggen is. Het is nog te kort om nu al uitspraken te doen over de meetreeks, maar er 

komen wel interessante waarnemingen uit die, op wat langere termijn, misschien 

geschikt zijn voor een artikel in de Nieuwsbrief. Naast de hoogte van het water kijken we 

ook naar de waterkwaliteit. Dat gebeurt niet door metingen, maar meer indirect door het 

volgen van een aantal plantensoorten. Veel soorten waterplanten zijn namelijk indicatief 

voor diverse watertypen met verschil in chemische samenstelling. Het bekendste 

voorbeeld is wel het ijzerrijke kwelwater met bijbehorende kwelplanten. In voorgaande 

Nieuwsbrieven zijn deze soorten al eens aan de orde geweest. Ook volgen we soorten die 

we liever kwijt dan rijk zijn; de zogenaamde (woekerende) exoten. In ons deel van De 

Onlanden zijn dat vooral de Grote Waternavel en de Reuzenberenklauw. Deze soorten 

kunnen van grote invloed zijn op de bestaande flora en fauna en, op termijn, zelfs op het 

waterbeheer. In 2016 is de Grote Waternavel vooral in de slenken en in de Bolmert flink 

toegenomen.  

Zwarte Stern met gevangen Baars. 
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Grote Waternavel woekert in de 

zuidelijke slenk bij het Leekstermeer 

 

 

Intussen zijn er afspraken met het 

waterschap en de gemeente 

Noordenveld hoe we beide soorten 

gaan aanpakken. Met die aanpak is in 

2016 begonnen. Dan is er nog een heel 

scala aan plantensoorten die we ook 

graag (zouden willen) volgen, zoals 

Riet, Rietgras, Pitrus en bomen (elzen 

en wilgen), omdat ze nogal vormend 

zijn voor het landschap en de 

bijbehorende natuur. Nu gebeurt het 

volgen van deze soorten op basis van 

‘indrukken’, maar in 2018 zal er een grote kartering uitgevoerd worden, waarin de gehele 

vegetatie aan bod komt, plus een selectie van plantensoorten. 

Uiteraard kijken we ook naar de fauna, maar in mindere mate. Dat kan omdat er 

gelukkig veel naar allerlei soorten dieren wordt gekeken door heel veel mensen. De 

vogels, Otters, muizen en noem maar op worden behoorlijk intensief gevolgd, wat 

geweldig veel informatie oplevert. Daar hebben wij als beheerder ook veel  aan en we 

kunnen er rekening mee houden tijdens werkzaamheden.  

 

Graslanden 

In de graslanden is, evenals voorgaande jaren, weer gemaaid. Door de gunstige 

omstandigheden in de nazomer konden er zelfs iets meer natte graslandgedeelten 

gemaaid worden. De ontwikkelingen in de vegetatie lijken over het algemeen positief en 

geven zeker hoop voor de toekomst. De graslanden die voor de Kwartelkoning zijn 

aangewezen zijn qua vegetatie ook vooruitgegaan. Nu moet de Kwartelkoning ze nog 

ontdekken. 

De sloten in de graslanden zijn deels aan het dichtgroeien en deels worden ze open 

gehouden. De flora en fauna wordt ook hier op basis van indrukken gevolgd en verdient 

misschien wel wat meer aandacht. Binnen de graslanden, maar ook in het moerasgebied, 

liggen een aantal veenterpen. In het moerasdeel worden deze veenterpen veelal 

geconserveerd door het hoge water, maar in de graslanden worden ze middels beheer 

onderhouden.  

