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Ontgroening.
Groeningen! Die term dook onlangs op in de Noord-Nederlandse media. Wellicht heeft u het ook
voorbij zien komen. Ik dacht eerst dat dit ‘Groeningen’ niet meer was dan de, weinig origineel
gekozen (en bovendien van IVN Groningen-Haren gejatte), verzamelnaam voor de drie
moerasnatuurgebieden rondom de stad Groningen (De Onlanden, Zuidlaardermeergebied en
Roegwold). Maar toen ik me ging verdiepen in de materie, door eens een kijkje te nemen op de
bijbehorende website en wat documenten te bestuderen, kwam ik erachter dat Groeningen ook
een wat actievere betekenis heeft dan alleen als zelfstandig naamwoord. In het kort komt het erop
neer dat de ‘unieke natuur’ rondom Stad volop mogelijkheden biedt voor ‘beleven, benutten en
biodiversiteren’, om maar eens wat marketing termen uit het boekje ‘Groeningen interactief’ te
citeren. Dit ‘beleven, benutten, enz.’ gaat ontwikkeld worden door naar het gebied te kijken door
een viertal verschillende ‘brillen’, waarbij vooral opvalt dat de ‘natuurbeschermingsbril’ niet in het
rijtje staat. Hoe dat ‘kijken’ in de praktijk uitwerkt blijkt wel uit een ander document, waarin die
‘beleving en benutting’ al wat verder uitgewerkt is: de ‘Samenwerkingsagenda Paterswoldse MeerOnlanden’ (uitgave Regio Groningen – Assen). Hierin staat op een kaartje al mooi aangegeven
welke delen van het gebied door wie ‘benut en beleefd’ kunnen gaan worden. En in dit kaartje
wordt ook duidelijk dat de term Groeningen een erg actieve betekenis heeft. Het overgrote deel
van het natuurgebied De Onlanden is op de kaart gedegradeerd tot ‘groen’, dat wil zeggen niet
meer en niet minder dan een stukje park waar de mens blijkbaar naar hartenlust kan doen waar
hij/zij zin in heeft, net als in een willekeurig stadsplantsoen. Dat beeld van uitloopgebied voor de
stadsbewoner komt ook naar voren bij het lezen van het hierboven al genoemde boekje
‘Groeningen interactief’, waarin de nadruk vooral ligt op de enorme economische waarde van de
Natuur rondom Groningen. Die Natuur moet nodig onder de aandacht gebracht worden en op
allerlei manieren beleefd en benut.
Vergroend dus, tot het niet meer is
dan een luxe uitgevallen stadpark.
Het proces om dit te bereiken zou je
het ‘groenen’ van de Natuur kunnen
noemen (veel mensen vinden
overigens alles wat groen is al
Natuur; denk maar eens aan het
veelvuldig als Natuur geprezen
‘Groene Hart’ in de Randstad). Het
mag duidelijk zijn dat wij deze
‘vergroening’ van de natuurgebieden
rondom Stad scherp in de gaten
zullen houden en waar nodig zoveel
mogelijk plannen voor ‘vergroening’
van de Natuur, bedoeld voor
‘benutting en beleving’ op basis van
economische uitbating en uitbuiting,
tegen zullen willen houden.
Plantsoenen zijn er al genoeg in
Nederland, echte Natuur steeds
minder. Het is hoog tijd voor
ontgroening!
Bron: document Samenwerkingsagenda Paterswoldse
Meer - Onlanden, Regio Groningen-Assen, 2017

Wim van Boekel
(zie ook: www.groeningen.nu)
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Overkoepelende visie De Onlanden
door Jacob de Bruin, Roelof Blaauw, Rudy Offereins en Jacob Heitman
In de vorige Nieuwsbrief hebben we aangekondigd dat de terreinbeheerders een
overkoepelende visie gaan opstellen voor De Onlanden. De visie zet een stip op de
horizon waar we de komende 18 jaar gezamenlijk naar toe kunnen werken. Het is een
breed gedragen visie die als hulpmiddel dient voor beslissingen op het gebied van
natuurbeheer, recreatie en ruimtelijke ontwikkelingen. Inmiddels hebben
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten opdracht gegeven aan Springpartner om ons te
begeleiden bij het maken van deze visie. Het Groninger Landschap en Het Drentse
Landschap doen ook mee met deze overkoepelende visie.
Uiteraard liggen er al de nodige plannen op de plank, want plannen maken dat kunnen
we wel in Nederland. Maar het ontbrak nog aan een overkoepelend plan voor de
toekomst. We willen de huidige plannen tegen het licht houden en eventueel bijstellen,
want er is veel veranderd in de wereld van de Nederlandse natuur in de afgelopen jaren.
Bij het analyseren van de bestaande plannen kwamen we op een aantal dilemma’s waar
we mee worstelen. Deze dilemma’s zullen we de komende maanden verder uitwerken en
daarbij laten we ons adviseren door ter zake deskundigen. Ook willen we vervolgens met
de omgeving in gesprek over de toekomst van het gebied. De dilemma’s zijn:
Invasieve soorten
We krijgen in De Onlanden steeds meer te maken met soorten die zich invasief
gedragen, wat wil zeggen zich snel en veelvuldig uitbreidend. Vaak zijn dit soorten die
oorspronkelijk van een ander continent komen. Ze kunnen hier door meerdere oorzaken
terecht zijn gekomen, bijvoorbeeld omdat ze als vijver- of aquariumplant verkocht zijn
(Grote Waternavel), omdat ze ontsnapt zijn uit bontfokkerijen (Wasbeerhond) of door het
dumpen van tuinafval (Japanse Duizendknoop).
Ons ecosysteem past vaak niet bij deze soorten, waardoor ze gaan domineren. Hierbij
komen vaak inheemse soorten in het gedrang. Soorten waar wij het voor doen! Als een
invasieve exoot in de natuur gevestigd is, zijn vaak aanzienlijke uitgaven nodig om de
schade te herstellen en de invasieve exoot te verwijderen of om verdere verspreiding te
voorkomen. Geschat wordt dat de kosten alleen al in de lidstaten van de Europese Unie
ten minste € 12 miljard per jaar bedragen! Momenteel wordt er hard gewerkt om de
Grote Waternavel uit De Onlanden te krijgen, maar dit valt niet mee. Wat staat ons te
wachten? En wat is wijsheid? En wie gaat dat betalen?
Moeraslandschap versus cultuurhistorisch landschap
Het moeraslandschap is een groot succes! Maar De Onlanden herbergt ook nog delen
waar het cultuurhistorisch landschap goed zichtbaar is. We bedoelen dan specifiek het
cultuurhistorisch landschap op veengronden, het open en weidse veenweide landschap.
Bijvoorbeeld locaties als de Weeringsbroeken en noordkant van het Leekstermeer. Deze
relicten met oude verkavelingspatronen herbergen nog natuurwaarden die passen bij
deze weidse, natte hooilanden. Denk bijvoorbeeld aan internationaal bedreigde soorten
zoals de Wulp, Veldleeuwerik, Tureluur en Kievit. Deze soorten nemen echter af en het
beheren van de hooilanden is een kostbare activiteit. Ook de plantenrijkdom in de
hooilanden blijft achter en vergt een dure en intensieve vorm van beheer om de rijkdom
aan soorten in stand te houden. Het veen ligt een groot deel van het jaar droog,
verzuurd en klinkt in. In natte zomers (dit
jaar niet dus) is het hangen en wurgen om
alle hooilanden te maaien en het hooi af te
voeren. Al met al een complexe zaak die de
nodige vragen oproept.
Het maaien in De Onlanden is
vaak een behoorlijke uitdaging

