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De Onlanden 

           nummer 24, juni 2017 
 

 

 

Aan de lezer. 
 

Degenen onder de lezers van deze Nieuwsbrieven die ook de moeite nemen om mijn 

inleidende schrijven tot zich te nemen, zullen weten dat ik me in het verleden op deze 

plek nogal eens kritisch heb uitgelaten over het beleid van de beheerders in De 

Onlanden als het gaat om de recreatie in het gebied. Terecht, volgens sommigen; veel 

te donkergroen en ongenuanceerd, volgens anderen. Recreatie is een realiteit waar de 

Natuur in Nederland nu eenmaal mee te maken heeft en waar de natuurbeheerders een 

goede inpassing voor moeten vinden in de gebieden die zij beheren. Of, en die mening 

kom je steeds vaker tegen in de (social) media, moet de Natuur juist beschermd worden 

tegen al die opdringerige, verstorende en steeds meer eisende recreanten? De discussie 

over de tegenstelling Natuur-Recreatie en de opstelling van de beheerders hierin zal zich 

de komende jaren nog gaan uitbreiden en de standpunten zullen zich verharden, is mijn 

voorspelling. Ik zal proberen in die discussie mijn steentje bij te dragen waar dat 

(volgens mij) nodig is. 

Maar voor een goede discussie is het belangrijk 

de meningen van alle betrokkenen te laten 

horen. In deze Nieuwsbrief geven we de 

belangrijkste natuurbeheerders in De Onlanden 

(Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer) 

daarom de kans om hun visie en beleid op het 

gebied van recreatie in De Onlanden toe te 

lichten. Het is dan aan de lezer zelf om zijn/haar 

positie te bepalen als het gaat om hoeveel en 

welke recreatie moet kunnen/mogen in de 

Natuur van De Onlanden. Overigens, de Natuur 

zelf hebben we ook gevraagd om inbreng in de 

discussie, maar daar hebben we helaas (nog) 

geen reactie van gehad. 

 

Wim van Boekel 
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Is Natuurmonumenten een recreatiebedrijf? 
 

Door Rombout Bennema, Gebiedsmanager Natuurmonumenten 

 

Volgens een tweet van @natuuronlanden wel: ‘Recreatiebedrijf Natuurmonumenten 

begint midden in broedseizoen in De Onlanden met bouw van de uitkijktoren waar 

niemand om gevraagd heeft’. De tweet sluit naadloos aan op een eerdere discussie die 

Wim van Boekel aan sneed in deze Nieuwsbrief [zie inleiding bij Nieuwsbrief 22; red.]. De 

aanleiding was toen het sportevenement de Groene4Mijl in De Onlanden. ‘Hoe ga je als 

natuurbeheerder om met de uiteenlopende wensen van gebruikers? Waar geef je ruimte 

aan en waar niet? En waaraan draag je 

actief bij?’ Dat zou volgens Wim van Boekel 

een flinke uitdaging zijn voor Natuurmonu-

menten.  

Ik vraag me in die gevallen soms af hoe Jac. 

P. Thijsse, oprichter van Natuurmonumen-

ten, daar mee om zou gaan als hij nu zou 

leven? Uiteindelijk is het gedachtegoed van 

Natuurmonumenten: een vereniging met als 

missie natuur en landschap beschermen én 

mensen op allerlei manieren de gelegenheid 

bieden om daar actief mee in contact te 

komen. 

Thijsse kon dat zelf als geen ander. Hij was 

natuurliefhebber en docent en vond het 

belangrijk dat mensen in aanraking kwamen 

met de natuur. Hij nam mensen mee de 

natuur in, als hij de kans kreeg, om te 

vertellen over de waarde ervan. Thijsse was zijn tijd ver vooruit. Hij propageerde de 

‘natuursport’, ‘een welkom middel tot ontspanning’ en zag de kans om mensen meer te 

leren over de natuur. Daarbij realiseerde hij zich dat ‘de eigen waarneming der natuur 

door leeken (…) zoozeer in verval geraakt is, dat er vooreerst niet licht te veel opwekking 

en aansporing gegeven kan worden.’ De ruim honderd jaar oude woorden zijn nog steeds 

actueel. De meeste hardlopers door De Onlanden merken de paniek onder de ganzen niet 

op als een Zeearend boven hun hoofd het pad kruist. Als docent wist Thijsse als geen 

ander dat je moet aansluiten bij de belevingswereld om mensen iets te kunnen 

meegeven. Die is anno 2017 anders dan toen Thijsse Natuurmonumenten oprichtte. De 

uitdaging is hetzelfde.  

