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Visie.
In Nederland zijn we erg goed in praten en discussiëren over Natuur. Hoe moet Natuur zich
ontwikkelen, waar moet er nieuwe Natuur komen en hoe moet die eruit zien, wie en wat mág in
de Natuur en, vooral, wat mag Natuur kosten en wie mag daar dan van profiteren? Allemaal zaken
waarover door al dan niet zelfbenoemde deskundigen, liefhebbers en tegenstanders eindeloos
wordt gepraat en soms zelfs gevochten. Waar men dan meestal aan voorbij gaat is het feit dat er
in Nederland eigenlijk geen Natuur, in de ware zin van dat woord, meer te vinden is. Van Dale (de
online versie) omschrijft Natuur als: ‘dat wat de mens om zich heen ziet als niet door hem
gewijzigd’. Je kunt uiteraard ook weer discussiëren over deze definitie, maar in essentie klopt de
omschrijving wel, volgens mij. Daarmee is ook meteen duidelijk dat alles wat wij in Nederland als
‘natuur’ omschrijven in feite cultuurlandschap of hooguit ‘natuurlijk landschap’ is. Als we even al
het groen waarvan randstedelingen en boeren graag roepen dat het natuur is buiten beschouwing
laten, dan blijft er nog een klein oppervlak over dat je min-of-meer natuurlijk zou kunnen
noemen. Schrap daarvan dan de delen waarin terreinbeheerders, vaak in het kader van soort- of
biotoopbescherming, aan het tuinieren zijn en er blijft nog veel minder over. De constante regen
van stikstof en zwavel uit de lucht, die zorgt voor eutrofiëring en verzuring, kun je gerust ook
menselijk ingrijpen in de Natuur noemen. Blijft er dan nog echte Natuur over in Nederland? Ik
houd me aanbevolen voor een rondleiding door dat laatste stukje Natuur, maar waarschijnlijk mag
je daar dan niet komen, vanwege de verstoring.
Met dit beeld van wat Natuur nog is in Nederland in het achterhoofd zat ik te denken over een
antwoord op de vraag welke kant het op moet met de natuur in De Onlanden. Aanleiding was het
plan van de terreinbeheerders om een gezamenlijke visie voor de toekomst van het gebied op te
gaan stellen (zie deze Nieuwsbrief). Wij, stichting Natuurbelang De Onlanden, juichen zo’n
gezamenlijke visie van harte toe. We vragen daar al een paar jaar om en nu gaat het dus
gebeuren. We zullen dan ook graag onze bijdrage daaraan gaan leveren, voor zover daarom
gevraagd wordt. Ik hoop vooral dat het in die visie zal gaan over de NATUUR in het gebied en hoe
die zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Dat betekent dan automatisch dat het ook gaat over
het zoveel mogelijk tegengaan van allerlei invloeden van de mens op die Natuur. Alleen dan heeft
de NATUUR in De Onlanden een goede toekomst.

Wim van Boekel
De Onlanden: Natuur of natuurlijk?
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Het Jaar van de Huiszwaluw
in de wijk Ter Borch naast De Onlanden.
door René Dantuma, vrijwilliger bij Natuurmonumenten
Zwaluwen horen bij De Onlanden.
Boerenzwaluw, Oeverzwaluw, Gierzwaluw en
Huiszwaluw maken allen gebruik van De
Onlanden. De broedlocaties bevinden zich
doorgaans buiten het natuurgebied. Zo
broedt de Huiszwaluw bijvoorbeeld op huizen
in de wijk Ter Borch te Eelderwolde. De
combinatie van deze nieuwe wijk en de
nieuwe natuur in De Onlanden blijkt ideaal
voor de Huiszwaluw. Hier liggen potenties om
deze bedreigde vogel te helpen. Maar dit
kunnen we niet alleen! Daarom proberen we
bewoners van de wijk te enthousiasmeren om
de Huiszwaluw te helpen. De bewoners met
Huiszwaluwnesten op hun huis kunnen trots
zijn op deze prachtige vogel!