 

Kaden/dijken 

Rond een groot deel van het waterbergingsgebied liggen aangelegde kaden. Deze kaden 

hebben logischerwijs vooral  een waterkerende functie, maar zijn ook voor de natuur en 

de recreatie van belang. Staatsbosbeheer doet een deel van het beheer van de kaden, in 

samenwerking met het waterschap. Het natuurverhaal  van de kaden is er (voorlopig)  

één van graslanden en ruigte.  Na aanleg van de kaden zijn ze ingezaaid met een 

grasmengsel van diverse (hoogproductieve) grassoorten. Omdat de grond waaruit de 

kaden bestaan van diverse afkomst is, bestaat er verschil in voedselrijkdom en dat is 

terug te zien in de plantengroei. Daarnaast hebben de kaden ook een functie als 

foerageer- en/of verblijfplaats van diverse soortgroepen dieren, zoals zoogdieren, vogels, 

vlinders en andere insectensoorten. Zo werd er in 2016 bijvoorbeeld op veel plaatsen 

door libellen in het hoge gras van de kaden gerust of geschuild. Ook is momenteel, in 

vorstvrije perioden, mooi te zien hoeveel mollen er in de kaden huizen. Misschien niet 

direct een heel bijzondere soort, maar ook eentje die onderdeel is van het grote verhaal. 
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Recreatie 

De kaden zijn van groot belang voor de beleving van het gebied. Daarom heeft 

Staatsbosbeheer een flink deel van de kaden aangewezen als wandelgebied. Zij staan 

allen zeer duidelijk aangegeven op de “Onlandenkaart”. Toch zijn niet alle kaden 

vrijgegeven voor wandelen of andere vormen van recreatie, omdat de belangen van de 

dierenwereld op sommige plaatsen te groot zijn. Verder zijn er kanoroutes en fietspaden 

in het gebied aanwezig. De fietspaden zijn vrijwel allemaal in eigendom en beheer van de 

gemeente. De bermen van de fietspaden zijn, tot een bepaalde breedte, van de 

gemeente. Daarbuiten hebben wij een maaibeheer gericht op foerageergebied voor 

vlinders en andere insectensoorten. Vooral langs de Roderwolderdijk waren in 2016 veel 

bloemrijke bermen, met bijbehorende insecten, te bewonderen. 

Wat de voorlichting betreft hebben we in 2016 een (beperkt) aantal excursies gehouden 

en dat zal ook in 2017 het geval zijn. We gaan in De Onlanden namelijk voor een laag 

aanbod aan voorzieningen en proberen met zo weinig mogelijk toeters en bellen het 

gebied te beheren. 

 

Toezicht 

Om de recreatie in goede banen te leiden is 

op de Onlandenkaart aangegeven wat er 

allemaal mogelijk is. Middels bebording 

staat vervolgens aangegeven wat de 

huisregels in het gebied zijn. In 2016 

hebben we, vooral in de slenken, nieuwe 

bebording geplaatst. Helaas is bebording 

nodig in het gebied, omdat er nog relatief 

veel ongewenste recreatie voorkomt. Dat is 

ook de reden dat er in 2017 extra uren voor 

toezicht/opsporing worden ingezet. 

 

De nieuwe bordjes gaan hopelijk helpen 

om boten te weren uit de slenken. 

 

 

Natura 2000  

In 2016 is het beheerplan voor dit deel van De Onlanden (het Leekstermeergebied) zo 

goed als vastgesteld. Er zijn vooraf allerlei voorlichtingsrondes geweest en nu is het bijna 

zover. Natura 2000 is vooral een verantwoordelijkheid van de provincie Drenthe, maar 

Staatsbosbeheer moet uiteraard wel volgens dit plan zijn werk doen. Uiteindelijk loopt dit 

proces al jaren en is het Natura 2000 verhaal voor ons niet nieuw, maar er zullen ook 

zaken zijn die nog moeten wennen en ingepast worden in het bestaande beheer. En met 

de Natura 2000 aanwijzing zitten we op het spoor van de vele plannen, ideeën en 

scenario’s voor een gebied als De Onlanden en juist daarin zitten veel uren aan overleg, 

vooroverleg en afstemming met allerlei partijen. De uiteindelijke bedoeling daarvan is 

dat, naast de waterberging, de natuur in het gebied goed beschermd en behouden blijft, 

maar dat we er ook op een gepaste manier van kunnen genieten.  