In De Onlanden zijn er volop kansen: duizenden mensen zoeken het natuurgebied op om 

uiteenlopende redenen. De een komt er om vogels te kijken, de ander om haar tijd op de 

4Mijl te verbeteren en weer een ander om 

de hond uit te laten. Allemaal houden ze op 

hun eigen manier van het gebied. Gelukkig 

gaan veel van die vormen van gebruik prima 

samen met de natuurwaarden. Dat betekent 

niet dat er ruimte is voor alle vormen van 

gebruik. Waar de grens is, bepaalt enerzijds 

de natuur en anderzijds bepalen de 

gebruikers samen of ze elkaar accepteren. 

Dat laatste is misschien wel het meest 

spannend. Soms helpt daarbij een goede 

zonering en het aanbieden van aparte 

routes en infrastructuur. Daaraan valt in De 

Onlanden nog wel het een en ander te 

verbeteren. Tijdens de inrichting lag de 

focus op de waterberging en de 

natuurwaarden. 
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Oorspronkelijk maakte een belevingspunt op ‘Het Beeld’ in de vorm van een uitkijktoren 

onderdeel uit van de inrichtingsplannen. Daar hadden de gebruikers van het gebied niet 

om gevraagd, maar dat geldt voor de hele inrichting van het gebied. Door gebrek aan 

budget zette de gebiedscommissie een streep door dit belevingspunt. 

Natuurmonumenten pakte de handschoen na de inrichting op om het belevingspunt 

verder uit te werken en fondsen te werven. Natuurmonumenten wilde geen eigen geld in 

de toren steken en zocht bedrijven, fondsen en overheden die de toren wilden 

financieren. Het eerste ontwerp haalde de eindstreep niet, deze wel. Beide keren vroeg 

Natuurmonumenten bezoekers van De Onlanden en omwonenden naar hun mening over 

de komst van een uitkijktoren en beide keren gaf een overgrote meerderheid aan de 

komst te zien zitten. Straks kunnen duizenden gebruikers van De Onlanden genieten van 

het uitzicht en met eigen ogen zien hoe nat en ruig het gebied is.  

Wat zou het mooi zijn om samen met hen De Onlanden nog mooier en misschien ook 

groter te krijgen. Dat start met het leggen van contact en biedt de kans om de relatie te 

verdiepen. Maar hoe sluit je aan bij de belevingswereld van bijvoorbeeld een hardloper of 

van een jong gezin uit Terborch? Neem de eerste: ze weten De Onlanden te vinden en 

maken gebruik van de paden die er zijn. We kunnen ze negeren en ons storen aan de in 

felgekleurde gestoken, zwetende lichamen. Ik ben er van overtuigd dat Thijsse het als 

kans zou zien. Hij zou een relatie met ze opbouwen. Ze helpen met een mooie route en 

zo meer mensen actief te krijgen in de ‘natuursport’. Als de mensen de natuur in 

trekken, biedt dat kansen om ze te vertellen over de natuur waarin ze rennen. Vanuit de 

overtuiging dat ze dan uiteindelijk ook bereid zijn daaraan bij te dragen, al is het maar 

om er lekker rond te kunnen rennen.  

De aanpak werkt. Hardlopers droegen al bij aan de komst van Exmoor pony’s, die nodig 

zijn voor het natuurbeheer van De Onlanden. Dat smaakt naar meer. Ik zou stichting 

Natuurbelang De Onlanden en de lezers willen uitdagen mee te denken hoe we de relatie 

met de andere gebruikers leggen en kunnen verdiepen en hoe we samen met alle 

gebruikers op een plezierige manier kunnen genieten van De Onlanden.  