3

Steeds vaker ontstaan er twijfels of we dit intensieve beheer de komende decennia
volhouden. Zeker als we zien wat de successen zijn als we er een moeras van maken.
Maar waar moeten die Veldleeuweriken en Wulpen dan naartoe? In de agrarische
graslanden is ook geen ruimte. Het voelt als een spagaat……
Beheer van het moeras
Het moeras is een groot succes, maar moeras is altijd in ontwikkeling en is niet te
conserveren. Er ontstaan struwelen, het open water breidt zich uit of groeit juist dicht,
moddervlakten groeien dicht. Het moeras wordt ouder wat leidt tot opslag van bomen en
struiken en verruiging van rietvegetaties door strooiselophoping. Dit kan leiden tot het
verdwijnen van soorten waar we nu zo trots op zijn. Welke dieren en planten zijn
eigenlijk echt bijzonder? Zijn er veel van dit soort moerassen in Europa? Kortom wat voor
moeras willen we precies? En hoe kunnen we zoveel mogelijk meebuigen met de
ontwikkelingen van de natuurlijke processen? Welke waterstanden houden het moeras
gezond? Hoe is dit allemaal te combineren met waterberging? Want het gebied De
Onlanden is een belangrijk natuur- én waterbergingsgebied. Hoe verhouden De Onlanden
zich met andere moerasgebieden in de laagveengordel, zoals Zuidlaardermeergebied en
het Roegwold? We zullen onze doelstellingen scherper moeten formuleren, maar er moet
ruimte zijn voor natuurlijke ontwikkelingen. Hoe gaan we dat doen?
Recreatie
Een gebied waar mooie natuur ontstaan is, dicht bij grote woonkernen zoals Groningen,
trekt natuurlijk veel bezoekers. Uiteraard willen we mensen de natuur laten beleven voor
hun plezier maar ook voor een stuk draagvlak voor natuurbescherming. De natuur is er
natuurlijk niet alleen voor ons als mensen maar is vooral het leefgebied van planten en
dieren. In deze visie willen we de juiste balans vinden tussen recreatie en de natuur.
Zoveel mensen, zoveel wensen, iedereen beleeft de natuur weer op zijn of haar eigen
manier. De een wandelt graag en de ander sport graag in de natuur. Of men trekt er met
een paard op uit, wil het
gebied verkennen in een kano
of men wil dolgraag die
Porseleinhoen op de foto
zetten. De meest geuite klacht
die we krijgen is dat al deze
natuurbelevers last hebben
van elkaar. Dit vraagt om
duidelijke keuzes want we
kunnen het niet iedereen naar
de zin maken of toch wel?
De verschillende bezoekers
stromen in De Onlanden zitten
elkaar soms aardig in de weg.

Het vervolg
Het komende halfjaar werken we achter de schermen verder aan deze visie. In maartapril zullen we een aantal bijeenkomsten organiseren voor het verzamelen van input van
bewoners en gebruikers. Voor de zomer 2019 willen we de visie afronden. Heb je vragen
of suggesties stuur dan een bericht naar j.debruin@natuurmonumenten.nl
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Bijzondere planten
in de oeverlanden van het Leekstermeer
door René Oosterhuis, beheerder Het Groninger Landschap
Aan de noordkant van het Leekstermeer liggen
diverse graslanden van Het Groninger Landschap.
Het zijn graslanden die door bodemdaling en
inklinking van veen flink gedaald zijn. De daling
is zo groot dat er in het midden van een aantal
percelen laagtes zijn ontstaan (zie luchtfoto).
Deze laagtes vullen zich in de winter met water
en pas in de loop van het voorjaar drogen ze op.
Op de opdrogende gronden zijn alle planten
afgestorven en diverse pioniersplanten, o.a.
tandzaden en kamille, pakken hun kans. Tussen
de “gewone” pionierssoorten zijn afgelopen herfst
twee zeldzame soorten gevonden.

