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Let’s get digital.
Een paar jaar geleden was ik eens in gesprek met Roelof Blaauw, welbekend boswachter
monitoring bij Staatsbosbeheer. We hadden het uiteraard over De Onlanden en over de
Natuur die daar te vinden is. Het gesprek ging met name over de jaarlijkse
broedvogelmonitoring en de mogelijkheden om daarvoor nog meer vrijwilligers te
werven. Bij wijze van grap droomden we hardop dat we over een paar jaar helemaal
geen vrijwilligers meer nodig zouden hebben. In plaats daarvan zetten we dan op
strategische plekken palen met apparatuur in het veld, die vervolgens een heel
broedseizoen lang alle zang en roepjes van broedvogels zouden registreren en
verwerken in een database. Met speciale software zou de exacte locatie van elke
zingende vogel binnen dit netwerk van sensoren bepaald kunnen worden. Eén druk op
de knop zou aan het eind van het seizoen een fraai en nauwkeurig overzicht opleveren
van alle soorten broedvogels, hun aantallen en locaties in het gebied. We konden allebei
wel lachen om deze rare voorstelling van de toekomstige monitoring.
Aan dit gesprek moest ik denken toen ik recentelijk de berichten zag over de
volautomatische insectenmonitoring, die ontwikkeld is door EIS Kenniscentrum Insecten.
U heeft daar vast wel over gehoord of gelezen. Daar gebeurt dus precies wat wij een
beetje lacherig als ‘verre toekomstmuziek’ hadden afgedaan. En het is niet de enige
ontwikkeling in de automatisering van de monitoring. In het blad Zoogdier, van de
Zoogdiervereniging (uiteraard), vertelt Arjen de Groot van de WUR over de snelle
ontwikkelingen in het gebruik van environmental DNA (eDNA) in de monitoring van
vissen en andere waterdieren, waaronder zoogdieren. Op de site van Waarneming.nl
hoef je tegenwoordig alleen nog maar een foto van een dier of plant in te voeren en de
site vertelt je welke soort je gezien hebt en, met de GPS data van je smartphone (want
wie maakt er nog foto’s met een gewone camera?) ook wáár je die gezien hebt. Met
radar wordt de trekbeweging van vogels gevolgd, waarbij het steeds beter mogelijk is
om te ‘zien’ welke soort het is en in welke aantallen ze op welke hoogte waarheen
vliegen. Uiteraard worden de bewegingen van de vele gechipte of gezenderde vogels,
vissen en zoogdieren automatisch nauwkeurig vastgelegd en voor de niet-gemerkte
dieren hebben we drones en wildcamera’s die alles in de gaten houden.
Het toekomstbeeld van de volledig geautomatiseerde monitoring van de Natuur lijkt veel
minder ver weg dan Roelof en ik een paar jaar geleden nog dachten. Grijp dus NU de
kans om nog als vrijwilliger de Natuur in te mogen en daar vogels te tellen, of libellen,
vlinders, planten, whatever. Nu kan het nog!
Wim van Boekel

1

Inhoudsopgave
Bladzijde
- Flora- en faunawaarnemingen bij
Staatsbosbeheer
door Roelof Blaauw

3

- Huisplaatsen in De Onlanden
door Wim van Boekel

7

- Oeverzwaluwwand stroomt vol
door René Oosterhuis

9

- Kort nieuws
door Wim van Boekel

10

Colofon
Dit is een uitgave van Stichting
Natuurbelang De Onlanden. De
Nieuwsbrief wordt verspreid via de
website van deze stichting:
www.natuurindeonlanden.nl
Meer informatie over de stichting is te
vinden op de website.
Aan deze digitale Nieuwsbrief werd
meegewerkt door:
Roelof Blaauw, Staatsbosbeheer
en
René Oosterhuis, Het Groninger
Landschap
Samenstelling:
Wim van Boekel
Foto’s gemaakt door:
René Oosterhuis (blz. 9, 2x)
Sjoerd Geelink (blz. 10 bovenaan)
Wim van Boekel (overige foto’s)
Copyright: de informatie en foto’s in
deze uitgave mogen gekopieerd of
gebruikt worden, mits onder
vermelding van de bron, tenzij anders
wordt vermeld.
Voor meer informatie over deze
Nieuwsbrief kunt u contact opnemen
met Wim van Boekel:
email wvanboekel@home.nl
telefoon 0505567406 of 0644444270

Foto: Zilverhaak (nachtvlinder)

