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20 jaar stichting Natuurbelang De Onlanden
"Heden tien januari tweeduizend verscheen voor mij, notaris Meester..... "
"De stichting heeft ten doel:
Het behartigen van het natuurbelang van het natte veengebied gelegen tussen het
Drents zandplateau en de Groninger zeeklei, in het bijzonder het gebied dat omringd
wordt door de plaatsen Groningen, Eelde-Paterswolde, Peize, Roderwolde, Roden, Nietap,
Leek, Lettelbert en Hoogkerk, welk gebied hierna wordt genoemd, De Onlanden van
Leekstermeer, Peizer- en Eelderdiep, afgekort als De Onlanden.
Het stimuleren van de vorming van een aaneengesloten natuurreservaat in het gebied De
Onlanden.
Het beschermen, beheren en verhogen van de natuurwaarden van De Onlanden
Het beschermen en versterken van de ecologische relaties met andere natuurgebieden.
In het jaar 2000 hebben we onze eigen millenniumdoelen gesteld. Nu, twintig jaar later
is De Onlanden een wijd en zijd bekend begrip geworden. 'De Onlanden' staat voor een
prachtig aaneengesloten natuurgebied dat ruimte biedt aan tal van bijzondere plant- en
diersoorten. Natuur in de werkelijke zin van het woord. Een gebied waar zoveel mogelijk
de natuur zijn eigen 'natuurlijke' gang kan gaan en zo min mogelijk door de mens wordt
ingegrepen.
Vele mensen en organisaties hebben de afgelopen twintig jaar een onmisbare rol
gespeeld in de totstandkoming van De Onlanden. Waterschap Noorderzijlvest, Provincie
Drenthe, gemeentes en vooral natuurlijk de vier terreinbeheerders van De Onlanden:
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Drentse Landschap en Het Groninger
Landschap.
Wij als stichting hebben misschien geen hoofdrol gespeeld, maar we zijn er toch
bijzonder trots op dat we twintig jaar geleden de kiem van De Onlanden hebben gelegd.
Een zaailing die opschoot in de vruchtbare aarde van EHS en waterberging en nu tot volle
wasdom is gekomen. Als Natuurbelang De Onlanden bewaken we de kernkwaliteiten van
dit unieke natuurgebied en zorgen we voor maatschappelijk draagvlak. Dat hebben we de
afgelopen twintig jaar gedaan en daar gaan we de komende twintig jaar mee door.
Dankzij de steun van u, onze Onlanders en alle anderen die dit natuurgebied een warm
hart toedragen!
We laten het jubileumjaar 2020 natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. Daar zult u nog
van horen.
Herman Sips - voorzitter
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Natuurvisie De Onlanden
door Martijn Bakker, Teamleider Staatsbosbeheer
en Rombout Bennema, Gebiedsmanager Natuurmonumenten
Het is al een aantal jaren geleden dat Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer voor het
eerst spraken over een gezamenlijke visie voor De Onlanden. En nu is het zover; de visie
is een feit. In samenwerking met Het Groninger Landschap en Het Drentse Landschap ligt
er nu een visie voor de gehele Onlanden die in principe geldt tot het jaar 2037.
De vier terreinbeheerders/natuurorganisaties werken voor het dagelijkse beheer elk met
een eigen beheerplan dat jaarlijks kan worden aangepast. Maar in die beheerplannen
komen beheergrens overschrijdende en overlappende vraagstukken veel minder aan de
orde. Een gezamenlijke visie op hoofdlijnen voor het hele gebied was daarom wenselijk
en met de huidige ontwikkelingen en opgaven in het landelijk gebied zelfs meer dan dat.
Eind 2018 is daarom gestart met de opstelling van de visie. Er is een aparte projectgroep
ingesteld en de begeleiding was in handen van een particulier adviesbureau. Dit bureau
heeft ook gezorgd voor de uiteindelijke opstelling van de visie.
Het opstellen van de visie heeft een aantal belangrijke fasen doorlopen. Zo is er eerst
begonnen met het verzamelen van zoveel mogelijk basisinformatie, die vervolgens
beoordeeld is en wat uiteindelijk geleid heeft tot het maken van de eerste keuzes.