Eind oktober is het Goudknopje gevonden.
Gezien het aantal exemplaren (>1.000)
staat het al een paar jaar op deze locatie.
Begin november is door Willem Stouthamer
(FLORON) tussen de Goudknopjes nog een
leuke soort gevonden: Klein Vlooienkruid.
Ook deze soort komt hier algemeen voor.

Goudknopje (links) en
Klein Vlooienkruid
(hier een verdorde
plant)

Beide soorten staan op locaties met een pioniersvegetatie die
op veel meer plekken in De Onlanden voorkomt. Beide
plantensoorten hebben kleine zaden die makkelijk met wind,
water of vogels worden verspreid. Er is dan ook best kans dat
deze zeldzame soorten op meer plekken in De Onlanden terug
te vinden zijn de komende jaren.
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Beheer in de westelijke Onlanden in 2018
door Roelof Blaauw, boswachter Staatsbosbeheer
Het jaar 2018 zal vooral de boeken ingaan als bijzonder warm en droog. Die warmte en
droogte was en is niet altijd even gunstig geweest voor het planten- en dierenleven,
maar voor ons, als beheerder van het gebied ten westen van het Peizerdiep, zaten er ook
zeker positieve kanten aan. Veel gebiedsdelen waren in eerste instantie prima bereikbaar
en er kon volop gemaaid worden. Daar kwam echter verandering in toen waterschap
Noorderzijlvest ongeveer eind juli het waterpeil preventief met een ruime decimeter
verhoogde. Dit had uiteraard gevolgen voor de natuur (waarschijnlijk vooral in positieve
zin) maar voor het maaiwerk was het iets minder gunstig.
Moeras en slenken
In het moerasgedeelte van het gebied en ook in de slenken vindt niet veel praktisch
beheer plaats, met uitzondering van de exotenbestrijding. En dat was in 2018 wel even
een stevig item. De meer structurele aanpak van de bestrijding van Grote Waternavel en
Kleine Waterteunisbloem werd erg goed opgepakt door
een aantal vrijwilligers. Aanvankelijk leek dat een
succesvolle start te worden maar gaande het seizoen
kwamen de nodige problemen naar boven. Zo is de
speciaal aangeschafte boot met motor nog niet wat
het moet zijn, ging de daadwerkelijke bestrijding in
het veld soms (zeer) moeizaam en ging vooral de
toename van Grote Waternavel veel sneller dan de
bestrijding. Daarom alle reden om in 2019 nog eens
zeer zorgvuldig te kijken hoe de bestrijding voortgezet
kan worden.
Het verwijderen van Grote
Waternavel ging aan het begin
van het seizoen nog vrij makkelijk.

Graslanden
Evenals voorgaande jaren zijn de graslanden weer grotendeels gemaaid. In eerste
instantie konden we al relatief vroeg terecht vanwege de drogere omstandigheden.
Uiteraard was het broedseizoen hierin leidend en ook de (extra) inventarisatiewerkzaamheden in het veld hadden invloed op de maaidatum. Zo zijn grote delen
gemaaid en zelfs het voor de Kwartelkoning nieuw aangewezen deel direct westelijk van
de Roderwolderdijk kon worden meegenomen. Het maaien moest echter worden gestopt
toen het waterschap het peil eind juli preventief ging verhogen. Vooral percelen ten
zuiden van het Groot Waal zijn daarom niet gemaaid. Helaas zijn er nog weer later in het
seizoen ook percelen niet gemaaid die aanvankelijk wel in de planning stonden. Met de
vegetatie van de graslanden ging het ogenschijnlijk goed, maar dat is vooral een kwestie
van kijken over langere perioden.
Maaien langs de Roderwolderdijk
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Monitoring en onderzoek
Er vinden elk jaar weer de nodige tellingen plaats o.a. van broedvogels, watervogels,
muizen, Otters en noem maar op. In 2018 is er extra geteld en onderzocht in de
westelijke Onlanden in het kader van het provinciale Subsidiestelsel Natuur en Landschap
(SNL). Dit stelsel voorziet/verplicht een telling van een aantal soorten en soortgroepen
eens in de zes jaar. Zo zijn er dit jaar extra stukken op broedvogels onderzocht, heeft er
een vegetatie- en florakartering plaatsgevonden en zijn de dagvlinders en libellen in een
(groot) deel van het gebied geteld. Allerlei onderzoekers van diverse pluimage hebben in
het seizoen het gebied doorkruist met de benenwagen en per kano. De resultaten hiervan
zijn momenteel in concept bekend, maar de eindrapporten verschijnen later. Zij zijn
mooie aanleiding voor een artikel in de voorjaarsnieuwsbrief van 2019.
Recreatie en voorlichting
Het lijkt erop dat door een toenemende bekendheid het gebied steeds drukker wordt met
wandelaars, fietsers en vogelfotografen. Dit is op zich een verheugende situatie.
Daarnaast is er ook nog steeds in meer of mindere mate sprake van ongewenste
recreatie. Dat alles vraagt de nodige aandacht en in 2019 zal hier uitgebreider naar
worden gekeken. Er zijn door mensen van Staatsbosbeheer in beperkte mate excursies
verzorgd en er staan wat nieuwe kano- en fietstochten in de steiger. Uiteraard zullen die
over en door bestaande routes gaan. Ook is er in 2018 gekeken of er nog één of meer
vogelkijkwanden wenselijk zijn op strategische vogelkijkplaatsen.
Toezicht
In 2018 is er regelmatig toezicht geweest op
diverse plaatsen in het gebied. Dat was ook
wel nodig, want nog steeds wordt er buiten
bestaande routes gevaren, gewandeld,
gefietst en zelfs met motorvoertuigen
gereden. Ook vinden er nog diverse andere
ongewenste praktijken plaats dus ook daar
geldt blijvende aandacht na 2018.
Kanoërs die de borden met verboden
toegang negeren zijn een regelmatig
terugkerend probleem in De Onlanden