Tot slot durf ik te stellen dat Natuurmonumenten geen recreatiebedrijf is, maar een 

vereniging die zich inzet voor meer natuur in Nederland en om mensen daarvan te laten 

genieten. Daar hoort recreëren bij. Met een verrekijker of in een hardloopshirt genieten 

van De Onlanden. 
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Otter verschalkt zoetwatermossel. 
 

door René Oosterhuis, beheerder Het Groninger Landschap 

 

De Otters in Nederland staan bekend als echte 

viseters. Maar op beelden van een wildcamera, 

aan de oever van het Leekstermeer, is te zien 

dat Otters ook zoetwatermossels kunnen eten. 

De camera stond in de filmstand en heeft gefilmd 

hoe een Otter de bovenkant van een 

zoetwatermossel kapot bijt om vervolgens het 

schelpdier er uit te trekken en op te eten. De 

schelp is door de Otter achtergelaten en een paar 

dagen later verzameld. Het betrof een vrij grote 

schelp van een Zwanenmossel van meer dan 10 

cm waar aan één zijde een stuk ontbrak. De 

schelp was nog gesloten. De breekranden zijn 

grof met inkepingen van mogelijk de hoektanden 

van de Otter. De sporen op de schelp zijn 

duidelijk anders dan die van de Bruine Ratten die 

veelvuldig zoetwatermossels opduiken en opeten langs de oevers van het water. Deze 

schelpen vertonen veel meer knaagsporen en de punten die zijn ontstaan door de 

hoektanden ontbreken.  

Volgens de literatuur is het uitzonderlijk dat Otters schelpdieren eten. In de Atlas van de 

Nederlandse Zoogdieren wordt verwezen naar een artikel uit 1975, waarin melding zou 

worden gemaakt van het eten van mossels door Otter. En er is een publicatie waarin het 

dieet van Otter (in Bulgarije, aan spraints) vrij uitgebreid geanalyseerd is. Van 1705 

prooien waren er 15 mollusken (7 soorten).  
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Beleven van natuurgebieden bij Staatsbosbeheer en in 
het bijzonder binnen De Onlanden 
 
door Albert Broekman, boswachter Staatsbosbeheer 

Kerntaken Staatsbosbeheer 

De kerntaken van Staatsbosbeheer zijn het Beschermen, Beleven en Benutten van 

natuurgebieden. Volgens deze kerntaken beheert Staatsbosbeheer haar natuurgebieden. 

Hierbij staat het beschermen van de natuurgebieden voorop, gevolgd door het beleven 

en benutten van de natuurgebieden. Beschermen waar nodig en beleven en benutten 

waar mogelijk. 

Kerntaak: Beleven 

Als we inzomen op het Beleven dan stelt Staatsbosbeheer zich op als een publieke 

dienstverlener, waarbij wordt ingespeeld op de maatschappelijke vraag en de wensen van 

het publiek. Staatsbosbeheer is en blijft namelijk een openbare organisatie ten behoeve 

van álle Nederlanders, om natuur- en landschapsbeleving mogelijk te maken. Dit vinden 

we belangrijk omdat dit een bijdrage levert aan het welzijn van mensen. 

Staatsbosbeheer faciliteert binnen haar natuurterreinen al op diverse gebieden aan deze 

behoeften. Dit is door de jaren heen ontstaan en heeft zich ontwikkeld tot de 

hedendaagse recreatieve voorzieningen. Hierbij moet worden gedacht aan wandel-, fiets-

, ruiter- en mountainbikeroutes, maar ook geocachen  (‘schatzoekers’ met behulp van 

een GPS), nordic walking of bushcraft (‘overleven in de natuur’) zijn voorbeelden van 

recreatief gebruik. 

De geschiedenis van recreatie 

Het recreëren van mensen in natuurgebieden is al zo oud als de mensheid, maar is vooral 

in de 20e eeuw sterk toegenomen omdat mensen steeds korter gingen werken en er 

meer vrijetijd ontstond. Rond 1870 werkten mensen namelijk zo’n 70 uur per week maar 

rond 1920 werkte men nog maar 48 uur per week. In 1960 werd dit nog verder 

teruggeschroefd naar 45 uur en uiteindelijk in 1970 naar een 40-urige werkweek. 

Deze verandering is door de jaren heen ook merkbaar geweest binnen de natuurterreinen 

van Staatsbosbeheer. De natuurterreinen werden steeds drukker bezocht, wat om 

recreatieve maatregelen vroeg. Bij de eerste maatregelen moet worden gedacht aan het 

aanleggen van wandel-, fiets- en later ook ruiterpaden, met daarbij ook zitbanken en het 

plaatselijk aanleggen van dagrecreatieterreinen of zwemplassen. 