 

Wordt vervolgd in 2017. 
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Begrazing met Exmoor pony’s in De Onlanden 
 

Door Jacob de Bruin, boswachter Natuurmonumenten 

 

Sinds dit jaar lopen er vier nieuwe bewoners in De Onlanden. Het zijn Exmoor pony’s. Ze 

lopen in de Peizermaden nabij ‘Het Beeld’. Het is begonnen in 2015 toen we met een 

aantal medewerkers van Natuurmonumenten en boer Sytse van der Goot van Maatschap 

‘t Hooge Veld gingen brainstormen over begrazing in De Onlanden. En dan specifiek 

begrazing van zo’n 120 hectare drogere graslanden rondom Het Beeld, waar we 

natuurlijker willen begrazen. Naast deze 120 hectare worden er meer graslanden 

begraasd in De Onlanden. Deze graslanden worden wat intensiever begraasd en hebben 

vaak ook een cultuurhistorische doelstelling. Grootste verschil is dat deze graslanden 

worden beheerd als een vierkant perceel en dat het gras in de winter helemaal kort 

gegraasd is. 

 
Overzicht van de percelen van  

Natuurmonumenten in De Onlanden 
die begraasd worden. De zuidelijke  

cluster ligt rondom Het Beeld. 

 

 

Natuurlijker grazen? 

Met natuurlijker grazen willen we gebieden 

beheren waar vogels zoals Paapje, Kneu, 

Grauwe Klauwier, Kwartel en 

Kwartelkoning zich thuis voelen; ruig, 

bloemrijk grasland met veel variatie. Dus 

geen strak groen vierkant grasland, maar 

een grotere cluster graslanden met 

struweel, ruigte, open water en kort gras. 

Dit zijn graslanden die rijk zijn aan 

muizen, waardoor ze belangrijk zijn als 

voedselgebied zowel voor reigers als ook 

de Roerdomp. Ook hopen we hier de 

populatie Bruine Vuurvlinders te 

versterken. 

 

Waarom Exmoor pony’s? 

De Exmoor pony is een paard en een paard graast heel anders dan een rund. Een rund 

trekt het gras met de tong naar binnen. Een paard heeft tanden waarmee ze het gras 

kort kunnen afbijten. Ook poept een paard altijd op dezelfde plekken (latrines). Deze 

plekken verruigen daarom wat meer. Kortom, een paard zorgt voor extra variatie. De 

Exmoor is een van de meest primitieve paarden in West-Europa. In West-Europa zijn 

overblijfselen van paardachtigen uit het Pleistoceen (een vroege ijstijd) gevonden in twee 

verschillende groottes. Er wordt dus aangenomen dat er in die periode twee typen 

oerpony’s voorkwamen in dit gebied. Het eerste type had een schofthoogte van ongeveer 

138 centimeter en wordt gezien als de voorouder van de Przewalskipaard. Het andere 

type, met een schofthoogte van ongeveer 122 centimeter, lijkt de voorouder van de 

huidige Exmoor pony's te zijn. Doordat ze erg primitief zijn, zijn de Exmoor pony’s sterk. 

Ze redden zich in De Onlanden prima zonder bijvoeren. Verder hebben ze de eigenschap 

dat ze mensen ontwijken. De pony onderscheidt zich van andere paarden onder andere 

door een zwaar bovenste ooglid. Het zware ooglid beschermt de ogen tegen regen, 

sneeuw en wind. Het is een vrolijk, intelligent, vriendelijk en vlug paardje. 
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De vier Exmoor pony’s in hun nieuwe leefgebied bij Het Beeld. 

 

De import. 

De kleine kudde van vier dieren bestaat uit drie merries en een hengst. De merries 

komen uit Groot-Brittannië en de hengst komt uit de Rypstjerksterpolder bij Leeuwarden. 

Hier lopen al jaren Exmoor pony’s in een gebied van It Fryske Gea. De kudde heeft een 

enorm gevarieerde bloedlijn en bestaat uit verschillende leeftijden. Dit is voor Sytse van 

de Goot een mooie uitgangspositie voor het fokken van een gezonde kudde Exmoor 

pony’s. De aanschaf van deze pony’s is mogelijk gemaakt door giften van leden van 

Natuurmonumenten, deelnemers van de Groene 4 mijl en bezoekers van De Onlanderij. 