Dit jaar loopt de actie ‘Het jaar van de
Huiszwaluw’ van Sovon en Vogelbescherming
Nederland. Natuurmonumenten ondersteunt
deze activiteit voor extra aandacht voor deze
fascinerende vogel, die in de afgelopen
decennia sterk in aantal is achteruitgegaan;
in Nederland maar ook in grote delen van
Europa. Schattingen van het aantal
Huiszwaluwen van halverwege de vorige
eeuw liggen voor ons land rond de 500.000
broedparen. Tegenwoordig zijn er nog rond
Foto 1. Keileemplaats met gele keileem op de
de 65.000 broedparen in Nederland (Sovon
Madijk ten westen van Ter Borch (foto: René
2017). Belangrijkste oorzaak van deze
Dantuma
achteruitgang is de enorme teloorgang van
de natuurlijke biotoop in ons land (en in Europa) door de intensieve landbouw met zijn
overbemesting en pesticiden gebruik. Dit heeft een dramatische terugval van de
insectenaantallen, met wel 70%(!), tot gevolg gehad. Net zoals voor alle andere
insecteneters is dit ook voor de
Huiszwaluw desastreus. Zwaluwen
en hun jongen eten bijvoorbeeld
veel Zwarte Vliegen. Deze soort is,
samen met het bloemrijk grasland,
door het gebruik van dunne mest
praktisch verdwenen in grote delen
van ons land. Alleen in natte natuurgebieden, zoals De Onlanden, zijn
nog voldoende insecten aanwezig
om de zwaluwjongen groot te
brengen.
Foto 2. Snavelafdrukken in de gele
keileem. Rechts een hersteld nest met een
gele keileemband. Onderste grijze
keileemrand is het restant van 2017 (foto:
René Dantuma)
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Huiszwaluwen met een
bek vol nestmateriaal

In de wijk Ter Borch staan huizen met
een witte dakoverstek die geschikt zijn
voor de Huiszwaluwen om daar hun
nesten te bouwen. In 2017 is geschat
dat er ongeveer 80-100 broedparen in
de wijk en omgeving aanwezig waren
(Sovontelling: Jeroen Nienhuis en Epke
de Boer). Als je nu door de wijk loopt
dan zie je erg veel kapotte nesten, wat
opvallend is omdat huiszwaluwen elk
jaar hun oude nest weer in gebruik
nemen en zo nodig herstellen. De
zwaluwen halen de hiervoor benodigde
keileem van de Madijk; 200–500 meter
vanaf de huizen. De grijze keileem op deze dijk bevat echter te weinig klei en valt na
uitdroging soms snel uit elkaar, met het risico dat een nest met jongen verloren gaat.
Om dit risico te verkleinen heeft Natuurmonumenten eind april op de Madijk met een
groep kinderen een achttal keileemplaatsen gemaakt met gele keileem, afkomstig van de
Hondsrug bij Borger (foto 1). Deze keileem bevat meer klei en hecht daarom beter. Het
blijft natuurlijk spannend of zo’n ingreep ook zoden aan de dijk zet. Maar het was toch
wel een verrassing dat na aankomst van de Huiszwaluw, eind april, vanaf 7 mei de eerste
nesten werden hersteld met ook gele keileem. Er zijn op die nesten prachtige gele
banden te zien (foto 2). Inmiddels is in het Waterwijk gedeelte van Ter Borch menig
zwaluwnest weer opgebouwd met deze gekleurde leem. Omdat door de weersomstandigheden de keileemplaatsen de laatste weken erg droog waren was het wel nodig deze
regelmatig met water bij te vullen. Het is fascinerend om te zien hoe selectief de
zwaluwen zijn bij het oppikken van de keileem met de goede vochtigheidsgraad, niet te
droog en niet te nat (zie foto 2). Op www.oogtv.nl zijn met de zoekopdracht ‘huiszwaluw’
reportages te zien.
Inmiddels zijn halverwege mei ook de laatste Huiszwaluwen weer teruggekeerd in de Ter
Borch wijk. Er zijn signalen dat de Huiszwaluw dit jaar erg laat in Nederland is
teruggekeerd. Dat kan komen door de weersomstandigheden tijdens de trek vanuit
Afrika, maar ook door de al genoemde verslechterde voedselsituatie in de landen op hun
trekroute. Hierdoor kunnen insecteneters onderweg
wellicht te weinig voedsel vinden en daardoor
verzwakken.