Natura 2000 en andere beleidsmatige zaken
Op het gebied van Natura 2000 zijn er in 2018 geen nieuwe zaken aan de orde geweest
die direct invloed hebben op het beheer. Wel speelt er het nodige op andere
beleidsterreinen waar wij annex mee zijn en één daarvan is de aandacht voor het gebied
Groeningen. Dit is de naam voor de laagveengordel waarin De Onlanden, Paterswoldse
meer en ruime omgeving, Zuidlaardermeer en ruime omgeving en gebieden in Midden
Groningen richting Slochteren liggen. Voor dit gebied Groeningen zal op vele terreinen
aandacht zijn en we gaan hier in de toekomst zeker meer van horen en zien.
Ik wil afsluiten met een leuk en inspirerend projectje dat in 2018 aan de orde was – het
aanleggen van broeihopen voor de Ringslang. Hier hebben wij als beheerder graag aan
meegewerkt en nu maar hopen dat de slangen de weg naar deze broeihopen zullen
vinden. Ze moeten vooral vanuit het zuiden via de beekdalen naar De Onlanden komen
en wie weet kunnen we in 2019 al van deze prachtige soort genieten.
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De Onlanden in het Holoceen
door Jacob de Bruin, boswachter Natuurmonumenten
De terreinbeheerders zijn druk bezig met het samenstellen van een natuurvisie voor De
Onlanden. Om het gebied te leren begrijpen is het belangrijk om de bodem te analyseren
en te begrijpen. Dit is een belangrijke basis voordat we plannen maken voor de toekomst
van het gebied. Onderstaand een beschrijving van hoe De Onlanden zich heeft
ontwikkeld in het Holoceen.
Het Holoceen begon zo’n 12.000 jaar
geleden. Na een lange koude periode
werd het geleidelijk warmer in De
Onlanden. Er ontstond een klimaat dat
uiteindelijk vergelijkbaar is met ons
huidige klimaat. In deze periode konden
planten zich ontwikkelen. Het kale zand
en de kleileem werd langzaam maar
zeker bedekt met bossen. Dit begon
met bosvorming door berk en den. In
de buurt van Roderwolde zijn resten
van dit bos gevonden tijdens de
inrichting van De Onlanden [red.: meer
info op deze webpagina]. Later werden
deze soorten verdrongen door hazelaar
en els en, op de hogere gronden, door
eik, linde en es. Geleidelijk werd het
natter en werd het loofbos
teruggedrongen door veen (Riet,
zeggesoorten en veenmos). Uiteindelijk
vormde zich een veenvlakte. Deze
veenvlakte overstroomde soms door de
zee en er werd klei afgezet. Deze klei
vinden we vooral in het noorden van
het gebied en langs de beken. De dikte
van de veenlaag verschilt per locatie en
is sterk bepaald door invloeden van de
zee en de mens (vervening en
ontginning). Het veen is in het verleden
in ieder geval meters hoger geweest
dan
in de huidige situatie. Dit is onder
Figuur 1 Paleogeografische kaart 800 na Chr. met de
andere
te zien aan de hoger gelegen
huisplaatsen (veenterpen; paarse stippen) in De
dekzandwelvingen
(zandkoppen) in het
Onlanden
gebied, zoals ‘Het Beeld’. Het zand is
hier moerig (veenachtig) omdat het ooit bedekt is geweest door veen. Het organische
materiaal van het veen geeft het zand een donkere kleur. Deze dekzandwelvingen liggen
nu als hoge koppen in het landschap, maar vóór de ontginning waren dit zeker niet de
hoogste plekken in De Onlanden. In figuur 1 is de situatie weergegeven van 800 na
Christus met de ligging van huisplaatsen (veenterpen). Deze huisplaatsen liggen hier
grotendeels op het veen wat toen blijkbaar de beste locatie was voor een huisplaats
[red.: meer info over deze oude bewoning op deze webpagina].
De veenvlakte bestond langs de beken uit rietmoerassen en, op enige afstand daarvan,
uit rietzeggemoerassen en wat elzen- en wilgenstruwelen. Op de locaties waar het
regenwater stagneerde ontwikkelde zich een vegetatie waar veenmossen domineerden.
Deze venen hadden weer een boomlozer uiterlijk. Aan de randen van dit veenmosveen
en op plaatsen waar het dekzand dicht onder het veen lag stonden mogelijk nog enkele
bomen, maar de vegetatie bestond vooral uit veenmossoorten, Dopheide en Eenarig
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Wollegras. Dit veen wordt ook wel hoogveen genoemd. De veenbedekking ten noorden
van Roderwolde wordt op twee tot wel vijf meter geschat.
Paleogeografische kaarten geven een oude geografische situatie weer. Het zijn
momentopnames; ze laten zien hoe op een bepaald moment het landschap van
Nederland er waarschijnlijk uitzag. Deze reconstructie is gebaseerd op de analyse en
interpretatie van tienduizenden grondboringen, onderzoek naar de vorming en ouderdom
van geologische afzettingen in de bodem en archeologische informatie. De kaarten tonen
het verloop van natuurlijke processen, zoals de relatieve stijging van de zeespiegel, de
veranderende loop van de rivieren en de vorming van grote veenvlaktes. Deze
natuurlijke ontwikkelingen, samen met de manier waarop de mens in het landschap heeft
ingegrepen, maken duidelijk hoe het Nederlandse landschap van gedaante is veranderd
en langzaam de vorm heeft gekregen zoals we die nu kennen.
Op de volgende pagina’s zijn de paleogeografische kaarten van De Onlanden
weergegeven. Op de eerste kaart, van 5500 jaar voor Christus, is alleen een smalle zone
veen te zien in de beekdalen. Het warmere klimaat heeft de afgelopen duizenden jaren
mogelijkheden gegeven aan de ontwikkeling van bossen op de zandgronden (lichte
kleur). Op de volgende kaarten, van resp. 3850 en 2750 voor Chr., is te zien dat de
kwelders zich uitbreiden richting De Onlanden. Ook zien we dat de veengebieden zich
langzaam uitbreiden. Dit is vooral erg goed zichtbaar op de kaart van 1500 voor Chr.
Hier waren De Onlanden geheel bedekt met veen en in het noorden kwelders. Op de
kaarten van 500 voor Chr. en 100 na Chr. zien we dat de kwelders zich wat terugtrekken
naar het noorden en flink aangroeien, blijkbaar een rustige periode van de zee. Op de
kaart van 800 na Chr. zien we nog steeds dat De Onlanden bedekt is door veen,
inmiddels al ruim 2000 jaar. Het hoogveen heeft dus lang kunnen groeien en is zeker een
aantal meters hoger dan het huidige maaiveld. Op de kaart van 1500 zien we dat er een
groot verschil is met de vorige kaarten: er is ingedijkt. Vanaf nu neemt de invloed van de
zee af en wordt het gebied ontgonnen. Deze ontginning gaat gepaard met ontwatering
wat ervoor zorgt dat het veen geleidelijk verdwijnt. Dit is duidelijk te zien op de kaarten
van 1850 en 2000.