 

Begrazingsplan. 

Natuurmonumenten heeft samen met Sytse de Groot een plan gemaakt om de begrazing 

goed te laten verlopen. Rondom Het Beeld liggen drie blokken (zie kaart). In elk blok 

mogen een aantal dieren lopen. De basis is een begrazing van Limousin runderen. Deze 

dieren lopen in de winter niet in het gebied. Ze staan dan op stal bij de Maatschap ‘t 

Hooge Veld. Deze boerderij produceert biologisch vlees. We willen deze zware runderen 

in de winter niet in het grasland, want dan zouden ze te veel vertrappen. De Exmoor 

pony’s lopen wel jaarrond in het gebied. 

In de toekomst lopen in elk blok zowel koeien als paarden. We zullen in elk blok 

wisselende aantallen dieren laten lopen. Zo is er dan elk jaar een blok waar te weinig 

dieren lopen, een blok waar te veel dieren lopen en het andere blok zit er tussenin. Elk 

jaar schuiven we door, zodat het blok dat intensief is begraasd een jaar later extensief 

wordt begraasd. Dit is natuurlijk in de natuur ook zo. Er loopt nooit jaar in-jaar uit een 

zelfde aantal dieren in een gebied. Dit zorgt voor dynamiek, zoals een kiembed voor 

planten, betere overleving van insecten en meer bloei van planten. 

 
Sayaguesa tussen de Schotse  
Hooglanders bij De Onlanderij 

 

Sayaguesa 

We begrazen in De Onlanden ook met Schotse 

Hooglanders. Dit zijn zeer geschikte grazers, 

maar ze hebben twee nadelen. Ze zijn soms 

wat passief en door hun dikke vacht moeten ze 

in de zomer afkoeling zoeken in het water. 

Plassen, sloten en ondieptes worden daardoor 

doorgaans flink aangetast in de natuur-

kwaliteit. Het zou dus mooi zijn als er een 

kortharige koe zou zijn die iets actiever is dan 

de Schotse Hooglander. Maar verder moet deze 

koe, net als de Schotse Hooglanders, 
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zelfredzaam zijn en goed kunnen omgaan met publiek. Sinds een aantal jaren is 

Natuurmonumenten begonnen met de Sayaguesa. Dit is een zeldzaam ras met maar zo’n 

1000 dieren en komt oorspronkelijk van de Spaanse hoogvlakte. De Sayaguesa’s lopen 

inmiddels op Schiermonnikoog, Planken Wambuis en in Nationaal Park Het Drents-Friese 

Wold. Samen met boer Sytse van der Goot gaan we ook in De Onlanden experimenteren 

met dit ras. Er zijn maar weinig dieren, maar dit jaar hebben we een Sayaguesa koe 

kunnen bemachtigen. Deze koe liep afgelopen zomer bij De Onlanderij in de buurt. De 

koe zal in 2017 voor nageslacht gaan zorgen. 
 

 

Mark Scheper heeft voor zijn studie Milieukunde een landschapsecologische 

systeemanalyse gemaakt van het gebied Het Beeld in De Onlanden. Hieronder beschrijft 

hij kort de uitkomsten van het onderzoek 

 

Een beeld van “Het Beeld”. 
 

door Mark Scheper, student Van Hall Larenstein 

 

Het Beeld is een zandkop in het laagveen van De Onlanden en ligt op de grens van het 

Drents plateau, tussen de ruggen van Tynaarlo en Roden en de Groningse zeeklei (zie 

kaart 1), waardoor het een dynamische locatie is. Het gebied bestaat uit oude 

hooilanden. Door jaarlijkse overstromingen van het Eelderdiep was het een voedselrijk 

gebied met kwalitatief goed hooi, maar tevens erg nat en daardoor niet geschikt voor 

ander landbouwkundig gebruik. De hooilanden zijn niet langer in gebruik en het gebied is 

heringericht om als waterberging te kunnen functioneren. Het Beeld (en De Onlanden in 

ruimere zin) maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (tegenwoordig ook wel 

aangeduid met NNN, Nationaal Natuurnetwerk) en is in beheer bij Natuurmonumenten.  