Dit broedseizoen zullen de zwaluwen in de Ter Borch
wijk en naaste omgeving ook weer worden gevolgd om
hun broedsucces vast te leggen. Het zou natuurlijk
helemaal fantastisch zijn als de gele keileem een
positieve bijdrage kan leveren aan een succesvol
verblijf van deze ‘metselaar in smoking’ in Nederland.
Natuurmonumenten hoopt dat we met alle aandacht
meer draagvlak hebben gecreëerd voor de Huiszwaluw
en dat deze prachtige vogel een heleboel fans erbij
heeft gekregen.
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Libellenweelde in De Onlanden
door Wim van Boekel
Misschien heeft het te maken met de uitzonderlijk warme
meimaand, of wellicht is het toeval, of hoort het in een
meerjarige cyclus, maar het valt op dat dit voorjaar
uitzonderlijk veel libellen rond vliegen in De Onlanden.
Zeker vergeleken met vorig jaar (een heel slecht
libellenjaar) zijn de aantallen enorm. We hebben het dan
uiteraard alleen nog over de voorjaarssoorten, zoals
Viervlek, Platbuik, Glassnijder en Vroege Glazenmaker.
De zomersoorten, waaronder veel Glazenmakers en
Heidelibellen, moeten nog komen. In de Broekenweering
vlogen half mei honderden Viervlekken rond in de
graslanden tussen de houtwallen. Deze soort jaagt vaak
in grote aantallen in de beschutting van bosranden of
houtopslag. Meestal zoeken de libel een goed plekje op
een uitstekende spriet of tak om vanaf deze uitkijkpost te
speuren naar voorbij vliegende prooien. Hun grote ogen
zorgen voor een bijna 360 graden blikveld, dus weinig
ontgaat ze. Door de kop te draaien kunnen ze alles nog
beter in de gaten houden. Zien ze een geschikte prooi
voorbij vliegen, dan zijn ze er razendsnel bij en wordt hij
uit de lucht gesnaaid. Met de buit keren ze terug op hun
Zonnende Viervlekken
post, waarna het insect opgepeuzeld wordt. Razendsnel
zijn de libellen alleen als het lekker warm weer is. Als koudbloedig dier moeten ze ’s
morgens eerst opwarmen in de zon om goed te kunnen bewegen. Na een heldere nacht,
als alles bedauwd is, duurt het wel even voor ze aan het werk kunnen. De vele
Viervlekken in de Broekenweering verdrongen elkaar dan ook van de beste zonplekjes in
de vegetatie om maar zo snel mogelijk opgewarmd te zijn. Die vroege ochtend is de
meest gevaarlijke periode voor de libellen. Ze moeten zoeken naar een plekje in de zon
en toch zoveel mogelijk in de dekking blijven om niet op te vallen. De kans dat een vogel
je ziet, terwijl je nog nauwelijks weg kunt vliegen, moet zo klein mogelijk blijven. Als de
libellen eenmaal opgewarmd zijn lukt het alleen snelle vogels, zoals de Boomvalk, om ze
uit de lucht te plukken.
Bedauwde man Glassnijder

Terwijl Viervlekken in grote groepen bij elkaar te vinden
zijn, geldt dat niet voor de Glazenmakers. Deze soorten zijn
over het algemeen territoriaal. Dat wil zeggen dat ze een
vast gebiedje hebben waarin ze jagen op insecten en waar
ze concurrenten (soortgenoten of andere libellen) uit weg
jagen. Je kunt zo’n Glassnijder of Vroege Glazenmaker dan
ook de hele tijd heen en weer zien vliegen boven een stuk
sloot of moeras. Systematisch worden alle hoekjes en
gaatjes van de vegetatie afgespeurd op eetbare zaken. Zo af
en toe gaat de libel even langs de kant op een plant zitten,
maar dat duurt meestal niet lang. De Glazenmakers zijn
voor de waarnemer in het veld dan ook veel lastiger te
bekijken en op naam te brengen dan soorten als de Viervlek
of Gewone Oeverlibel, die meer stil zitten dan rond vliegen.