Bij het afplaggen van de grond langs het Peizerdiep bij de Langmadijk, in 2010,
kwam een flinke laag sterk sulfaat-houdende zeeklei (katteklei) aan de oppervlakte.
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Paleogeografische kaarten van 5500, 3850, 2750 en 1500 jaar voor Chr.
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Paleogeografische kaarten van 500 jaar voor Chr. en 100, 800 en 1500 jaar na Chr.
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Paleogeografische kaarten van 1850 en 2000.

Bronnen
J. Zomer (2009), Landschapsgeschiedenis van Roderwolde, Een interdisciplinair
onderzoek naar de natuurlijke landschapsgenese van een woldgebied in de Kop van
Drenthe en de kolonisatie en ontginning in de late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd.
Masterscriptie, Universiteit Groningen.
Vos, P. & S. de Vries 2013: 2e generatie paleogeografische kaarten van Nederland
(versie 2.0). Deltares, Utrecht. Op 02-03-2018 gedownload van
www.archeologieinnederland.nl.
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De Watersnip
door Roelof Blaauw, boswachter Staatsbosbeheer
Lopende, aan het eind van de vorige winter, ergens in de graslanden boven het Groot
Waal in De Onlanden. Opeens spatten er enkele vogels weg uit de natte graslanden.
Zigzaggend er vandoor met een plots, hees raspend “retsj”
geluid – Watersnippen. Dat geeft altijd een dubbel gevoel.
Enerzijds mooi dat ze er zitten, maar anderzijds de
wetenschap dat ze er vandoor gaan door eigen
aanwezigheid. Ik ben op dat moment het gebied wat aan
het verkennen omdat ik hier broedvogels ga tellen in het
bijna startende broedseizoen. Dus terwijl de snippen
wegvliegen denk ik “dat zou een mooie soort zijn als
broedvogel in dit telgebied”. De omstandigheden lijken ook
nog eens prima. Er zijn hier naast moerassen droge,
vochtige en natte graslanden te vinden met een mooie
open grasmat en plaatselijk kleine zeggen-vegetaties.
Bovendien zijn het smalle percelen, allen gescheiden door
goed gevulde sloten. Op de graslanden hier en daar een
plas water en zelfs wat slikveldjes. Ik wist het wel als
Watersnip, een topgebied.
En dan begint het broedseizoen. De eerste rondes in maart en april leveren wel groepjes
wegschietende snippen op, maar niets wat op beginnend broedgedrag lijkt. In de
beekdalen ten zuiden van Roden vliegen de Watersnippen dan al minder snel op en laten
af en toe al kloktikkende geluiden horen. Maar goed, het seizoen is nog vroeg en wie
weet wat er nog gaat komen. De hoop is op de rondes in mei gevestigd en zowaar dat
levert één weg spattende en later kloktikkende Watersnip op. Intussen is dan ook wel
duidelijk dat van de graslanden ten noorden van het Groot Waal driekwart niet geschikt
is voor Watersnippen, want zij drogen veel te snel uit. Toch lijkt een kwart dan nog prima
geschikt, overigens alleen gelet op vocht en vegetatie. In dezelfde beekdalen ten zuiden
van Roden, waar ik ook een broedvogeltelgebied heb, maken de Watersnippen intussen
volop mekkervluchten en is het zaak om de verschillende vogels te lokaliseren met een
stip op de kaart (het centrum van de rondvluchten). Vervolgens, in juni en juli, geen
Watersnippen ten noorden van het Groot Waal meer gezien.
Overigens is mijn telgebied in De Onlanden niet representatief, want in sommige
telgebieden komen meerdere Watersnippen tot broeden. Vooral langs het Eelderdiep zijn
grotere aantallen te vinden en ook plaatselijk ten zuiden van het Leekstermeer. Dit jaar
werden 29 territoria vastgesteld wat enigszins onder het gemiddelde van 34 territoria (in
de laatste zeven jaren) ligt. In 2017 leefden we met 42 territoria misschien wat boven
onze stand.
In dit artikel wat meer aandacht voor de Watersnip omdat er iets opvallend aan de hand
is. Het valt namelijk op dat de aantallen van de Watersnip provinciaal toenemen, zowel in
de wintertijd als in de broedtijd. En dat is voor een primaire weidevogelsoort die ook wel
in moerassen tot broeden komt bijzonder te noemen. Alle primaire weidevogelsoorten,