2

Flora- en faunawaarnemingen bij Staatsbosbeheer
een vervolg
door Roelof Blaauw, boswachter Staatsbosbeheer
In de Nieuwsbrief van De Onlanden van december 2017 staat een artikel over flora- en
faunawaarnemingen bij Staatsbosbeheer. Daarin staat onder andere iets aangegeven
over gegevensverzameling in het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap
(SNL) en de vermelding dat dit in 2018 zou plaatsvinden. De zogenaamde SNL
karteringen zijn inderdaad uitgevoerd in 2018 en zijn begin van dit jaar opgeleverd. In
dit artikel kort iets over de resultaten en wat de voordelen zijn van de verzamelde
informatie. Ik heb daarbij vrijelijk gebruik gemaakt van de rapporten van de drie
ecologische bureaus die de SNL karteringen hebben uitgevoerd. Zij komen later bij de
soortgroepen ter sprake.
Voor de SNL karteringen bestaat een heel protocol waaraan moet worden voldaan om tot
een goede en gewenste kartering van flora en fauna te komen. Dat protocol is uiteraard
doorlopen en na lange voorbereidingen van deze en gene zijn uiteindelijk diverse
ecologische bureaus het veld in geweest om de soorten, soortgroepen en/of -typen te
karteren en dat uiteindelijk te verwerken tot bruikbare rapporten. De te volgen
soortgroepen en soorten zijn aangewezen per zogenaamd natuur/beheertype. De
beheertypen met hun verplicht te inventariseren soortgroepen en soorten in De Onlanden
(SBB deel) zijn:
Moeras: planten, broedvogels en libellen
Vochtig hooiland: planten, broedvogels, dagvlinders en sprinkhanen
Kruiden- en faunarijk grasland: planten en dagvlinders
Laagveenbos: planten en broedvogels
Helaas is niet het gehele Onlandengebied gekarteerd, wat vooral te maken had met de
ontoegankelijkheid van sommige gebiedsdelen. Er werd een inschatting gemaakt waar
goed, minder goed of niet te komen was en aan de hand daarvan is bepaald welke delen
in kaart gebracht zouden worden. Grote delen van het gebied zijn uiteindelijk wel
bekeken (met auto, te fiets, te voet of met een kano) maar er zijn ook enkele
deelgebieden afgevallen.
Uit bovenstaande is al af te leiden dat de nadruk vooral op planten en broedvogels ligt en
in mindere mate op de dagvlinders, libellen en sprinkhanen. Nu bestaat De Onlanden
vooral uit moeras en graslanden zodat de laatste drie soortgroepen toch nog van
voldoende groot belang zijn.
Broedvogelkartering
Vanuit SNL is de opgave om broedvogels één keer in de zes jaar te inventariseren. Dat
geldt in De Onlanden voor nagenoeg alle beheertypen die zijn onderscheiden. Nu worden
grote delen van De Onlanden al jaarlijks geïnventariseerd met de BMP methode van
Sovon en wordt er verslag gedaan van deze jaarlijkse inventarisaties (Broedvogelrapport
Stichting Natuurbelang De Onlanden 2018). Een SNL broedvogelkartering had daarom
alleen zin in die delen die niet of matig onderzocht werden. De
inventarisatie is uitgevoerd door Sovon zelf, in de persoon van
Willem van Manen, en de resultaten zijn eind 2018 in rapportvorm
verschenen. Op voorhand zijn de resultaten al gebruikt voor het
Broedvogelrapport 2018 van De Onlanden. Het heeft dus niet veel
zin hier nog eens uitvoerig op in te gaan maar het is hoe dan ook
zeer gunstig dat eens in de zoveel jaren een integrale inventarisatie
van het hele gebied aanwezig is. Dat levert per saldo meer en
betere informatie op van enkele niet goed getelde deelgebieden.
Bovendien hebben we zo completere gegevens over het geheel,
zodat we met nog meer zekerheid uitspraken over de broedvogels
kunnen doen.
Zwartsprietdikkopje
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Kartering Dagvlinders, Sprinkhanen en Libellen
De kartering van deze drie insectengroepen moet ook eens in de zes jaren uitgevoerd
worden. In 2018 is dat gebeurd door Ecologisch adviesbureau Buro Bakker. Zij hebben
de relevante beheertypen en de verplichte/kwalificerende SNL soorten onderzocht. Deze
soortenlijst is aangevuld met een aantal Rode Lijst soorten en doelsoorten van
Staatsbosbeheer.