Gelukkig zijn veel algemene glazenmakersoorten vrij
makkelijk te herkennen, ook als ze razendsnel voorbij
vliegen. De grootte en kleuren van lijf en vleugels zijn
aanwijzingen voor de determinatie. De Bruine Glazenmaker
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bijvoorbeeld heeft geen heldere, doorschijnende vleugels zoals de andere libellen, maar
enigszins gematteerde, gelige vleugels. Daarmee is deze soort makkelijk te herkennen.
Ook de tijd van het jaar is een belangrijk kenmerk voor het onderscheid tussen soorten.
Een vrij kleine soort als de Paardenbijter zou je kunnen verwarren met de Glassnijder,
ware het niet dat de eerste soort pas in augustus te vinden is, terwijl de laatste soort al
in mei rond vliegt.
De overdaad aan libellen dit voorjaar heeft
nog geen grote aantallen Boomvalken
aangetrokken. Wellicht komt dat nog;
Boomvalken kunnen in juni nog gaan
broeden. In voorgaande jaren konden we
regelmatig zien hoe de boomvalkouders
hun jongen voerden met de ene libel na de
andere. Hopelijk lukt dat dit jaar ook weer,
maar tot nu toe (eind mei) heb ik alleen
nog een Torenvalk zien profiteren van het
ruime libellenaanbod.
Platbuik mannetje

Nadenken over de toekomst van De Onlanden
door Jacob de Bruin, Natuurmonumenten
De terreinbeheerders Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het Groninger Landschap en
Drents Landschap willen De Onlanden goed beheren. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is
een toekomstvisie. Momenteel is er geen actuele en overkoepelende visie van De
Onlanden. Nu, zo’n zes jaar na inrichting is een goed moment om te gaan nadenken over
de toekomst van De Onlanden. We willen mensen inspireren en mobiliseren om hun
steentje bij te dragen aan de verdere ontwikkelingen in dit natuurgebied. Dit willen we
creëren door met een open vizier in gesprek te gaan met de omwonenden en gebruikers
van het gebied.
Na de zomer gaan Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer van start met het opstellen
van deze visie. Ook het Groninger Landschap en Drents Landschap zullen hun steentje
bijdragen aan deze overkoepelende visie. Rond de jaarwisseling willen we een aantal
dilemma’s in groepsverband bespreken met een aantal experts. Denk bijvoorbeeld aan
onderwerpen zoals recreatie, zonering van recreatie, natuurdoelen, successie van het
moeras, waterberging, waterpeilen en natuurbeheer. In het vroege voorjaar van 2019
zullen we een aantal avonden organiseren om input te verzamelen van bewoners en
gebruikers van De Onlanden. De visie moet voor de zomer van 2019 afgerond zijn.
Wordt vervolgd….
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De Vroege Glazenmaker
door Roelof Blaauw, Staatsbosbeheer
Op de dag van het maken van dit verhaal (28
mei) zag ik in de ochtend opeens een dode
Vroege Glazenmaker op de Hooiweg, boven
Roderwolde, liggen. Ik raapte hem op en de
libel bleek nog behoorlijk intact. Wat vooral
opviel om maar niet te zeggen wat een brok
emotie er los komt als je de prachtig groene
ogen van een Vroege Glazenmaker van zo
dichtbij kunt zien. Het groen van deze
libellenogen zou zeer hoog scoren in de
wedstrijd “wat is de mooiste kleur groen in
de natuur”. Helaas was de libel dood en
vermoedelijk geraakt door een auto of
omgekomen door de luchtstroom daarvan. Ik
ben direct een eind langs de Hooiweg gaan
lopen en ik had binnen een kwartier al vijf
dode Vroege Glazenmakers en één
Viervleklibel. Het was mij nooit eerder
opgevallen dat vooral Vroege Glazenmakers
zo vaak slachtoffer worden langs de weg.
Ook deze Vroege Glazenmaker
Overigens heb ik niet elders gekeken dus het
was een verkeersslachtoffer
is de vraag of dit op grotere schaal voorkomt.