zijnde steltlopers, nemen juist in aantal af. De laatste schattingen voor Drenthe gaan uit
van 300 tot 460 broedparen Watersnip en 900 tot 1300 exemplaren in de winter (van
Dijk et al. 2017) wat een toename van meer dan 10% betekent. En dat is een
verheugende ontwikkeling voor deze landelijk toch wel minder algemene tot schaarse
soort. De aantallen Watersnippen in Friesland, de beekdalen van Drenthe en Noordwest
Overijssel horen zelfs tot de landelijke topgebieden voor deze soort. De aantallen in De
Onlanden maken daar zeker deel van uit, maar het is aannemelijk dat er nog
uitbreidingsmogelijkheden bij ons zijn. Aan de nattigheid zal het niet liggen en de
vegetatie van de graslanden is zich in gunstige zin aan het ontwikkelen. Wel is het de
vraag of het op de juiste momenten nat of minder nat is en ook de voedselvoorziening is
een onzekere en onbekende factor. Toch is De Onlanden een gebied met potentie voor
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deze soort. Laten we dus de lat voor over tien jaar eens leggen op 50 territoria, een mooi
streven toch?
De aantallen snippen buiten het broedseizoen zijn veel moeilijker in kaart te brengen. Er
zijn perioden dat er relatief grote groepen in de natte graslanden en moerasgedeelten
aanwezig zijn, wat soms zeer fraaie ontmoetingen kan opleveren. Want mooie vogels zijn
het. Toch blijft het gissen hoeveel het er werkelijk zijn. Daar komt nog bij dat de vogels
heel vaak niet of nauwelijks opvallen en ze vliegen ook nog eens erg laat weg bij
verstoring. De werkelijke aantallen zouden dan ook wel eens flink hoger kunnen zijn dan
de laatste schattingen suggereren. Een manier om er achter te komen is om af en toe
met voldoende personen (en goede telescopen) de aantallen invallende en/of
vertrekkende Watersnippen te noteren, gecombineerd met het zorgvuldig uitkammen van
geschikte natte grasland- en moeraspercelen. Uiteraard moet dit op een zorgvuldige en
weloverwogen manier gebeuren, maar dan kan het interessante gegevens opleveren. Wie
weet is of wordt De Onlanden ook wel een bolwerk voor doortrekkende en rustende
Watersnippen buiten de broedtijd. Hoe dan ook een bijzondere vogelsoort, de Watersnip,
en eentje om in de gaten te houden.
Literatuur:
van Dijk A.J., B. Dijkstra & H.-J. Ottens (2017) Vogels in Drenthe in 2013-2015. Drentse
Vogels 31: 1-144.
Het is altijd weer een uitdaging om te zien hoeveel Watersnippen er eigenlijk zitten.
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Dwergmuizen in de Lettelberter Petten
door René Oosterhuis, beheerder Het Groninger Landschap
Dwergmuizen zijn de kleinste knaagdieren van Europa
en behoren tot de familie van de ware muizen.
Dankzij hun kleine formaat en relatief lange staart
klimmen ze moeiteloos in grasstengels of andere hoge
vegetatie. Het zijn voornamelijk zaadeters, maar af en
toe eten ze ook insecten en aas. Dwergmuizen komen
in Nederland vrijwel overal voor in hoog gras, zegge-,
graan- en rietvelden, ruigten en dijkbegroeiing, maar
ook in kreupelhout, houtwallen, hagen, braamstruiken
en in de duinen. Ze hebben geen duidelijke voorkeur
voor droge of natte gebieden. Vooral de aanwezigheid
van hoog opgaande, dichte vegetatie is van belang.
Intensief gemaaide gebieden worden gemeden.

Met een gewicht van 4-10 gram doet
de Dwergmuis zijn naam eer aan.

Van voorjaar tot najaar leven Dwergmuizen
voornamelijk bovengronds en dan vooral in
hoge grassen, planten en aren en zijn ze ‘s
nachts actief. In de winter leven ze meer op
de grond en zijn dan ook overdag actief. De
Dwergmuis leeft vrijwel solitair, behalve in de
paartijd want dan komen ze bij elkaar om
zich voort te planten. De nesten, die als rusten verblijfplaats worden gebruikt, bevinden
zich vaak tot op 1 meter hoogte in stengels
van ruigte en Riet. Hoe hoger de vegetatie
hoe hoger de nesten zich bevinden. Het nest
is ongeveer vier cm in doorsnede en wordt
gemaakt van in elkaar geweven grassprieten.
In de herfst verdort de vegetatie en worden
de nesten beter zichtbaar.
Geen vogelnest dus, maar een dwergmuisnest