Meest opvallend tijdens het veldwerk was het fantastische inventarisatieweer voor
insecten. Er waren bijna geen dagen te vinden die te koud of te nat waren.
Van de libellen zijn Glassnijder, Vroege glazenmaker en Groene glazenmaker als te
karteren soort aangetroffen. Bruine korenbout en Gevlekte witsnuitlibel zijn intussen ook
bekend in De Onlanden, maar ze zijn niet in het moerasdeel aangetroffen. In zijn
algemeenheid kan gesteld worden dat De Onlanden vooral voor de toekomst van belang
kan zijn voor diverse meer kritische libellensoorten, maar dat zij nu nog ontbreken. Het
vroegere gebruik als open weidegebied, de huidige vegetatiestructuur en de kwaliteit van
het water worden hierbij als mogelijke oorzaken genoemd. Kansrijke gebieden voor
kritische libellensoorten zijn de vroegere sloten en huidige rietlanden, als zij gevoed
worden door kwelwater.
Van de sprinkhanen is bekend dat de Moerassprinkhaan in het gebied voorkomt, maar hij
is nu niet in het beheertype vochtig hooiland aangetroffen. Opvallender is dat in het
gebied ook geen Zompsprinkhanen zijn aangetroffen, wat mogelijk te verklaren is door te
hoog water (overstromingen) in de wintermaanden. De soort is wel aangetroffen in
zuidelijker gelegen beekdalgraslanden bij Lieveren.
Helaas ook van de dagvlinders geen schokkend nieuws. De kwalificerende SNL soort
Bruine vuurvlinder is niet aangetroffen in de vochtige hooilanden. Deze soort is in
voorgaande jaren wel elders in het gebied aangetroffen, met name in de graslanden ten
zuiden van het Groot Waal. Voor de meer voedselrijke graslanden is Bruin zandoogje een
te karteren soort en deze is zeer algemeen in het gebied. Het Zwartsprietdikkopje is
eveneens aangetroffen, maar het Hooibeestje slecht op een enkele plaats. Ook voor
dagvlinders geldt dat het gebied in de toekomst nog wel belangrijker kan worden voor de
meer kritische soorten die nu nog niet aanwezig zijn.
Vegetatie- en plantensoortenkartering
In 2018 is ook een vegetatie- en plantensoortenkartering uitgevoerd in het kader van het
SNL (Ecologisch Onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga / R.Bakker, W. Bijkerk,
M.Terpstra 2019). Ook voor deze kartering geldt dat er vooraf afspraken zijn gemaakt
waar wel en waar niet gekarteerd kon worden, in verband met de toegankelijkheid. Dat
betekende dat grote delen wel zijn bekeken, maar dat niet het gehele gebied op planten
is geïnventariseerd. Kartering van een selectie van plantensoorten moet eens in de zes
jaren plaatsvinden en een totale vegetatiekartering eens in de twaalf jaren. Het doel van
de kartering was en is uiteraard om aan de SNL vraag te voldoen, namelijk de
verspreiding op kaart te krijgen van de voor SNL relevante vegetatietypen en
plantensoorten. Staatsbosbeheer heeft echter ook voor het beheer belang bij informatie
over de zeggingskracht van de verschillende typen en soorten, oftewel wat zeggen zij
over het milieu ter plaatse en welke processen zijn er mogelijk gaande. Te denken valt
aan meer natuurlijke processen als verlanding, verzoeting en vernatting of meer
onnatuurlijke processen als verzuring, vergrassing, verdroging, enzovoort. Vrij vertaald:
wat gaat er goed en wat gaat er minder goed.
Uiteindelijk resulteerde de kartering na veel voorbereidingstijd, veldwerk en uitwerking in
een mooi rapport waarin een overzicht wordt gegeven van de verspreiding van
vegetatietypen en een selectie van plantensoorten. Hieronder een poging om de
resultaten kort en globaal te beschrijven, waarbij de gebiedsindeling van het
onderzoeksbureau wordt aangehouden.
Polder Leutingewolde (gebied ten noorden van Leutingewolde tot aan Sandebuur)
Dit gebied is nu een grootschalig moerasgebied maar voor 2010 was het een
graslandgebied met vooral (matig) voedselrijke graslanden. In dit gebied liggen nu
relatief veel ondiepe plassen met open water en op de voormalige graslanden komen
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Dominantie van Grote lisdodde in de Bolmert, ten zuiden van het Leekstermeer