De naam Vroege Glazenmaker zegt uiteraard dat het een soort in de familie van de
Glazenmakers betreft. Glazenmakers zijn grote libellensoorten die vooral in de volle
zomer en in de nazomer vliegen. Glazenmakers onderscheiden zich van andere grote
soorten libellen doordat beide ogen elkaar over grote afstand raken en ze hebben een
kenmerkende vleugeltekening. Veel glazenmakersoorten hebben in meer of mindere
mate blauwe vlekken op het achterlijf, maar de Vroege Glazenmaker juist niet. De soort
is hoe dan ook wel een beetje een buitenbeentje binnen de glazenmakerfamilie. De
Vroege Glazenmaker valt behalve door de, reeds vermelde, fraaie groene ogen op door
een nogal effen gekleurd lichaam, maar dan wel prachtig oranjebruin. De kleur van de
ogen en het lichaam is in de vlucht voor iedereen goed waar te nemen. Verder hebben ze
een felgekleurde driehoek aan het begin van het achterlijf en zijn de vleugels doorzichtig.
Dat laatste onderscheidt hem met name van een andere glazenmaker te weten de Bruine
Glazenmaker, die minder doorzichtige, geelbruine vleugels heeft. Overigens begint die
soort veel later te vliegen en is een stuk groter.
Bruine Glazenmaker man

De naam van de Vroege Glazenmaker geeft al
aan dat hij al vroeg in het seizoen is aan te
treffen en inderdaad worden de eersten al in
april gezien. De meesten vliegen echter in
juni rond, maar dit jaar was mei ook al een
topmaand. De hoge temperaturen hebben
voor eerder uitsluipende libellen gezorgd. De
Vroege Glazenmaker houdt overigens ook in
volwassen stadium van hogere temperaturen,
want hij vliegt vaak en veel in de zon en staat
dan ook bekend als een middagvlieger. Met
de hoge temperaturen in mei vloog de soort
ook in de ochtend al volop rond.
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En dat volop rondvliegen doet de Vroege Glazenmaker hoe dan ook erg graag in De
Onlanden. De Vroege Glazenmaker staat namelijk bekend als een kenmerkende soort
van laagveengebieden en matig voedselrijke vennen. Vooral de populaties in de grote
laagveengebieden in Overijssel, Utrecht en Noord Holland staan bekend als de grootste
populaties van Noordwest-Europa. Maar goed nieuws voor ons als Onlandenliefhebber:
de Vroege Glazenmaker doet het bijzonder goed in Nederland en De Onlanden begint ook
duidelijk een belangrijk gebied te worden voor deze soort.
Toen ik in de jaren negentig van de vorige eeuw naar libellen keek was ik blij als ik bij
het Leekstermeer enkele Vroege Glazenmakers zag en heel af en toe was er ook in
Veenhuizen nog wel eens eentje te spotten. Door een verbeterde waterkwaliteit nam de
soort echter flink toe en ging ook de zandgebieden veroveren. Anno 2018 zijn zelfs
Vroege Glazenmakers in de vijvers bij de huizen aan te treffen, hoewel nooit in grote
aantallen. In De Onlanden echter zijn de laatste tien jaren en zeker
na inrichting als waterbergings- en natuurgebied de aantallen
geëxplodeerd. Op goede vliegdagen kun je hier vele tientallen
exemplaren zien rondvliegen en als je goed zoekt nog veel hogere
aantallen. Het is heel goed mogelijk dat De Onlanden bij de Vroege
Glazenmaker topgebieden gaat behoren al is dat natuurlijk geen
doel op zich. Momenteel wordt in het westelijk deel van De
Onlanden gericht inventarisatie gedaan naar libellen en dagvlinders
en later in het jaar zullen dan ook de aantallen en locaties beter
bekend zijn waaronder die van de Vroege Glazenmaker.
Er is nog veel en veel meer over deze prachtige soort te zeggen
maar een beetje eigen zoekwerk is natuurlijk ook niet te
versmaden. Dan zal ook blijken dat er nog heel veel niet bekend is.
Wat eigenlijk wel zou moeten blijven hangen is dat deze soort nu
al zo erg verbonden is met De Onlanden en dat het een beetje
vrijwillig verplicht is om deze soort naast Grote Zilverreiger,
Rietzanger, Waterspitsmuis en Otter ook in de Onlanden top zoveel
te plaatsen. Hij is of wordt één van onze kenmerkende soorten in
het gebied.
Dit verhaal begon met enkele dode Vroege Glazenmakers, maar
het zal duidelijk zijn het gaat goed met deze fraaie libellensoort;
Leve de Vroege Glazenmaker.