De zandkop, die Het Beeld in het omliggende laagveen landschap vormt (zie kaart 2), 

was in vroegere tijden overdekt met hoogveen. Pas na de middeleeuwen is het hoogveen 

door inklinking verdwenen, waardoor de zandkop zichtbaar is geworden.  

 
Kaart 1:    

 ligging van 
Het Beeld 
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Kaart 2: reliëf van de bodem 
rondom Het Beeld 

 

In het gebied is een mengvorm van 

diepe en ondiepe kwel aanwezig. Het 

zuurstof- en voedselarme, kalk- en 

ijzerhoudende grondwater zorgt voor 

bijzondere flora. Ondiepe kwel treedt 

op omdat onder Het Beeld een slecht 

doorlatende, dunne leemlaag ligt. 

Over deze laag kan regenwater 

afstromen naar het omliggende 

laagveen, waarbij het wordt aangerijkt 

met kalk uit die leemlaag. Dieper 

onder de zandkop ligt een dikke laag 

klei van de Formatie van Boxtel. 

Dieper grondwater wordt via deze 

kleilaag aangerijkt en vindt vervolgens 

zijn weg naar het laagveen. Verder 

wordt vanuit het Drents plateau en de 

ruggen van Tynaarlo en Roden 

regionaal diep grondwater aangevoerd 

wat op een aantal locaties aan de oppervlakte komt. De invloed van kwel is goed te zien 

aan de bijzondere vegetatie. Er komt onder meer veel Holpijp voor. Via haar lange, holle 

stengel kan Holpijp zuurstof naar de wortels transporteren, waardoor zij kan leven in het 

zuurstofarme kwelwater. Ook is de Noordse Zegge gevonden. Deze plant heeft koud, 

diep grondwater nodig tot in de wortelzone om de zomer te kunnen overleven en komt 

daarom alleen voor op locaties die gevoed worden door diep grondwater. Verder speelt 

regenwater op diverse plekken een rol. Het regenwater stagneert op het dunne 

leemlaagje, waardoor plantensoorten voorkomen die een zuurdere en, door mineralisatie 

van het veen, een wat voedselrijkere standplaats nodig hebben, zoals Moerasstruisgras. 

Door de toekomstige herinrichting van het gebied, 

in het kader van de plaatsing van een uitkijktoren, 

zal verdroging, en daardoor verdere veraarding, 

van het veen worden tegengegaan, waardoor het 

vrijkomen van voedingsstoffen vanuit de 

veenbodem beperkt wordt. De aanwezigheid van 

bijzondere soorten duidt op hoge potenties van 

het gebied. 

 
Zwarte Zegge en Wateraardbei 
 

 
 
 

Aan de noordkant van Het Beeld 
is in het landschap de ligging 

van een oude slenk te zien.  
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Krabbenscheer en Groene Glazenmaker 

rond de Lettelberter Petten. 
 

Door René Oosterhuis, Rayonbeheerder Het Groninger Landschap 

 

In voorgaande Nieuwsbrieven is het voorkomen van Krabbenscheer en de libellensoort 