moerasvegetaties voor. Overheersende soorten hier zijn Liesgras, Grote lisdodde,
Oeverzegge, Riet en Pitrus. In dit gebied zijn gedeelten geplagd en hier komen plaatselijk
meer bijzondere plantensoorten voor als Moeraswolfsklauw, diverse zeggensoorten en
zelfs Dop- en Struikheide. Op één locatie is Rond wintergroen gevonden, een soort die in
het binnenland zeer zeldzaam is. In de sloten zijn Waterviolier en Vlottende bies
aanduiding voor kwelwater wat ook geldt voor toename van Dotterbloem, Holpijp en
Grote boterbloem in het deelgebied. Deze soorten zouden zich nog verder kunnen
uitbreiden als op de hogere delen nog meer geplagd kan worden.
Matslootgebied (tussen Leekstermeer en Peizerdiep, ten noorden van de Onlandse Dijk)
Dit voormalige graslandgebied bestaat nu vooral uit moerasvegetaties met dezelfde
overheersende soorten als in de polder Leutingewolde. Hier zijn echter meer ruigten met
Pitrus en Rietgras te vinden en grotere rietvelden naast open water. Ook zijn hier meer
verlandingsvegetaties te vinden met Waterscheerling. Eveneens vinden we hier
kwelindicerende soorten als Holpijp en Draadzegge, maar helaas ook de ongewenste
exoot Grote waternavel, die vooral ten westen van de Hooiweg in de grote slenk
voorkomt. Net buiten het waterbergingsdeel hebben enkele graslanden zich erg goed
ontwikkeld met een plantengroei die baat heeft bij kwel. Nog wat extra plaggen op de
hogere delen aan de randen zou zelfs nog wat uitbreiding kunnen betekenen.
Vogeltjesland (gebied te noordoosten van Roderwolde, ten zuiden van de
Onlandse Dijk)
Ook dit gebied maakt deel uit van het grootschalig moerasgebied, maar hier
zijn ook nog op redelijk grote schaal graslanden te vinden die jaarlijks
gemaaid worden. In het gebied komen vooral ruigten met Pitrus en Rietgras
voor, maar ook delen met Liesgras, Riet en/of Grote lisdodde zijn niet
zeldzaam. De graslanden zijn (matig) voedselrijk en plaatselijk bijzonder, met
soorten van dotterbloem- en blauwgraslanden. Ook de sloten leveren
plaatselijk bijzondere soorten op met o.a. het zeldzame Langstengelig
fonteinkruid. De mogelijkheden voor verdere uitbreiding van “bijzondere”
graslanden wordt hoog ingeschat. Tenslotte ligt in dit deel nog een belangrijk
elzenbroekbos (het Groot Waal) met veel Zwarte bes wat als goed ontwikkeld
wordt aangegeven.
Langstengelig fonteinkruid is ook te
vinden in de Schipsloot bij Roderwolde
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De moerassen worden in het rapport beschreven als (zeer) voedselrijk en de
ontwikkelingsmogelijkheden zijn moeilijk aan te geven omdat soortgelijke
omstandigheden nog betrekkelijk zeldzaam zijn in Nederland. Er zijn dus nog veel
verrassingen te verwachten wat betreft de plantengroei in het moeras. Helaas kan dat
alle kanten opgaan, dus er zijn zowel positieve als negatieve ontwikkelingen mogelijk,
maar ja dat is natuur. De ontwikkelingsmogelijkheden van de graslanden worden hoog
ingeschat met voortgaand beheer (maaien en plaggen) en dat is voor ons één van de
belangrijke uitkomsten van de kartering.
Verder is het voor ons (Staatsbosbeheer) van groot belang om op detailniveau de
locaties van de vegetatietypen en van een aantal plantensoorten te weten, zodat we in
het beheer nog gerichter te werk kunnen gaan. Maar deze kartering kan voor ons
(Onlanders/Natuurliefhebbers) ook van belang zijn als basis voor wat de fauna in het
gebied doet en gaat doen in de toekomst. De huidige plantengroei en de ontwikkelingen
daarin hebben uiteraard de nodige invloed op het dierenleven. Andersom kan natuurlijk