Larvehuidje van een Vroege Glazenmaker

Kort nieuws
door Wim van Boekel
Aanpak Grote Waternavel lijkt te werken
Dit voorjaar is een groep vrijwilligers in De Onlanden gestart met het handmatig
verwijderen van de Grote Waternavel op de plekken waar deze invasieve exoot vorig jaar
in grote hoeveelheden groeide. Het doel van deze inspanning is te voorkomen dat
opnieuw grote oppervlakken van watergangen en plassen dichtgroeien met de plant en
ook om verdere verspreiding van de woekeraar in het gebied te voorkomen. De
bestrijding gebeurt door vanaf het begin van het groeiseizoen zo goed mogelijk élk
beginnend plantje te verwijderen. Uit elk stukje stengel of blaadje kan namelijk in korte
tijd weer een grote plant groeien. Tot nu toe lukt het aardig om de groei van de Grote
Waternavel tegen te gaan. Toch worden bij elke inspectieronde weer nieuwe plantjes
gevonden. Dit komt doordat het niet steeds lukt om elk plantje te verwijderen en doordat
niet alle delen van het moerasgebied goed te controleren zijn. Ondanks het zeer warme
voorjaar is de groei van Grote Waternavel tot nu toe nog zeer beperkt gebleven. We
hopen, dankzij de inzet van de vrijwilligers, de bestrijding vol te kunnen houden.
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Zeldzame soorten voor het eerst in De Onlanden
Het voorjaar is voor veel vogelaars een spannende periode. De trektijd brengt altijd een
stroom vogels uit zuidelijker streken naar ons land. Veel vogels komen hier om te
broeden, anderen trekken alleen door, op weg naar het noorden, en sommige vogels
komen hier per abuis terecht. Zo ook de
Terekruiter, die in mei ineens te zien was in
De Onlanden. Deze steltloper leeft normaal
gesproken in het Aziatische deel van
Rusland en broedt daar in de noordelijke
taiga’s. Dit exemplaar had blijkbaar ergens
onderweg vanuit Oost-Afrika een verkeerde
keuze gemaakt en kwam zo in De Onlanden
terecht. Na een dag was hij blijkbaar weer
verder getrokken, want hij werd niet meer
gezien. Toch leuk zo’n dwaalgast.
Gevlekte Witsnuitlibel vrouwtje
(foto: Willem Hovinga)

Een andere zeldzaamheid was hopelijk geen
dwaalgast, maar het begin van meer waarnemingen. In mei werd door Willem Hovinga
de zeldzame Gevlekte Witsnuitlibel ontdekt in De Onlanden. Hij maakte gelukkig een
mooie foto van de libel zodat het bewijs van de aanwezigheid van de soort vastgelegd
was. In juni zag René Oosterhuis een tweede exemplaar in de Lettelberter Petten. Deze
libellensoort komt vooral voor in het laagveengebied van de Wieden-Weerribben, maar is
daarbuiten veel minder te vinden. Het kan zijn dat Willem en René een toevallig rond
zwervend exemplaar tegen kwamen, maar wellicht is er al een kleine populatie in De
Onlanden te vinden. Het leefgebied van de Gevlekte Witsnuitlibel (matig voedselrijk,
helder, niet te diep water met veel plantengroei en verlandingszones) is in ieder geval
genoeg voorradig in De Onlanden. We hopen uiteraard op meer waarnemingen.
Oeverzwaluwwand is goedgekeurd
Het heeft even geduurd, maar dit voorjaar
kon de beheerder van Het Groninger
Landschap, René Oosterhuis, melden dat de
Oeverzwaluwen de, speciaal voor deze soort
aangelegde, nestwand gevonden en in
gebruik genomen hadden. In maart 2015 is
deze betonnen wand, met daarin met zand
gevulde gaten waarin de zwaluwen hun nest
kunnen uitgraven, aan de rand van een plas
in de Lettelberter Petten aangelegd (zie
Nieuwsbrief 20). Vorig jaar is deze constructie
nog uitgebreid met een aarden wal, om zo de
zwaluwen meer keuze te bieden.
Nu de eerste Oeverzwaluwen de nestgelegenheid
ontdekt hebben is de kans groot dat hier een
jaarlijks bezette en jaarlijks groter wordende kolonie ontstaat.