Groene Glazenmaker in de Lettelberter Petten al aan bod gekomen. Krabbenscheer is een 

waterplant die in de winter op de bodem van de wateren verblijft waarin zij groeien. In 

het voorjaar, wanneer de fotosynthese weer op gang komt, vormt de plant nieuwe 

bladeren en neemt  het drijfvermogen van de plant toe. De 

plant komt omhoog naar de oppervlakte. In het najaar zinkt 

de plant weer naar de bodem. De plant houdt van schone, 

niet te voedselrijke sloten en is gevoelig voor milieu-

vervuiling. Als Krabbenscheer aanwezig is, is er ook kans op 

de Groene Glazenmaker. Dit is een vrij grote libel van 

ongeveer zeven centimeter lang. De soort is voor zijn 

levenscyclus afhankelijk van Krabbenscheer. Het vrouwtje 

legt haar eitjes uitsluitend op bladeren van Krabbenscheer, 

vlak onder de waterlijn. De eitjes komen uit en de larven 

leven onder water op de krabbenscheerplanten. Na 2-3 jaar 

kruipen de larven uit het water omhoog om te veranderen in 

een libel. Wat achterblijft is een leeg hulsje, het uitvlieg-

huidje of larvenhuidje, waar de libel (in vaktermen) 

uitgeslopen is. 

  

 
Pas uitgeslopen Groene Glazenmaker, 

hangend onder het uitvlieghuidje. 

 

 

 

In 2016 is door vrijwilligers van Het Groninger Landschap in de Lettelberter Petten 

begonnen met een onderzoek  naar de aanwezigheid van Krabbenscheer en het 

voorkomen van Vroege- en Groene Glazenmakers. Als Krabbenscheer zich vestigt in een 

water, dan is dat met één of enkele planten, die zich vegetatief vermeerderen (pre-

optimum). Als de planten de kans krijgen om te groeien is binnen enkele jaren de sloot 

bedekt. Dit stadium noemen we het optimum. Als er geen beheer plaatsvindt, volgt op 

het optimum het post-optimum (zie foto’s op volgende pagina). De sloot is dan geheel 

bedekt met krabbenscheerplanten die in de winter niet meer naar beneden kunnen 

zakken. Tussen deze planten groeit Riet en Lisdodde. Vanaf de kanten overgroeien 

grassen en andere planten de Krabbenscheer. Het onderzoek bestaat uit het zoeken van 

uitvlieghuidjes in de drie stadia van Krabbenscheer. In elk stadium is een vast transect 

uitgezet dat dit jaar eens per 7-10 dagen is bezocht. Naast het zoeken van de 

uitvlieghuidjes zijn ook de volwassen libellen (Groene- en Vroege Glazenmaker) geteld 

die rondvlogen in het transect. Het is de bedoeling dat het onderzoek een aantal jaren 

voortgezet wordt, maar na één zomer zijn de eerste resultaten al bekend.   

 

In figuur 1 zijn de aantallen huidjes weergegeven die, gemiddeld per dag, gevonden zijn 

in de verschillende stadia van Krabbenscheer tijdens verschillende zoekrondes. De 

huidjes die gevonden zijn in mei en begin juni betroffen Vroege Glazenmakers. Vanaf 26 

juni zijn vooral de huidjes van Groene Glazenmakers gevonden. Het pre-optimum 

transect leverde maar weinig huidjes op. Dit is niet verwonderlijk, omdat deze 

krabbenscheervegetaties nog jong zijn en veelal nog geen 2-3 jaar aanwezig zijn. Het 

optimum stadium bestaat al langer en hier zijn meer huidjes gevonden. Veruit de meeste 

huidjes zijn echter gevonden in het post-optimum. De sloot, die al aan het verlanden is, 

was dus nog wel zeer geschikt voor de larven. De komende jaren moeten uitwijzen hoe 
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lang de post-optimum sloot nog 

geschikt is. Er zijn geen ei-leggende 

vrouwtjes waargenomen in de post-

optimum sloot. De verwachting is 

dat over 1-2 jaar de sloot niet meer 

geschikt is voor de Vroege- en 

Groene Glazenmaker. Dit in 

tegenstelling tot de pre-optimum en 

optimum sloten, waar wel ei-

leggende vrouwtjes zijn 

waargenomen. 

 

 

 
Fig.1: aantal uitvlieghuidjes 

dat, tussen twee zoekmomenten, 
gemiddeld per dag gevonden 

is in de verschillende 
krabbenscheervegetaties. 