ook, met als voorbeeld het effect van de huidige ganzenvraat op de plantengroei. Wat
dat betreft zijn vooral de volgende SNL karteringen van extra belang, omdat we dan een
beeld hebben van de ontwikkelingen en we mogelijk het voorkomen of juist niet
voorkomen van een heleboel diersoorten (nog) beter kunnen verklaren.
En eigenlijk heeft ons dat gebracht bij de grote winst van deze SNL karteringen. Natuuren beheertypen zeggen niets in de natuur, want planten en dieren trekken zich daar
helemaal niets van aan. Maar er is nu wel een schat aan extra informatie verzameld die
direct iets zegt over de huidige toestand, maar vooral ook kan dienen als basis voor
volgende karteringen die, door te vergelijken, trends en ontwikkelingen aan het licht
kunnen brengen. Misschien dat deze ons meer kennis en begrip van de natuur in De
Onlanden opleveren en dat we daar in het beleid, beheer en behoud gepast gebruik van
gaan maken.
Ook als Natuur niet meteen doelsoorten voor de SNL oplevert kan het enorm waardevol
zijn, bijvoorbeeld voor het behoud van de insecten rijkdom (Matslootgebied, juli 2018)
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VeenterpenHuisplaatsen in De Onlanden
Door Wim van Boekel
We kenden ze al jaren als ‘veenterpen’, de verhogingen in het weidelandschap van wat
nu De Onlanden is. Vaak nauwelijks te zien en soms overduidelijk herkenbaar. We wisten
dat ze ontstaan waren in de Middeleeuwen, toen mensen het moeras introkken om daar
te wonen en vee te houden of gewas te telen.
Die mensen woonden op de terpen. Ze
gebruikten zogenaamd ‘kogelpot’ aardewerk
om in te koken en hun voorraden in te
bewaren. Scherven van die kogelpotten kon je
soms vinden in molshopen op de plek waar
zo’n veenterp lag (zie foto hiernaast). Altijd
een bijzonder idee om iets in handen te
hebben dat iemand anders zo’n 1000 jaar
geleden in handen had. Dat de terpen
eigenlijk geen terpen waren zoals we die
kennen uit het Groningse en Friese
waddenkustgebied was wel min-of-meer
duidelijk, maar hoe het nou precies zat met
deze nalatenschap van een millennium
geleden was grotendeels onbekend.
De Herinrichting van De Onlanden tot Natuur- en waterbergingsgebied was aanleiding om
op grote schaal archeologisch onderzoek te doen aan deze veenterpen. In de
Peizermaden gebeurde dit in 2006 door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hierbij
werd één veenterp grondig onderzocht en werd in dit deel van De Onlanden de ligging
van de vele veenterpen zo goed mogelijk geïnventariseerd. Het leverde een rapport op
dat te vinden is op de website van deze organisatie (zie link onderaan dit stuk). In het
gebied ten westen van het Peizerdiep zou in 2010-2011 een veel uitgebreider onderzoek
van de veenterpen volgen. In dit deel van De Onlanden werd bij de Herinrichting op veel
plaatsen in de grond gegraven voor de aanleg van de slenken tussen Peizerdiep en
Leekstermeer. Om te voorkomen dat daarbij archeologisch waardevolle locaties kapot
gemaakt zouden worden moest ook hier de ligging van zoveel mogelijk veenterpen in
kaart gebracht worden. Daarnaast werd besloten om alle bekende veenterpen
verkennend te onderzoeken en ook een select aantal
veenterpen uitgebreid te onderzoeken. Het onderzoek
werd uitgevoerd door het Groninger Instituut voor
Archeologie, onderdeel van de RUG. In april 2011
werd een open dag georganiseerd om geïnteresseerde
omwonenden van het gebied de gelegenheid te geven
een kijkje te nemen op de opgravingsplekken. Een
flink aantal mensen maakte daar gebruik van.
De uitgebreide opgraving van één van de
veenterpen ten noorden van de Matsloot
kon bezocht worden tijdens de Open Dag