De oeverzwaluwwand in 2015
(foto: René Oosterhuis)

Zeearend heeft het naar de zin
Elke winter zijn er in De Onlanden Zeearenden te zien. Meestal gaat het om één, vaak
onvolwassen, vogel en meestal blijft die maar kort in het gebied. In de afgelopen winter
was echter een jonge Zeearend lange tijd regelmatig te zien in De Onlanden. In sommige
perioden werd hij/zij bijna dagelijks gesignaleerd in de omgeving van het Leekstermeer.
Bestudering van de vele foto’s die van deze vogel gemaakt werden leidde de
deskundigen tot de conclusie dat dit de Zeearend was die vorig jaar in het Zuidlaardermeergebied uit het ei kroop. Dit jong was nu door de ouders de ‘deur uit gezet’ en had
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dus blijkbaar bij het Leekstermeer een eigen plekje gevonden. Uit foto’s van andere
Zeearenden die deze winter in De Onlanden gemaakt werden bleek dat ook de man van
het Zeearenden-stel in het Zuidlaardermeergebied af en toe langs kwam in De Onlanden.
Daarnaast werden nog andere exemplaren gezien. Tijdens de strenge vorstperiode eind
februari werden door René Oosterhuis meerdere keren drie Zeearenden tegelijk gezien
op het ijs van het Leekstermeer. Deze prachtige roofvogels voelen zich blijkbaar goed
thuis in De Onlanden.
Afsluitingen in Peizermaden besproken
De verkeersdrukte in het oostelijk deel van De
Onlanden, de Peizermaden, is veel mensen al
lang een doorn in het oog. Half in de berm
geparkeerde auto’s op de smalle Drentse Dijk,
scheurende bestelbusjes op de Noorddijk, van
links naar rechts slingerende gecamoufleerde
mannen in hun rijdende fotohut. Het komt de
verkeersveiligheid en de natuurbeleving van
wandelaars en fietsers bepaald niet ten goede.
Samen met o.a. de Fietsersbond,
Dorpsbelangen Peize en Natuurmonumenten
heeft stichting Natuurbelang De Onlanden
daarom dit probleem aangekaart bij de
gemeente Noordenveld. Gelukkig was de
gemeente het met ons eens dat er verbetering
in de verkeerssituatie moet komen. Gezamenlijk hebben we een aantal varianten voor
afsluitingen voor het autoverkeer uitgewerkt, die via de website van de gemeente en
middels een goed bezochte inloopavond in Peize (zie foto) voorgelegd zijn aan de
burgers. De inspraak leverde een groot aantal reacties op, waaruit blijkt dat het
probleem ook bij de gebruikers van het natuurgebied sterk leeft. Op dit moment is de
gemeente Noordenveld bezig de reacties te verwerken en te bepalen welke variant als
meest wenselijk en best haalbaar uit de bus komt. Wij zijn blij dat er op korte termijn
een oplossing komt voor de verkeersdrukte in de Peizermaden.
De Onlanden klaar voor de Ringslang
Eerder berichtten we al over de vondst van een dode Ringslang langs een weg in De
Onlanden en over het plan voor de aanleg van broeihopen voor ringslangeieren dat
voortvloeide uit deze vondst. Afgelopen voorjaar is een flinke groep vrijwilligers druk
bezig geweest met het aanleggen van die broeihopen op, hopelijk, geschikte plekken in
De Onlanden. In totaal zijn 10 broeihopen gemaakt, verspreid over het hele gebied. Nu is
het uiteraard afwachten of de inspanning resultaat oplevert. Het aantal Ringslangen in De
Onlanden is waarschijnlijk nog heel laag, dus de
kans dat een vrouwtje dat eieren wil leggen één
van de broeihopen vindt is vrij klein. Maar als de
plek eenmaal ontdekt is, dan zullen de jongen
die daar uit het ei kruipen als volwassen slang
terug komen om daar zelf eieren te leggen. En
dan kan het hard gaan met de aantallen. Maar
goed, eerst geduldig wachten tot de controle van
de broedhoop, komend najaar of volgend
voorjaar, voor we meer weten over het
‘broedsucces’ van deze hopen.
Vrijwilligers aan het
werk met één van
de broeihopen
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