Daarna zijn diverse in- en externe deskundigen gevraagd een bepaald keuzeonderwerp
te behandelen in vier verschillende bijeenkomsten. De keuzeonderwerpen waren Moeras
en Successie, Cultuurhistorie, Invasieve soorten en Recreatie. Daarna zijn er diverse
openbare inloopavonden geweest waar zij die het wilden de voorlopige keuzes, plannen
en ideeën konden bekijken en van commentaar voorzien. In de laatste fase zijn alle
bevindingen uitgewerkt en eventuele keuzes aangepast waarna de uiteindelijke visie kon
worden opgesteld.
De inloopavond voor omwonenden en belangstellenden bij de Onlanderij van Natuurmonumenten, mei 2019
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De Natuurvisie De Onlanden
In de visie wordt uiteraard eerst ingegaan op een omschrijving van het gebied waarin de
“nieuwe” natuurwaarden een belangrijke plek innemen. Deze nieuwe natuurwaarden zijn,
zoals we intussen allemaal weten, in veel gevallen ver boven verwachting. Wie had van
te voren ooit gedacht dat er zoveel Otters, Waterspitsmuizen, Snorren, Roerdompen en
zoveel andere moerassoorten zouden komen?
Na een beschrijving van de natuurwaarden komt een belangrijk deel over doelen en
streefbeelden, maar het meest belangrijke en interessante deel is toch wel de vertaling
naar een aantal speerpunten. Deze speerpunten, en de uitwerking daarvan, zijn de zaken
waar de komende jaren op wordt ingezet. Uiteraard worden de speerpunten verder
uitgewerkt in uiteindelijke maatregelen en projecten maar dat ligt op het niveau van de
afzonderlijke terreinbeherende organisaties. De volgende zeven speerpunten zijn
onderscheiden:
Behoud van een gevarieerd en weids moeras en leren van de natuur
We willen graag het moeras behouden, waarbij we kijken naar de verdere ontwikkelingen
en observeren wat er gebeurt. Direct ingrijpen/beheren in het moerasgebied bij
veranderingen is niet of nauwelijks aan de orde; we laten in deze periode de natuur zijn
gang gaan. Omdat het water het meest belangrijke sturende element is gaan we wel
kijken of de huidige peildynamiek nog verbeterd kan worden voor de diverse stadia in de
moerasontwikkeling. Ook willen we graag dat dit gebeurt met zo schoon mogelijk water
uit de beken en het Leekstermeer. We gaan voor een weids moeras waar wel enige
boomgroei mag optreden maar we verwachten in deze periode nog geen al te forse
toename van bos en bomengroei. Lokaal kan op hogere delen vee worden ingezet voor
natuur-technische begrazing. Tenslotte gaan we ook kijken of er nog betere ecologische
verbindingen mogelijk zijn met aangrenzende grote moerasgebieden. Dat kan op termijn
nog belangrijke natuurwinst opleveren.
Plaatselijk verschijnen boompjes in het moeras van De Onlanden, zoals hier in de Peizerweering.

Versterken en behouden van de cultuurhistorie
In De Onlanden ligt een oud cultuurhistorisch landschap. In de lagere delen, met moeras,
zal dit landschap langzaam maar zeker vervagen. Op de hogere delen, met graslanden,
sloten, singels en bosjes, is dit oude landschap nog betrekkelijk gaaf aanwezig. We
proberen dit oude landschap – en onderdelen daarvan – te behouden en waar mogelijk
te versterken, bijvoorbeeld het relatief gave verkavelingspatroon in het veen. In De
Onlanden komen op grote schaal oude huisplaatsen (veenterpen) voor die, waar
mogelijk, behouden zullen worden en dat geldt zeker voor de huisplaatsen die als
Rijksmonument zijn aangewezen. Er is in voorgaande jaren veel nieuwe informatie over
de huisplaatsen verzameld en uitgegeven. Verhalen uit het verleden zijn belangrijk en die
proberen we meer uit te dragen.