Daarna werd het lange tijd erg stil rond dit project,
totdat in september 2018 het driedelige boekwerk
verscheen waarin de resultaten van het onderzoek
gepresenteerd worden. Ik heb dit werk uiteraard
meteen gekocht en zodra ik tijd had ben ik begonnen
de inhoud tot mij te nemen. Ik omschrijf dat met
opzet zo, want ‘lezen’ is een verkeerd woord in dit
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geval. De drie delen zijn gevuld met een groot aantal hoofdstukken, die elk een bepaald
aspect van het uitgebreide archeologische onderzoek voor hun rekening nemen. Zo wordt
er aandacht besteed aan de verschillende technieken waarmee geprobeerd is de
veenterpen in het landschap te traceren, wordt de opbouw van de vloeren van de huizen
uit klei en leem uitgebreid geanalyseerd, is er een hoofdstuk over het al genoemde
kogelpotaardewerk, maar ook een apart hoofdstuk over aardewerk van andere types dat
bij de opgravingen gevonden is. Letterlijk alle aspecten die onderzocht zijn bij de
opgravingen, van het natuursteen tot het bewerkte leer en metaal, komen uitgebreid aan
bod. Het boekwerk is dan ook te lezen als een wetenschappelijke rapportage van het
onderzoek, compleet met alle tabellen, plattegronden, schetsen en foto’s die daarbij
horen. Tegelijkertijd geeft het boek een beeld van het leven van de Middeleeuwse boeren
in het laagveenmoeras dat De Onlanden ook
toen was. De rijkdom aan foto’s en illustraties
van opgravingsplekken en vondsten helpt enorm
om dit beeld meer levend te maken. Zelf vond
ik het hoofdstuk over de geschiedenis van de
veenontginning bij Roderwolde, waarmee het
‘waarom’ van de veenterpen wordt uitgelegd,
het meest boeiend. Dit hoofdstuk is geschreven
door Jeroen Zomer, die eerder al een even
boeiend relaas schreef over het ontstáán van
hetzelfde laagveengebied (zie link onderaan dit
stuk). Ook veel andere hoofdstukken heb ik met
grote interesse gelezen, al moet ik toegeven dat
ik bij een aantal onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de micromorfologie van grondmonsters,
mijn aandacht er niet helemaal bij kon houden.
Een bijna complete kogelpot die tevoorschijn
kwam tijdens de opgravingen bij de Matsloot