Recreatie staat niet stil 

Zo is de ANWB in 1919 begonnen met het plaatsen van de eerste ANWB paddenstoel, 

waarbij in 2005 de 1000ste paddenstoel is geplaatst. Maar inmiddels zijn de ANWB 

paddenstoelen alweer achterhaald en worden ze steeds meer vervangen door het 

fietsknooppuntennetwerk. De vraag naar vrijetijdsbesteding binnen natuurterreinen is 

naar mijn idee nog steeds aan het stijgen, waarbij we tegenwoordig met steeds meer 

doelgroepen te maken krijgen die op hun manier de natuur willen beleven. 

Recreatieve invulling volgens Staatsbosbeheer 

Staatsbosbeheer zal in principe alle soorten activiteiten en evenementen toestaan binnen 

haar terreinen, mits die passen en samenhangen met de taken en doelstellingen van 

Staatsbosbeheer. Voorwaarde daarbij is dat de activiteit en/of het evenement legaal en 

toegestaan is volgens de Nederlandse (natuur)wet- en regelgeving. Binnen de voor 

recreatie opengestelde gebieden is het belangrijk allereerst te kijken waar de 

natuurwaarden voorkomen, zodat aan de hand daarvan kan worden bepaald waar er 

recreatie zou kunnen plaatsvinden binnen een bepaald gebied.  
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Het is altijd weer een hele puzzel om eventuele recreatieve mogelijkheden binnen 

bestaande natuurterreinen in te passen. Staatsbosbeheer overlegt hierover met o.a. 

natuurinstanties, wandelplatforms, gemeenten en andere belanghebbenden. Ik verwacht 

dat er in de toekomst nog wel meer (andere) vormen van recreatieve vrijetijdsbesteding 

binnen natuurterreinen bij zullen komen. 

Recreatieve invulling van De Onlanden 

Er is voor het Staatsbosbeheerdeel 

van De Onlanden (nog) geen 

uitgebreide recreatievisie gemaakt. 

In principe is er voor gekozen om de 

natuur leidend te laten zijn en de 

recreatie relatief extensief te houden 

en te ontwikkelen. Dit past ook bij 

de beleidsdoelstellingen van Natura 

2000, Provincie en Gemeente. Er is 

een recreatiekaart van het gebied 

gemaakt waarop de diverse 

recreatieve voorzieningen staan 

aangegeven zoals die nu aanwezig 

zijn. 

Binnen De Onlanden kunnen 

recreanten wandelen over de vele 

dijken in het gebied waarbij er op 

diverse locaties mooie vergezichten zijn over het gebied. Daarnaast is er ook één 

gemarkeerde wandelroute (Sandebuurroute) aanwezig binnen het gebied, wat 

hoogstwaarschijnlijk in de toekomst zal worden uitgebreid naar meerdere gemarkeerde 

wandelroutes. Daarnaast zijn er fietspaden aanwezig binnen het gebied die zorgen voor 

de nodige ontsluiting en die kunnen worden gebruikt om het gebied te beleven. Langs 

deze wandel- en fietspaden staan ook enkele (picknick)banken om even op uit te rusten 

of te genieten van het uitzicht. De informatiepanelen binnen het gebied vertellen over het 

ontstaan, de functie en de vele natuurwaarden van het gebied. Om het gebied ook vanaf 

het water te kunnen beleven zijn enkele  kanoroutes en kanosteigers aangelegd, zodat er 

ook vanaf het water van dit unieke natuurgebied kan worden genoten. Op kleine schaal 

kun je dit laatste bij Staatsbosbeheer ook onder begeleiding doen, waarbij een gids je 

meeneemt het gebied in en onderweg alles vertelt over de bewoners van De Onlanden, 

zoals de Otter en de Roerdomp. Tussendoor krijg je ook nog wat vaardigheden mee in de 

bushcraft, zoals het maken van een vuur en het zoeken naar eetbare planten. Al deze 

activiteiten vind je ook terug op onze website 

https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/kop-van-drenthe.  