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Vergroten natuurkwaliteit kwelnatuur zoals de
vochtige schraallanden
In De Onlanden liggen naast moeras ook belangrijke
vochtige schraallanden en bossen. Een deel daarvan staat
onder invloed van toestromend grondwater. We proberen
deze toestroming te behouden en waar mogelijk te
versterken. Ook wordt er gedacht aan (extra) plaggen,
verschralingsbeheer, het graven van nieuwe petgaten en
lokaal uitbreiden van vochtige bossen op de flanken bij
Peize. In groter verband gaan we pleiten voor verdere
verlaging van stikstof, fosfaat en gewasbeschermingsmiddelen.
Bruin water in de sloot, zoals in de Broekenweering, zien
de beheerders graag. Het is een duidelijk teken van kwel.

Beheer invasieve soorten
In De Onlanden komen een aantal uitheemse, invasieve, snelgroeiende plantensoorten
voor die (grote) invloed kunnen hebben op de natuur, veiligheid en recreatie. Het gaat
vooral om de Grote waternavel, de Waterteunisbloem en de Grote berenklauw. Lokaal
komt ook nog de Japanse duizendknoop voor. Deskundigen gaan er van uit dat we de
strijd tegen deze soorten niet gaan winnen. Daarom gaan we vooral plaatselijk bestrijden
en proberen we nieuwe vestigingen zo snel mogelijk te signaleren en elimineren. Dat
moet, hoe dan ook, zoveel mogelijk met alle betrokken partijen, waarbij informatieuitwisseling van groot belang is. Samenwerking is van zeer groot belang vanwege de
grote financiële gevolgen die bestrijding van deze soorten met zich meebrengt.
Verbeteren van de natuurbeleving
Om de natuurbeleving nog beter te maken is het vooral zaak de rust voor de natuur en
de bezoekers van De Onlanden te behouden. Dat houdt in dat we niet bewust op zoek
gaan naar grote, nieuwe bezoekersstromen in het gebied, maar dat we uitgaan van een
natuurlijke ontwikkeling en de bezoekers mede gaan opvangen aan de randen. Daarom
zal de Onlanderij als natuurbeleefpunt worden ingericht en zal er nog eens gekeken
worden naar de huidige recreatieve infrastructuur en zonering. Wel zullen we de
vindbaarheid van het gebied en de recreatieve voorzieningen nog wat gaan verbeteren
zowel ter plaatse als online.
Onlanden optimaliseren als klimaatbuffer
We zien mogelijkheden voor uitbreiding van de waterberging maar vooral in oppervlakte,
zowel binnen als buiten het gebied. Er zou onderzoek moeten plaatsvinden hoeveel
koolstof er nu werkelijk wordt vastgelegd in het moeras en vervolgens willen we dit actief
gaan uitdragen naast de urgentie en noodzaak van klimaataanpassingen.
Versterken van de biodiversiteit buiten de natuurgebieden
Omdat alle gebieden met elkaar te maken hebben en elkaar over en weer beïnvloeden
willen wij stimuleren dat bermen, watergangen, waterkeringen in en rond De Onlanden
zo natuurvriendelijk mogelijk worden beheerd. Dat kan per saldo natuurwinst opleveren
in het hele gebied. Bovendien proberen we natuur-inclusieve landbouw te stimuleren en
waar mogelijk samen te werken met boeren, burgers en buitenlui om te komen tot meer
geleidelijke overgangen tussen landbouwgebieden en natuurgebieden. De harde grenzen
kunnen zo vervagen, waar vele planten-en dierensoorten baat bij hebben.
Al met al genoeg zaken om met z’n allen mee aan de slag te gaan en dit unieke, grote
gebied nog verder te ontwikkelen, te behouden en te versterken met het water als
sturende factor en de natuur als hoofdrolspeler.
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Lepelaars in De Onlanden:
van toevallige passant naar vaste bewoner
door René Oosterhuis, beheerder Het Groninger Landschap
Wie tegenwoordig in augustus of september een rondje door De Onlanden fietst heeft
een redelijke kans om één of meer Lepelaars tegen te komen. Twintig jaar geleden was
dat wel anders. Toen was de soort nog een zeldzame verschijning en een waarneming
van een Lepelaar vaak het hoogtepunt van de dag.