 

 

 
Pre-optimum krabbenscheervegetatie: 
Lage dichtheden en niet overal groeiend. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Optimum 
krabbenscheervegetatie: 
Dekking bijna 100%. Er is nog  
water zichtbaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post-optimum krabbenscheervegetatie: 
Dekking 100% en beginnende verlanding. 

Er is geen water meer zichtbaar. 
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Kort nieuws 
 

door Wim van Boekel 

 

Spetterend broedseizoen in De Onlanden 

Het broedseizoen 2016 zat vol verrassingen, records en spannende vogelsoorten. Na een 

tamelijk koude en natte start, kwamen de totalen van soorten- en territoria-aantallen op 

nieuwe hoogtepunten uit. De Onlanden was voller dan ooit met het geluid en de drukte 

van de bijna 7000 broedvogelpaartjes die geteld werden, waaronder een aantal 

verrassende nieuwkomers. Alle gegevens, die verzameld zijn door een enthousiaste 

groep van zo’n 30 broedvogeltellers, zijn weer verwerkt in een mooi Rapport dat 

binnenkort verschijnt. Ondertussen kijken we al uit naar het nieuwe broedseizoen. Nog 

drie maandjes wachten. 

 

Steeds meer zeldzaamheden te zien in De Onlanden 

Het aantal bijzondere vogelsoorten dat De Onlanden aandoet blijft maar 

toenemen, lijkt het. Het kan uiteraard toeval zijn dat er zoveel ‘vreemde 

vogels’ langs komen, maar het valt wel op. Aan de Steppekiekendief zijn we 

onderhand wel gewend. Die vogel heeft blijkbaar besloten dat De Onlanden 

best een leuk leefgebied is. Hij wordt dan ook vrijwel dagelijks gespot en 

trekt nog steeds veel fotografen, die hem willen ‘schieten’ voor de 

verzameling. De laatste tijd zijn er ook veel ganzensoorten te zien, die niet 

bepaald dagelijkse kost zijn in De Onlanden: Sneeuwgans, Rotgans en 

vooral de vijf (!) Roodhalsganzen zijn opvallende verschijningen tussen de 

Kol- en Brandganzen. Eerder in het seizoen waren het vooral de 

reigerachtigen die voor sneller kloppende vogelaarsharten zorgden. 

Ralreiger, Kwak, Purperreiger en Koereiger kwamen langs. De Kwak is 

wellicht nog steeds aanwezig, maar probeer die stiekemerd maar eens te 

vinden. Lastig. 

Met zoveel vogelfraais zou je bijna vergeten dat dit jaar ook de eerste 

Boommarter in De Onlanden gespot is (foto) en dat in juni zomaar een, zeer 

zeldzame, Gevlekte Glanslibel opdook in de Lettelberter Petten. 

 

Alwéér Otters geboren in De Onlanden 

Nee, dit is niet hetzelfde bericht als in de vorige 

Nieuwsbrief stond, al is de titel wel gelijk. Dit 

keer kunnen we de geboorte van VIJF Otters 

melden. Kort na elkaar verschenen een 

vrouwtje met twee, en een vrouwtje met drie 

jonkies voor de camera’s. Drie jongen tegelijk is 

bij Otters niet ongebruikelijk, maar wel een 

stuk zeldzamer dan een tweeling. Het blijft dus 

maar goed gaan met de Otterpopulatie. Al die 

jonge Otters moeten straks hun eigen plekje 

gaan vinden in De Onlanden, of daarbuiten. 

Reden te meer om eindelijk eens werk te 

maken van goede faunapassages onder de A28. 

De plannen hiervoor zijn op 30 november 

gepresenteerd aan de Gedeputeerden van 

Groningen en Drenthe en de directeur van 

Rijkswaterstaat Noord (zie foto). Nu moet er 

nog geld geregeld worden. Men kijkt hiervoor 

naar het Rijk. Ondertussen zijn dit jaar alweer 

TWEE Otters doodgereden op de A28 bij 

Glimmen. Hoeveel moeten er nog volgen voor 

er iets gebeurt? 