 

Het belangrijkste van alle recreatieve activiteiten is natuurlijk het beleven en genieten 

van het mooie gebied wat De Onlanden is geworden. Of je nu geniet van de vele 

moerasvogels, de wuivende rietvelden een mooie zonsondergang of zomaar van het 

prachtige landschap, het is en blijft een prachtige ervaring. 

 

Mocht je naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben dan kun je hiervoor 

contact opnemen met boswachter Albert Broekman; te bereiken op telefoonnummer 06-

51312540 of per e-mail via a.broekman@staatsbosbeheer.nl. 
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Symposium Vijf jaar Natuur in De Onlanden: 

Toekomst Perspectieven 
 

door Wim van Boekel 

 

Het vijfjarig jubileum van De Onlanden is voor stichting Natuurbelang De Onlanden 

(NDO) de aanleiding geweest voor het organiseren van een symposium over de toekomst 

van het natuurgebied. Immers, de Natuur staat nooit stil, zit altijd vol verrassingen en 

laat zich maar moeilijk voorspellen. De mens kan proberen de Natuur te sturen in de 

richting die hij/zij belangrijk of wenselijk vindt, maar kan ook besluiten om een (flinke) 

stap terug te doen en af te wachten wat de Natuur zelf besluit te doen. Welke richting 

zou de Natuur in De Onlanden op willen gaan? En hoeveel invloed willen en/of kunnen we 

als mensen/natuurbeheerders op die richting hebben? Een interessant thema om eens 

een avond over te organiseren, vonden wij. We hebben drie personen bereid gevonden 

om, vanuit hun eigen deskundigheid en ideeën over Natuur en natuurbeheer, na te 

denken over de mogelijkheden en wenselijkheden voor de Toekomst van de Natuur in De 

Onlanden. Het resultaat van hun gedachtegang zullen deze sprekers met ons delen op 12 

oktober aanstaande. 

De sprekers zijn: 

Daan Bos, senior medewerker bij 

Ecologisch Onderzoeksbureau Altenburg 

& Wymenga 

Chris Smit, assistent-professor 

Plantenecologie & Natuurbeheer, 

Rijksuniversiteit Groningen 

Frans Vera, ecoloog, nauw betrokken bij 

de ontwikkeling van natuurgebied de 

Oostvaardersplassen 

 

 
Discussie tijdens de 

excursie in De Onlanden 
(v.l.n.r.: Herman Sips, 
Frans Vera, Daan Bos 

en Chris Smit) 

 

Om de sprekers zo goed mogelijk op weg te helpen is het bestuur van stichting NDO op 

11 mei j.l. met het drietal een dag lang op excursie geweest in De Onlanden. We hebben 

zoveel mogelijk aspecten van de Natuur en van het natuurbeheer in het gebied bekeken. 

Er is die dag al uitvoerig gediscussieerd over mogelijkheden en onmogelijkheden voor de 

toekomstige natuurontwikkelingen. Daarbij kwamen een aantal opmerkelijke en 

prikkelende ideeën voorbij, waar we uiteraard hier nog niets over kwijt willen. Wie daar 

meer van wil weten, kan komen luisteren op 12 oktober. Aanmelden voor dit symposium 

kan nog, maar wacht niet te lang, want vol=vol. 

 

Symposium Natuur in De Onlanden: Toekomst Perspectieven 

 

Waar: zaal Boonstra, Hoofdstraat 12, Peize 

Wanneer: 12 oktober 2017, aanvang: 19:30 uur 

Toegang gratis, maar aanmelden noodzakelijk via email: wvanboekel@home.nl 

 

mailto:wvanboekel@home.nl
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Simultaan slaapplaatstelling van ganzen in 

De Onlanden in januari 2017  
 

door René Oosterhuis, beheerder Het Groninger Landschap 

 

Het Leekstermeer in De Onlanden vervult al decennia lang de functie van slaapplaats 

voor ganzen. In de winter komen de ganzen naar het meer om er ‘s nachts te slapen. 

Overdag foerageren de ganzen op de omliggende graslanden. Beide functies zijn 

uitgebreid beschreven door Van der Hut & Bos (2007). Een van de Natura 2000 

instandhoudingsdoelen van het Leekstermeergebied is dan ook gericht op het behoud 

van de functie als slaapplaats en als foerageergebied voor ganzen. Het is daarom 

belangrijk om te weten hoe de aantallen van ganzen op de slaapplaats zich ontwikkelen. 