Dat er nu meer Lepelaars te zien zijn heeft twee oorzaken. Ten eerste is de populatie
sterk gegroeid. Van het dieptepunt – met landelijk maar 160 paren in 1968 – naar ruim
3.000 paren in 2016 (www.sovon.nl). Vooral na 1990 herstelde de populatie zich door
uitbreiding naar de Waddeneilanden. Voor een deel was dit een reactie op predatie door
Vossen in de vastelandskolonies. Misschien nog wel belangrijker voor de aantalsontwikkeling in De Onlanden zijn de grote veranderingen die het gebied heeft ondergaan;
van graslanden naar moeras met waterbergingen met veel ondiep water. Het ondiepe
water maakt dat De Onlanden een prima gebied is geworden voor Lepelaars om te
foerageren en te rusten.
De opkomst is begonnen in de periode 2003-2008. Ten noorden, net buiten de
begrenzing van De Onlanden, is in 2002 de Bergboezem aangelegd, een
waterbergingsgebied langs het Lettelberterdiep ten noorden van Lettelbert. Dit werd al
vrij snel ontdekt door Lepelaars die in de nazomer naar het gebied kwamen om op te
vetten voor de reis naar het zuiden. De vogels verbleven het grootste deel van de dag bij
de Bergboezem maar maakten af en toe ook kleine uitstapjes naar De Onlanden om te
foerageren. Na afronding van de aanleg van de waterbergingen in De Onlanden in 2012
hadden de Lepelaars ook dit gebied snel gevonden.
Veldwerk
Om meer te weten te komen over de Lepelaars in De Onlanden is sinds 2017 extra
aandacht besteed aan de soort door tellingen uit te voeren en door het controleren op
geringde individuen. Vanaf april tot en met oktober is minimaal tweemaal per week de
grote slaap- en rustplaats van Lepelaars in de Middelvennen, ten zuidwesten van het
Leekstermeer, bezocht. Tijdens deze bezoeken is telkens het aantal exemplaren bepaald.
Verder zijn zoveel mogelijk vogels gecontroleerd op ringen en zijn de ringen afgelezen.
Ook is bij elk bezoek de ringdichtheid bepaald (aantal geringde vogels op het totaal
aantal bekeken vogels). Naast de vaste bezoeken aan de Middelvennen zijn ook in de
rest van De Onlanden de foeragerende Lepelaars op ringen gecontroleerd en waar
mogelijk afgelezen. De afgelezen ringen zijn gemeld bij de Werkgroep Lepelaar en als
reactie hierop werd informatie ontvangen over waar de vogels nog meer zijn gezien
(lifelist).
Resultaten
Seizoenspatroon
Afgezien van een enkel individu dat al in de winter in De Onlanden aanwezig is worden
de eerste groepjes lepelaars gezien vanaf maart-april. Het gaat dan om maximaal 10-20
exemplaren. Ook in mei en begin juni gaat het om dergelijke aantallen. Daarna beginnen
de aantallen langzaam te stijgen met de maximale aantallen in september. Eind
september nemen de aantallen weer snel af en vanaf begin oktober hebben bijna alle
Lepelaars De Onlanden weer verlaten. In figuur 1 staat het aantalsverloop van de
Lepelaars in de Middelvennen in 2017. Dit seizoenspatroon is ook in 2018 en 2019
vastgesteld.
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Figuur 1. Maximaal aantal Lepelaars op de slaap- en rustplaats in
Middelvennen, De Onlanden, in april-oktober 2017.

Schatting van de populatie
Om inzicht te krijgen in de omvang van de populatie Lepelaars die De Onlanden bezoekt
is gekeken naar de verhouding geringde en ongeringde Lepelaars en het aantal afgelezen
geringde individuen. Als bijvoorbeeld 25% van de populatie geringd is en er zijn in een
bepaalde periode 10 verschillende geringde individuen gezien dan kan berekend worden
dat er 30 ongeringde exemplaren in het gebied geweest moeten zijn en dat de totale
populatie uit circa 40 exemplaren heeft bestaan. Het percentage geringde Lepelaars in
De Onlanden schommelt rond de 10%. Op basis van de ringdichtheid en het aantal
afgelezen ringen is berekend hoeveel verschillende Lepelaars gebruik gemaakt hebben
van De Onlanden (figuur 2). In 2008 waren dat er 5. Over de periode 2009 t/m 2016 zijn
onvoldoende gegevens bekend om een berekening te maken. In 2017 ging het om 188
exemplaren, in 2018 om 204 en in 2019 om 310 exemplaren. Dit betekent niet dat er
bijvoorbeeld in 2019 een groep van 310 Lepelaars in De Onlanden is geweest. Het gaat
om in totaal 310 individuen die gedurende de zomer De Onlanden bezocht hebben.