Voor wie geïnteresseerd is in archeologie en archeologische methoden en zich wil
verdiepen in de Middeleeuwse bewoning van De Onlanden is dit driedelige boek zeker
een aanrader en beslist ook goede waar voor je geld, want het kost slecht 50 euro.
O ja, en over ‘veenterpen’ hebben we het vanaf nu niet meer, want uit het onderzoek
blijkt overduidelijk dat er geen terpen opgeworpen zijn in het veen. Wel zijn er in en om
de huizen steeds vloeren gemaakt van klei of leem om een droge ondergrond te hebben.
Deze vloeren zijn in de loop van de eeuwen steeds hoger boven het maaiveld komen te
liggen, doordat het veen rondom inklonk als gevolg van verdroging en vertering. Mocht
je zo’n verhoging tegen komen in het landschap van De Onlanden dan weet je dus dat
daar eeuwen geleden een Huisplaats was.
Het rapport van de opgravingen in 2006 in de Peizermaden is hier te vinden:
https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2010/01/01/land-van-melk-enhoning
De masterscriptie van Jeroen Zomer over de landschapsgeschiedenis van Roderwolde:
https://www.rug.nl/research/kenniscentrumlandschap/mscripties/landschapsgeschiedeni
s_van_roderwolde_versie_november_2010_auteur_jeroen_zomer.pdf
Het boek (3 delen) Huisplaatsen in De Onlanden van Johan Nicolay (red.) is te koop in
diverse boekhandels of te bestellen via de uitgeverij:
https://www.barkhuis.nl/product_info.php?products_id=233
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Oeverzwaluwwand stroomt vol.
door René Oosterhuis, beheerder Het Groninger Landschap
De Oeverzwaluw komt regelmatig en in grote getale voor in De Onlanden. Maar het
ontbrak in het gebied aan geschikte broedgelegenheid voor deze soort. Daarom is in
maart 2015 een permanente broedlocatie gecreëerd aan de oever van een grote plas bij
de Lettelberter Petten. Normaal gesproken broeden Oeverzwaluwen in steile hellingen
van zand. Het aanleggen van een wand uitsluitend bestaand uit zand was niet mogelijk
omdat naast de natuurfunctie het gebied tevens de functie van waterberging heeft. Bij
hoogwater zou het zandlichaam uit elkaar kunnen spoelen. Daarom is gekozen voor een
alternatief, namelijk een wand bestaand uit betonelementen. De wand is 10 meter lang
en bevat 60 gaten waar de zwaluwen nestholten in uit kunnen graven. De wand is
zichtbaar vanuit de kijkhut, zodat mensen van afstand, zonder enige vorm van
verstoring, de kolonie kunnen zien. Het aanleggen is financieel mogelijk gemaakt door
een particuliere gift en een bijdrage van Vogelbescherming Nederland.
In 2015 hebben er Oeverzwaluwen bij de
wand gekeken maar hebben ze er niet
gebroed. Wel heeft een IJsvogel met succes
zes jongen grootgebracht in één van de
gaten van de wand. Ook in 2016 en 2017
zijn er Oeverzwaluwen bij de wand gezien
en hebben ze ook een begin gemaakt met
het graven van holletjes, maar hebben ze
hun werk niet voltooid. Om de zwaluwen te
lokken is in 2018 een wand van zand naast
de betonnen wand neergelegd. Of dit heeft
geholpen is niet bekend maar in 2018 zijn er
wel negen holletjes uitgegraven en is er in
vijf daarvan ook daadwerkelijk gebroed. Het onderhoud van de wand is uitgevoerd door
vrijwilligers van Het Groninger Landschap. Jaarlijks worden de gaten schoongemaakt en
opnieuw gevuld met zand, zodat de vogels het jaar erop weer opnieuw kunnen gaan
graven.
In 2019 waren de eerste Oeverzwaluwen al vroeg bij de wand aanwezig. Op 25 april
vlogen er zo’n 12 vogels rond op de plas bij de wand. Op 4 mei zijn er 31 holletjes
uitgegraven in de wand en vijf dagen later lag dit aantal al op 53. Begin juni is het aantal
oplopen tot 59 bezette holletjes. Het overgrote deel van de holletjes (51) zijn
uitgegraven in de betonwand. Slechts acht holletjes waren in het zandlichaam
uitgegraven. Omdat de wand bijna volledig bezet is en kolonies Oeverzwaluwen nog
groter kunnen worden is het plan om de wand een stuk te verlengen en er nog vijf
betonelementen aan toe te voegen, zodat er in totaal ruimte is voor 120 Oeverzwaluwen.
Hiervoor zal komend jaar naar financiële middelen worden gezocht.
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Kort nieuws
door Wim van Boekel
Gespannen afwachting
Een koppel Zeearenden zorgde afgelopen winter voor spektakel
en sneller kloppende harten bij het Leekstermeer in De Onlanden.
Een volwassen (inmiddels 6e jaars) mannetje en een onvolwassen
(waarschijnlijk 3e jaars) vrouwtje waren hier regelmatig samen te
zien. Ze deelden prooien, zaten samen op een tak en er werden
ook baltsvluchten gezien. Het leek er dan ook sterk op dat De
Onlanden een eigen broedpaar Zeearend zou krijgen. Ter
voorbereiding hierop werd alvast een ‘werkgroep Zeearend’ uit
de grond gestampt, die alle waarnemingen van het paar
verzamelde. Helaas bleek het paar aan het eind van de winter
verdwenen te zijn. Dit is op zich niet ongebruikelijk bij
Zeearenden, die er vaak meerdere jaren over doen om tot
broeden over te gaan in een nieuw territorium. Hopelijk
komt het stel dus komende winter weer terug en kunnen
de harten weer sneller gaan kloppen.
Het paartje Zeearend boven het
Leekstermeer (foto: Sjoerd Geelink)