 

Tot circa 2010 was het tellen van de slapende ganzen eenvoudig uit te voeren door één 

persoon die strategisch aan de oever van het Leekstermeer stond. Alle ganzen kwamen 

immers naar het meer om te slapen. Met de inrichting van De Onlanden als 

waterbergingsgebied is er voor ganzen veel geschikt biotoop bijgekomen om te slapen; 

namelijk ondiep water. Goed tellen is alleen nog maar mogelijk door alle potentiële 

slaapplaatsen tegelijk te tellen (Koopman e.a. 2012). Op zaterdagochtend 7 januari 2017 

is een simultaantelling georganiseerd in de gehele Onlanden. Het was koud met kans op 

ijzel, maar desondanks zijn de meeste tellers op pad gegaan. Alleen de 

Lettelberterbergboezem (ten noorden van het Leekstermeer) is niet geteld, maar gezien 

de hoeveelheid ijs is de verwachting dat daar ook geen ganzen geslapen hebben.   

 
In onderstaande tabel staan de getelde ganzen per deelgebied. Met bijna 5.000 

exemplaren was de Kolgans de meest getelde soort, gevolgd door de Brandgans met 

2.165 exemplaren. Van de andere soorten ganzen zijn betrekkelijk lage aantallen geteld. 
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 Kolgans Brandgans Nijlgans Can. gans Gr. gans Soepgans Rietgans 

Leekstermeer 1760 440 12 48 0 60 0 

Middelvennen 60 1700 0 0 0 80 0 

Blauwvennen, 

Matsloot 

16 22 0 0 15 0 0 

Langameer 250 0 13 0 122 0 0 

Zuidermaden 1015 0 0 0 2 0 0 

Peizermade, 

noord 

0 3 0 0 26 0 0 

Peizermade, 

zuid 

1830 0 0 0 0 0 55* 

Lettelberter-

Bergboezem 

? ? ? ? ? ? ? 

        

Totalen  4931 2165 25 48 165 140 55 

(*mogelijk deze soort) 

 
Op het kaartje hiernaast is te zien dat de ganzen 

verspreid door het gehele gebied sliepen. Een 

belangrijke concentratie bevond zich op het 

Leekstermeer. Dit is iets wat de laatste jaren niet 

veel meer voorkomt, maar in dit weekend 

hoogstwaarschijnlijk werd veroorzaakt doordat een 

deel van de waterbergingsgebieden met ijs bedekt 

was. Een groot deel van de ganzen leek daardoor 

uitgeweken te zijn naar het Leekstermeer waar nog 

wel open water aanwezig was.  
Alle tellers die geholpen hebben worden hartelijk 

bedankt voor hun hulp: Edith Barf, Els van den 

Boomgaard, Jacob de Bruin, Martin Klaver, Ronald 

Pieters, Virry Schaafsma, Kees Schoon, Herman Sips, 

Evert-Jan Slot, Anne-miek Temmink, Emma 

Zorgdrager. Komende winter zal weer een poging 

gedaan worden om een gezamenlijk telling georganiseerd te krijgen. De mensen die dit 

jaar geholpen hebben zal ik benaderen, maar extra tellers zijn altijd welkom en 

kunnen zich bij mij melden (r.oosterhuis@groningerlandschap.nl). 
 
Literatuur: 

- Hut, R. M. G. van der & D. Bos 2007. Moerasontwikkeling en herbivore watervogels rond het 
Leekstermeer. Passende beoordeling van herinrichtingsplannen. A&W-rapport 960. Altenburg & 

Wymenga, ecologisch onderzoek, Veenwouden 
- M. Koopmans, R. Oosterhuis, R. Blaauw, S. Attema, D. Bos 2012 
Ganzen en Smienten rond het Leekstermeer in een tijd van vergraving en vernatting, Monitoring 
inzake de waterberging 2008-2012. A&W-rapport 1780 
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Winters avontuur van otterfamilie 
 

Door Wim van Boekel 

 

De winter die achter ons ligt was voor de verandering eens een wat kouder dan we de 

laatste jaren gewend waren. Er lag een tijd lang ijs op het water in De Onlanden en er 

werd zelfs door een aantal waaghalzen geschaatst op het Leekstermeer. Wellicht zorgden 

die winterse omstandigheden voor het avontuur dat een otterfamilie eind januari 

beleefde.  