Sommige individuen zijn de gehele zomer aanwezig geweest. Andere individuen maar
kort en hebben De Onlanden gebruikt als tussenstop op trek naar het zuiden.
Rustende Lepelaars in de Middelvennen (foto: René Oosterhuis)
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Figuur 2. Populatieomvang van Lepelaars in De Onlanden in de periode 2008-2019
op basis van ringverhouding en aantal individuen waarvan de ring is afgelezen.

Herkomst
De ringgegevens geven inzicht in de herkomst van de vogels. In de periode mei-augustus
zijn veel vogels aanwezig die afkomstig zijn van de broedkolonies op Schiermonnikoog en
Rottumerplaat. Deze kolonies liggen op ongeveer 35-40 km afstand en er is een
duidelijke relatie tussen De Onlanden en deze kolonies. De broedvogels en jongen
verblijven merendeels voor langere tijd (aantal weken tot maanden) in De Onlanden. Een
aantal maakt eerst een tussenstop in het Lauwersmeer en anderen vliegen (vrijwel)
rechtstreeks naar De Onlanden. Van een paar vogels is het vermoeden dat ze ook
gedurende het broedseizoen op en neer vliegen tussen Schiermonnikoog en De
Onlanden. Maar er zijn onvoldoende waarnemingen om dit met zekerheid te kunnen
zeggen. De vogels die in september aankomen gebruiken het gebied vooral als
tussenstop op weg naar het zuiden en hun verblijfduur is korter, vaak maar enkele dagen
tot een week. Het betreft hier voor een flink deel Duitse broedvogels aangevuld met
rondzwervende jonge vogels van elders uit Nederland. Deze groep, die in september
aankomt, is verantwoordelijk voor de sterke groei van 204 exemplaren in 2018 naar 310
exemplaren in 2019.
Toekomst in De Onlanden
De toekomst ziet er voor de Lepelaar in De Onlanden gunstig uit. De
Onlanden heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk foerageer- en
rustgebied in de nazomer. De vogels komen naar De Onlanden om
vetreserves op te bouwen voor de trek naar het zuiden. Het gebied is
voor een flink deel ingericht als moeras met Riet, ruigte en struweel
met veel ondiep water. Het ondiepe water herbergt veel vis en
veldobservaties laten zien dat het Lepelaars makkelijk lukt om ook
relatief grote vissen – van naar schatting 10-15 cm – te vangen. Dit is
vermoedelijk ook de reden dat de vogels een groot deel van de dag op
de slaap- en rustplaats te vinden zijn en weinig tijd nodig hebben om
voedsel te verzamelen. De vraag is of de Lepelaars er ook voor gaan
kiezen om in De Onlanden te gaan broeden. Aan de schaalgrootte van
het gebied en de voedselsituatie zou je zeggen dat er mogelijkheden
zijn. Maar de Lepelaar is een goede vlieger en wellicht is de afstand tot
de kolonie op Schiermonnikoog zo beperkt dat de vogels er voor
blijven kiezen om daar te broeden, veilig voor eventuele
grondpredatoren.

Lepelaar met flinke vis (foto: René Oosterhuis)
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Noorddijk afgesloten voor sluipverkeer
door Wim van Boekel, stichting Natuurbelang De Onlanden
Het heeft bijna drie jaar geduurd, maar nu is er toch een besluit van het College van
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld over het verzoek van een
aantal partijen om iets te doen aan de gevaarlijke verkeerssituatie op de Noorddijk en
Drentse Dijk in De Onlanden. In eerdere Nieuwsbrieven meldden wij u al dat gepraat en
nagedacht werd over de mogelijkheden om (delen van) deze wegen af te sluiten voor
autoverkeer. Samen met Dorpsbelangen Peize, de Fietsersbond en Natuurmonumenten
hadden we de gemeente verzocht om deze afsluiting, die het voor fietsers en wandelaars
een stuk veiliger zou maken in het natuurgebied.