Afsluiting Drentse Dijk laat op zich wachten
Al eerder (Nieuwsbrief 26) berichtten we hier over het verzoek dat door een aantal
organisaties bij de gemeente Noordenveld is neergelegd om de Drentse Dijk en Noorddijk
af te sluiten voor doorgaand autoverkeer. Door de afsluiting kan de verkeersveiligheid
voor fietsers en wandelaars op deze wegen enorm verbeterd worden. Ook komt het de
rust en belevingswaarde van dit deel van De Onlanden ten goede. We zijn hierover nu
zo’n twee jaar in gesprek met de gemeente en ook de omwonenden en gebruikers van de
wegen hebben hun zegje kunnen doen. Tot nu toe heeft de gemeente bepaald geen
prioriteit gegeven aan deze zaak. Na lang aandringen van onze kant deed de gemeente
dit voorjaar een voorstel dat echter zo duidelijk niet in de buurt kwam van wat wij graag
willen bereiken, dat het vrijwel direct in de prullenbak verdween. Nu meent de gemeente
eerst verkeersmetingen uit te moeten voeren, voordat ze met een nieuw plan komt. Die
metingen hadden uiteraard twee jaar geleden al gedaan kunnen worden, maar goed,
beter laat dan nooit. Hopelijk leidt dit snel tot een voorstel dat wél voldoet aan de wens
van een groot deel van de bezoekers van De Onlanden, namelijk een veiliger en prettiger
verkeerssituatie op en rond de Drentse Dijk.
Rare ‘Wulpen’ op bezoek
Het is het Jaar van de Wulp, maar of het bezoek van 3 Zwarte Ibissen aan De Onlanden
daarmee te maken had, valt te betwijfelen. Toegegeven, ook deze vogels hebben een
naar beneden gebogen snavel, maar daarmee houdt de gelijkenis wel op. De drie vogels
waren in mei een paar dagen te zien langs het Eelderdiep. Hopelijk komen ze nog eens
langs. Een filmpje van het drietal is te zien op ons Youtube-kanaal:
https://www.youtube.com/watch?v=JMv103n7mYM
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Droogte zorgt voor vertragingen
De extreme droogte van vorig jaar had dit jaar nog flinke
invloed op de start van het broedseizoen in de
kokmeeuwenkolonies langs het Eelderdiep in De Onlanden.
In voorgaande jaren broedden de meeuwen voornamelijk
in de pitruspollen die overal langs het diepje in het ondiepe
water stonden. Tijdens de droogte van 2018 waren deze
pollen echter volledig opgevreten door de ruiende Grauwe
ganzen. De vele Kokmeeuwen en ook aardig wat Geoorde
futen zwommen begin april dan ook een beetje doelloos
rond op het lege water. Slechts een enkel Kokmeeuwpaar
wist een plekje te veroveren op de weinige overgebleven
geschikte stukjes. Pas toen eind april de Moeraswederik
flink begon te groeien ontstond er in het ondiepe water
geschikte broedplek voor de meeuwen en fuutjes. Die
maakten daar massaal gebruik van, vooral in het gebied
ten noorden van de Zanddijk. Opvallend was de uitbreiding
van de kolonie naar het gebied ten westen van het
Eelderdiep. Ook de Geoorde futen verhuisden deels mee.
Inmiddels zijn er al heel wat jonge meeuwen te zien in de
kolonies. Zo kwam alles toch nog goed.
Pas op! Overstekend wild
In deze tijd van het jaar is de kans om in De Onlanden een Hermelijn of Wezel te zien
erg groot. Deze kleine marters hebben nu jongen die voorzien moeten worden van
voedsel en daarvoor zijn de moeders de hele dag onderweg. Beide soorten zijn dagjagers
en het voedsel bestaat voornamelijk uit woelmuizen. Die prooien zijn vooral te vinden in
de drogere en dus hogere delen van De Onlanden, kortweg dijken en wegen. Het is dan
ook geen uitzondering dat een Hermelijn te zien is die een weg oversteekt met een vers
gevangen muis in de bek, onderweg naar haar jongen. De rovers gebruiken de weg ook
graag om snel vooruit te komen (lastig rennen door de begroeiing met zo’n prooi in de
bek) of om ongemerkt een prooi te kunnen benaderen. De drukke beestjes letten daarbij
niet altijd goed op het menselijk verkeer op die weg. Gelukkig zijn ze zo snel dat de kans
op een ongeluk erg klein is. Een voorbeeld van zo’n drukke Hermelijn is te zien op ons
Youtube kanaal: https://www.youtube.com/watch?v=7Yw8RX-HJ5k
Exotenbestrijding in een nieuw jasje
Sinds vorig jaar doet een groep vrijwilligers van Staatsbosbeheer een serieuze poging de
invasieve exoten rond het Leekstermeer te bestrijden. De bestrijding van de Grote
waternavel in het water en de Reuzenbereklauw op het land staan hierbij centraal. De
aanpak van vorig jaar is inmiddels geëvalueerd en dat heeft een aantal conclusies en
verbeterpunten opgeleverd. Het is duidelijk geworden dat totale uitroeiing van de Grote
waternavel een onhaalbaar doel is. Daarvoor is de plant al te ver in het gebied
doorgedrongen. Doel is nu om verdere verspreiding tegen te gaan en om in het besmette
gebied de groei zoveel mogelijk te beperken. Bij wijze van experiment wordt de Grote
waternavel in één deelgebiedje juist helemaal niet bestreden, om te kunnen volgen wat
er in de loop van de tijd met de plant gebeurt. Blijft
hij aanwezig of verdwijnt hij op den duur weer? De
Reuzenbereklauw wordt dit jaar op een meer
systematische manier en al vroeger in het seizoen
bestreden. Het is geweldig dat deze vrijwilligers
zoveel tijd en vooral energie willen steken in een
klus die weinig waardering oplevert (vrijwel niemand
ziet het resultaat) en die ook zeker voorlopig nog
niet klaar is. Hulde daarvoor!
Zodra Grote waternavel zich tussen de andere
begroeiing vestigt is bestrijding een hopeloze zaak.
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