Het begon allemaal op een zondag eind januari (de zondag van de Groene4Mijl in de 

Peizermaden). Toen zagen wandelaars in het Elsburger Onland, dat tussen De Onlanden 

en het Paterswoldse Meer ligt, tot hun grote verbazing een jonge Otter tussen de bomen 

op zich afkomen. Het dier was duidelijk verzwakt en piepte hard. Het liet zich rustig 

oppakken en meenemen. De dierenambulance bracht de jonge Otter naar een opvang bij 

Westernieland. Hier werd getracht het jong 

te redden, maar het overleed dezelfde 

nacht nog. 

 
In het opvangcentrum wordt de jonge 

Otter voorzichtig uit de transportkist 
gehaald (foto: René Dantuma). 

 

De wandelaars hadden inmiddels de vondst 

doorgegeven aan ons (stichting 

Natuurbelang De Onlanden) en aan de 

beheerder van het naastgelegen deel van 

De Onlanden (Natuurmonumenten). Na 

overleg werd besloten om geen zoekactie 

naar eventuele andere jongen of een 

moeder te beginnen. Enerzijds vanwege de 

drukte met de Groene4Mijl, maar ook 

omdat het gebied zich niet leent voor een 

dergelijke actie. 

De volgende ochtend kwam het verrassende 

bericht dat er een otterfamilie te zien was 

op de kanosteiger naast de Madijk bij de wijk 

Terborch. De boswachters van 

Natuurmonumenten die meteen gingen kijken 

troffen inderdaad twee jonge Otters aan op en 

bij de steiger. De moeder was ondertussen 

verdwenen. De jongen piepten veel, maar waren 

verder (voor zover dat beoordeeld kon worden) 

gezond. “Wat nu?”, was de vraag. Moest 

geprobeerd worden de jongen te vangen, of zou 

de moeder ze weer op komen halen? Besloten 

werd om af te wachten wat er ging gebeuren en 

ondertussen te zorgen dat de jongen niet 

verjaagd werden door voorbijgangers en/of hun 

hond. Ook werd Addy de Jongh, dé 

otterdeskundige, gebeld om advies te vragen. 

Hij kwam in de loop van de middag zelf 

polshoogte nemen. De jonge Otters bleven de 

hele dag aanwezig langs de oever en op het ijs 

bij de Madijk. Af en toe maakten ze uitstapjes, 

waarbij ze ook door de tuinen in de wijk 

Terborch liepen. Eén jong kwam zelfs naar een 

toeschouwer, die op de brug stond, toe en liep 
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hem bijna over de schoenen. De moeder van de Ottertjes liet zich de hele dag niet zien. 

Omdat de jongen geen zieke of zwakke indruk maakten, werd besloten ze ook ’s nachts 

daar te laten. Wellicht zou hun moeder ze onder dekking van de duisternis op komen 

halen. Wel werden de jongen nog gevoerd met zalm (uit de supermarkt), die ze meteen 

luidruchtig op aten. Op de kanosteiger werd een camera gemonteerd, waarmee hopelijk 

de terugkeer van de moeder gefilmd kon worden. 

Uiteraard was iedereen zeer benieuwd of de jongen er de volgende ochtend nog zouden 

zijn. De locatie waar ze de avond tevoren waren achter gelaten, bleek verlaten. Ook een 

zoekactie in de omgeving leverde geen resultaat op. Blijkbaar waren de jongen inderdaad 

opgehaald door hun moeder. De camera had ’s nachts alleen beelden vastgelegd van de 

twee jongen die samen over het ijs liepen. In de dagen die volgden werden de jongen 

ook niet meer terug gevonden. Wel werden verse ottersporen en een, door Otter, 

aangevreten vis gevonden op het smeltende ijs bij Terborch. Het bleef een tijd lang 

onduidelijk wat er met de jongen gebeurd was, maar uiteindelijk maakten beelden van 

enkele, strategisch opgehangen, wildcamera’s duidelijk dat de jongen nog leefden en met 

hun moeder in het natuurgebied bij Terborch rond zwierven. Eind goed, al goed, dus, 

althans voor deze twee jongen.  