Na meerdere gesprekken, een inspraakavond voor omwonenden en gebruikers, een
enquête en verkeersmetingen heeft de gemeente nu besloten om voor een belangrijk
deel aan onze wensen tegemoet te komen door het gebruik van de Noorddijk en de
Drentse Dijk als sluiproute voor autoverkeer tussen Peize en Eelde onmogelijk te maken.
Dit gebeurt door een versmalling van de Noorddijk ter hoogte van de parkeerplaats voor
de uitkijktoren (zie kaartje). Fietsers kunnen deze versmalling wel passeren, maar auto’s
niet. De parkeerplaats wordt daardoor alleen via de Noorddijk voor auto’s bereikbaar.
Het kruisje geeft de locatie
aan waar de afsluiting van
de Noorddijk voor auto’s
gepland is.

Wij zijn zeker tevreden met deze oplossing, aangezien hierdoor het autoverkeer dat niets
te zoeken heeft in het gebied zal verdwijnen en er waarschijnlijk ook veel minder hard
gereden zal gaan worden dan nu (vaak) het geval is. Dit komt de veiligheid van fietsers
en wandelaars zeker ten goede en betekent ook meer rust voor Natuur en
natuurliefhebbers.
Uiteraard hadden we ook graag gezien dat het noordelijke deel van de smalle Drentse
Dijk voor auto’s afgesloten werd, maar daar wilde de gemeente (nog) niet aan
meewerken. Afgesproken is dat de ontwikkeling van het autoverkeer in het gebied na de
realisatie van de afsluiting gevolgd zal worden en dat op basis hiervan bekeken gaat
worden of er nog volgende stappen nodig zijn. Hopelijk is het volgend jaar zo rond mei al
een stuk prettiger lopen en fietsen op de Noorddijk en de Drentse Dijk.
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Een ode aan Harry de Vroome!
door Jacob de Bruin, Boswachter ecologie Natuurmonumenten
Er is veel gebeurd in De Onlanden de afgelopen jaren om het gebied in te richten als
natuur- en waterbergingsgebied. Zo’n 50 jaar geleden gebeurde er ook veel in De
Onlanden. Toen was het doel om het gebied in te richten als een productief
landbouwgebied. In het onderstaande verhaal wil ik mijn waardering uitspreken voor een
persoon die zich toen heeft ingezet voor behoud van natuur en landschap in een tijd dat
dit niet echt als nuttig werd gezien.
Na de oorlog moest er voedsel geproduceerd
worden; de welvaart moest worden verbeterd.
Tussen 1961 en 1974 werden De Onlanden
verbeterd voor deze doelstellingen. Deze
ruilverkavelingen staan te boek als zeer ingrijpend.
Niet alleen het Bunnerveen werd ontgonnen maar
ook werden beken gekanaliseerd, de ontwatering
werd verbeterd, landschapselementen werden
opgeruimd. Het resultaat was bijvoorbeeld ruimte
voor tientallen nieuwe boerenbedrijven in het
voormalige Bunnerveen. Mijn buurman, die destijds
werkzaam was in de ruilverkaveling, kan zich nog
levendig herinneren dat zij destijds gezien werden
als helden. En dat zij na de verbeteringen voldaan
over de Drentse Dijk reden, genietend van de
grote, goed ontwaterde percelen vol met het
productieve Engels raaigras. Het was geen
gemakkelijke klus. In het rapport Ruilverkaveling
Peizermade, van het Ministerie van Landbouw en
Visserij, lezen we op blz. 10: "Naast de plannen tot
verbetering van de hoofdstromen is een plan
ontworpen voor verbetering van de
detailontwatering. Deze laat in grote delen van het
(ruilverkavelings)blok veel te wensen over.
Gedurende regenrijke perioden wordt op vele
percelen een zodanige wateroverlast ondervonden,
dat exploitatie praktisch onmogelijk wordt.
Gedurende perioden met veel neerslag in de jaren
1956, 1960 en 1961 hebben grote oppervlakten
onder water gestaan. In het kader van de werken
van de ruilverkaveling zal dan ook in het bijzonder
aandacht aan het aspect van de waterbeheersing
worden besteed."