De Lettelberter Petten is een petgatencomplex waar rond 1900 veen gewonnen is door
petgaten te graven. Het veen uit de petgaten werd op de legakkers te drogen gelegd,
waarna er turfjes van gestoken werden; de zogenaamde baggelturfjes. Nu, 100 jaar
later, zijn de petgaten grotendeels weer dichtgegroeid en bedekt met een bos, bestaande
uit els en wilg. Ook de legakkers zijn grotendeels begroeid met bomen, met uitzondering
van de akkers aan de randen van het gebied. Aan de randen wordt sinds 2009 een actief
beheer gevoerd om de legakkers open te houden. Hiervoor worden, eens in de drie tot
vier jaar, alle bomen en struiken op de legakker verwijderd. Wat achterblijft zijn
legakkers bedekt met een ruige vegetatie van grassen, kruiden en zeggen die niet
gemaaid worden. In deze vegetatie op de legakkers worden regelmatig Dwergmuizen
waargenomen. Ook de nestjes worden regelmatig gevonden in de hoge vegetatie. Dit
veelvuldig vinden van de nestjes was in het najaar van 2015 de reden om uitgebreider
naar de soort te gaan kijken. Vanaf 2015 zijn elk najaar in november de nestjes geteld in
een aantal proefvlakken. In onderstaande figuur staan de resultaten van de tellingen.
Van 2015 tot en met 2017 was het aantal gevonden nesten ongeveer gelijk, rond de 25.

15

In 2018 verdubbelde dit bijna tot 46 nesten. Jaarlijks zijn dezelfde proefvlakken geteld
en is er ongeveer evenveel tijd gestoken in het zoeken van nesten. De toename van de
soort in 2018 is dus reëel. De reden van de toename is lastiger te geven. De
proefvlakken bestaan uit legakkers en deze zijn de laatste jaren flink gesnoeid, waardoor
er meer ruimte is voor grazige vegetaties. Deze grazige vegetaties worden niet gemaaid
en daardoor is een ideale biotoop ontstaan voor Dwergmuizen. Mogelijk dat de
biotoopsverbetering voor de toename gezorgd heeft, maar het kan ook zijn dat de soort
het sowieso goed heeft gedaan in 2018. Een andere oorzaak zou kunnen zijn dat de
droge omstandigheden, met het lage waterpeil in het bos, voor een meer geschikt
biotoop hebben gezorgd in 2018. Komende jaren gaan we door met het tellen en dan
zullen we zien of het hoge aantal in 2018 een uitzondering was of dat het om een meer
permante toename gaat.