Uit onderzoek van het Dutch 

Wildlife Health Centre (DWHC) 

bleek dat de verzwakte jonge 

Otter, die in het Elsburger 

Onland gevonden was, overleden 

was door een combinatie van 

longontsteking en een bloeding 

in de darmen. Waardoor de 

bloeding ontstaan was, bleef 

onduidelijk. Of dit dier een 

broertje was van de twee andere 

jongen, is nog niet duidelijk. Dat 

zal DNA onderzoek hopelijk uit 

kunnen wijzen. Het zou best 

kunnen dat het verzwakte jong 

niet mee heeft kunnen komen 

met zijn moeder en de andere 

twee jongen, toen die, door 

onbekende oorzaak, op drift 

raakten en uiteindelijk op de 

steiger bij Terborch belandden. 
De jonge Otters met hun moeder 
in april (beelden Jacob de Bruin). 

 

Beelden van de vondst van de verzwakte jonge Otter en uitgebreide beelden van de 

avonturen van de twee Otters bij Terborch zijn te zien op het Youtube kanaal van 

stichting Natuurbelang De Onlanden, via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=-

TKsoZF1jjo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-TKsoZF1jjo
https://www.youtube.com/watch?v=-TKsoZF1jjo
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Kort nieuws 
 

door Wim van Boekel 

 

Kerkuil moet omschakelen 

Uit de jaarlijkse monitoring van de 

muizenstand in De Onlanden blijkt dat 

de Veldmuis steeds meer verdwijnt uit 

het gebied. Veel roofvogels en uilen 

zijn voor hun voedselvoorziening sterk 

afhankelijk van deze soort. In 

Nederland is de Veldmuis op de 

meeste plekken de meest algemene 

soort, die soms in zeer hoge 

dichtheden voor kan komen. In De 

Onlanden was dat vroeger ook zo, 

maar door de vernatting is daar dus 

verandering in gekomen. Dat is ook 

terug te zien in de samenstelling van 

het menu van Kerkuilen die in of bij De Onlanden leven. De Veldmuis was vóór het onder 

water zetten van het gebied de meest gevangen prooi (gemiddeld zo’n 60% van alle 

prooien, zie grafiek hiernaast). Dat veranderde snel vanaf 2012, met als (voorlopig) 

dieptepunt 2016, toen nog maar 20% van de prooien uit Veldmuis bestond. Kerkuilen in 

De Onlanden vangen nu vooral spitsmuizen en ook wordt het aandeel Aardmuis elk jaar 

een beetje groter. Het verdwijnen van de Veldmuis heeft ook tot gevolg gehad dat het 

aantal Kerkuilen dat in en rond De Onlanden leeft en jaagt flink kleiner geworden is. 

Mogelijk dat de verwachte toename van de Aardmuis in het gebied in de toekomst weer 

meer Kerkuilen aantrekt. We blijven het volgen. 

 

Monitoring vispassage Eelderdiep 

Waterschap Noorderzijlvest heeft in de maanden april en mei onderzoek gedaan naar de 

werking van de vistrap naast de stuw in het Eelderdiep. Door middel van 

onderwatercamera’s is gekeken naar aantallen en soorten van de vissen die gebruik 

maakten van de vispassage. In het 

voorjaar trekken veel vissen vanuit de 

diepere wateren stroomopwaarts, om in 

de ondiepten langs de beken te paaien 

en kuit te schieten. Veel kleine vissoorten 

kunnen dit alleen doen als de vistrappen 

die ze onderweg tegen komen goed 

werken, d.w.z. als de stroming in het 

water niet te snel is en de ‘trap’treden 

niet te groot zijn. De monitoring laat zien 

of vissen die de vispassage in zwemmen 

er ook aan de bovenkant weer uit komen 

en welke soorten dit wel lukt en welke 

niet. De resultaten van de monitoring bij 

de eelderdiepstuw zijn nog niet bekend, 

maar zo nodig kan de vispassage 

aangepast worden om een betere 

migratie mogelijk te maken. Eerder werd 

ook de vispassage bij de Peizerdiepstuw 

al onderzocht. Hierover is te lezen in 

Nieuwsbrief 21 (zie publicaties-pagina op www.natuurindeonlanden.nl).  

http://www.natuurindeonlanden.nl/