De Zompsprinkhaan
door Jacob de Bruin, boswachter Natuurmonumenten
De Zompsprinkhaan is een vrij kleine sprinkhaan. Met een lichaamslengte van 13 tot 16
mm vallen ze niet erg op. In de afgelopen eeuw zijn veel populaties verdwenen en
inmiddels is het een zeldzame soort in Nederland. Hij staat dan ook als kwetsbaar op de
Rode Lijst. In De Onlanden is een flinke populatie aanwezig in de Broekenweering.
Afgelopen zomer heb ik in kaart gebracht in welke percelen ze precies zitten. Eigenlijk is
dat best wel makkelijk. Sprinkhanen maken muziek als een soort violist: ze strijken met
hun achterste poten over een dikke rand van hun
vleugels, vooral wanneer er vrouwtjes in de buurt
zijn. Het zijn bijna uitsluitend mannetjes die lawaai
maken. Elke soort heeft zijn eigen roep. Die van de
Zompsprinkhaan lijkt op de Krasser, een andere
sprinkhaansoort die veel algemener is, maar is veel
trager. Een slome Krasser, zeg maar. Je kunt het nog
makkelijker maken door een Bat-detector mee te
nemen in het veld. Hiermee kun je de sprinkhanen
nog beter horen.
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Fijnproever
Hoewel de meeste sprinkhanen houden van warme en droge omstandigheden is de
Zompsprinkhaan juist een bewoner van natte schraallanden. Deze natte schraallanden
hebben een vrij stabiele waterstand. Dit water is niet zomaar water, maar er moet
invloed zijn van basenrijk grondwater. Een habitat voor fijnproevers! Naast deze
bijzondere sprinkhaan zijn deze graslanden zeer rijk aan allerlei bijzondere soorten.
Opvallend zijn de vele kleine zeggen, zoals Blauwe zegge, Sterzegge en Geelgroene
Zegge. Maar ook Orchideeën zoals de Rietorchis, Vleeskleurige Orchis en Brede Orchis
staan er. In De Onlanden viel het me op dat percelen met hoge en drogere kopjes, waar
bijvoorbeeld Smalle Weegbree talrijker is, de hoogste dichtheden Zompsprinkhanen
bevatten. Blijkbaar is de variatie van droge en natte plekken de favoriete habitat. De
sprinkhaan leeft als larve en imago (volwassen insect) tussen mei en oktober in de natte
graslanden. Vanaf juni leggen de vrouwtjes clusters van eitjes, tot een maximum van 50
eitjes, in de bodem. Deze eitjes overwinteren hier. De eitjes kunnen niet tegen
overstroming. Met de juiste vochtigheid en zonneschijn in het voorjaar ontwikkelen zich
larven. Het zal duidelijk zijn, deze soort komt niet zomaar in elk grasland voor.
Superrubber
Zoals iedereen weet kunnen sprinkhanen supergoed springen. In de scharnieren van hun
poten zit de meest elastische stof op aarde: resiline. Dit is een rubberachtig eiwit en is 97
procent elastisch. Stel we kunnen dit namaken, dan zou een tennisbal die van 1 meter
hoogte valt, 97 cm hoog terugstuiten. Volgens de onderzoekers verliest het eiwit, zelfs
na vele miljoenen keren te zijn uitgerekt en weer teruggesprongen, niets van zijn
elasticiteit. Het zou dan ook toepassing kunnen vinden als vervanging van elastische
materialen in het menselijk lichaam, bijvoorbeeld in slagaderen of tussenwervelschijven.
Onderzoekers in o.a. Australië zijn al jaren bezig dit superrubber na te maken, maar dat
blijkt nog niet zo makkelijk te zijn.
Ook heeft de sprinkhaan een reukvermogen waar we jaloers op kunnen zijn. De
Amerikaanse Marine heeft 750.000 dollar geïnvesteerd in een driejarige onderzoeksproject waarbij sprinkhanen worden gebruikt voor het opsporen van explosieven.
Bijzondere dieren dus!
Behoud van de Zompsprinkhaan
De Zompsprinkhaan kan alleen leven in permanent nat grasland dat niet te intensief
wordt beheerd, maar dat ook niet is verlaten. Het is inmiddels een zeldzame soort in
Nederland, maar ook in Duitsland en België. Deze sprinkhanen zijn geen goede vliegers.
Ze verspreiden zich maximaal zo’n 250 meter en zijn dus erg gevoelig voor versnippering
van leefgebied. De graslanden waar de Zompsprinkhanen voorkomen moeten jaarlijks
gemaaid worden om het habitat in stand te houden. Voor een beheerder is dit altijd
lastig, maar het grasland moet gemaaid
worden ook al zit het vol met zeldzame
dieren. We maaien laat, na half augustus,
zodat er al veel eieren zijn afgezet in de
bodem. We laten ook delen staan die we
niet maaien. Hier kunnen meer
sprinkhanen overleven en ongestoord
eieren afzetten in de nazomer. De
Zompsprinkhaan kan, ondanks zijn
voorkeur voor natte habitats, niet tegen
overstroming. Bij onderzoeken of er in De
Onlanden in noodgevallen meer water
geborgen kan worden, stellen we ons dan
ook zeer kritisch op. Zo doen we van alles
om de populatie van deze bijzondere soort
te behouden.
Zompsprinkhaan habitat in
de Broekenweering.
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Kort nieuws
door Wim van Boekel
Liefst VIER jongen
Ook dit jaar verschenen in de herfst weer aardig wat jonge Otters voor de wildcamera’s
die opgesteld staan in De Onlanden. We zagen moeders met respectievelijk één, twee en
drie jongen voorbij komen. In totaal telden we zo minstens acht jongen. Leuk om te zien
dat de otterpopulatie opnieuw flink wat nakomelingen geproduceerd heeft. Het wordt al
bijna gewoon in De Onlanden, al moet je toch steeds blijven bedenken dat dit aantal
jongen flink bijdraagt aan de landelijke populatie die door de Wageningen Universiteit op
ongeveer 275 dieren wordt geschat. Toen er dan ook eind september ineens een Otter
moeder met VIER jongen voor de camera verscheen sprongen we wel even van de stoel!
Dit was een zeer bijzondere waarneming, want vier jongen tegelijk komt zo goed als
nooit voor bij Otters. We beschouwen het als een teken hoe goed het leven in De
Onlanden is voor Otters. Het filmpje van de moeder met haar vier jongen is te zien op
ons Youtube-kanaal:
https://www.youtube.com/watch?v=pjjxfqevRKI
Dit jaar gelukkig weer terug
Nadat we het in De Onlanden de vorige winter zonder Klapekster
hebben moeten stellen, konden we nu vanaf half oktober weer
genieten van deze ‘bandiet’. Al snel bleek dat er zeker twee
verschillende vogels in De Onlanden aanwezig waren en het lijkt
er nu zelfs op dat er drie Klapeksters in het gebied jagen. Het is
lastig om de vogels individueel te herkennen, maar onlangs
waren ze (volgens de vogelaars tam-tam) alle drie tegelijk
aanwezig in de omgeving van het Klein Waal in het
Matslootgebied. Al een paar keer kon gezien worden dat een
Klapekster een muis ving. Er is dus blijkbaar genoeg te eten
voor ze.
Deze Klapekster heeft
een wesp gevangen.

Optimaliseren, ook voor de Natuur?
Waterschap Noorderzijlvest is bezig haar watersysteem zo in te richten dat we met z’n
allen tot 2050 droge voeten kunnen houden, ook als de klimaatverandering gaat zorgen
voor meer en langdurig regenval. Eén van de maatregelen die ze wil nemen is het
zogenaamde ‘optimaliseren’ van de waterbergende functie van De Onlanden. Het idee is
om, op de momenten dat het écht nodig is, nog meer water in het gebied op te kunnen
slaan dan nu al mogelijk is. Daarvoor moeten de kades hier en daar wat verhoogd
worden, maar vooral moeten de vaste stuwen, die het water nu in het gebied houden,
vervangen worden door beweegbare stuwen. Deze stuwen kunnen in noodsituaties
omhoog gedraaid worden, zodat het waterpeil maximaal 35 cm extra kan stijgen boven
het huidige maximum peil van -20 cm NAP. Volgens de computermodellen zal een
dergelijke noodsituatie zich ongeveer één keer per 10 jaar voor gaan doen. Uiteraard
moet goed onderzocht worden wat de effecten van deze ‘optimalisering’ voor de Natuur
in het gebied zullen zijn. Noorderzijlvest is daarom al een tijd in overleg met de
natuurbeheerders in De Onlanden en met de provincie Drenthe. Ook is er inmiddels een
ecologische beoordeling uitgevoerd. Wij blijven deze ontwikkeling uiteraard met veel
belangstelling en ook de nodige zorg volgen en zullen hierover ongetwijfeld nog vaker
berichten.
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