Harry de Vroome
(foto afkomstig uit Drents Archief)

De landschapsarchitect die belast was met het maken van een landschapsplan was Harry
de Vroome, hij was van 1948 tot 1984 medewerker van de Afdeling Landschapsverzorging, later het dienstvak Landschapsbouw, van het Staatsbosbeheer. Hij heeft een
belangrijke invloed gehad op de manier waarop het landschap van o.a. De Onlanden zich
heeft ontwikkeld. Na zijn overlijden in 2001 wordt jaarlijks de Harry de Vroome-prijs
uitgereikt aan personen en/of organisaties die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor
het landschap als blijvende bron van inspiratie en levensvreugde. Vlakbij het Balloërveld
staat een monument met daarbij de tekst van Harry de Vroome:
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"Het landschap is voor mij een verhaal, een levensverhaal. Je moet uitkijken dat het
leven niet uit het landschap verdwijnt onder het ijskoude mes van de analyse."
Wat moet het een zware opdracht zijn geweest om, binnen de ingrijpende
ruilverkavelingen zoals Peize-Bunne en Peizermade, het landschap en de natuurwaarden
te willen beschermen. Bijna niemand twijfelde aan het nut van de ontginningen en
ruilverkavelingen.
In het jubileumboek van Het Drentse Landschap schrijft De Vroome: "Een absoluut
dieptepunt wat betreft natuur-en landschapsvernietiging was de ruilverkaveling PeizeBunne (1956). Het gebied is na de ingreep volkomen onherkenbaar tevoorschijn
gekomen: het Bunnerveen en het Bongeveen werden op twee restanten na ontgonnen,
een kompleet beekdal, de Noord- en Zuid-Lange Aren, werd letterlijk van de kaart
geveegd en de relaties met het omringende landschap zijn voorgoed verbroken."
We hebben veel te danken aan Harry de Vroome. Zo werden enkele kleine delen van de
woeste gronden in De Onlanden benoemd als reservaat. Dit zijn de reservaten waar vele
zeldzame dieren en planten zich hebben weten te handhaven in de afgelopen decennia.
Maar ook de vele sloten, kilometers houtsingels, bosjes en bermen zijn resultaat van het
landschapsplan van Harry de Vroome.
De Vroome (1984): "Waarschijnlijk mede doordat de toenemende verontrusting over het
omgaan met het landschap tot uitdrukking kwam in een bezoek van de toen nog
Voorlopige Natuurbeschermings Raad aan Peizermade is, vergeleken met de voorgaande
ruilverkavelingen, meer inhoud aan het landschapsplan gegeven. Bij alle sombere
opmerkingen over de beekdalen moet gesteld worden dat in de eigenlijke Peizermade,
onderdeel van de beekdalvlakte in het noorden, het resultaat is meegevallen door het vrij
dichte slotenpatroon en de verheugend hoge waterstanden in die sloten. Daardoor zijn de
kleine, gespaarde reservaten geen bedreigde eilanden geworden, maar functioneren ze
nog in het geheel."
We hebben de afgelopen jaren een prachtig natuurgebied kunnen herstellen. Veel
natuurwaarden hebben zich inderdaad kunnen handhaven in de reservaten, sloten en
bermen van het gebied. Deze natuurwaarden hebben zich de afgelopen 50 jaar min of
meer verstopt. Sinds de inrichting van De Onlanden gaat het met veel van deze soorten
weer goed. Mede dankzij de visie van Harry de Vroome!
Wil je meer weten?
De verzorging van het landschap in Drenthe, Opvattingen en werk van H.W. de Vroome
https://edepot.wur.nl/319155
Op de volgende pagina staat een artikel uit het Nieuwsblad van het Noorden van 19
maart 1960, waarin een impressie wordt gegeven van de werkzaamheden voor de
ruilverkaveling Peize-Bunne.
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Moeras met veel mooi bloeiende planten in De Onlanden. Een fraai gezicht,
maar is dit ook een soortenrijk landschap, met (dus) een hoge biodiversiteit?

Biodiversiteit ?????
door Roelof Blaauw, boswachter Staatsbosbeheer
Bij de verkiezing van het woord van het jaar zou het woord biodiversiteit best eens bij de
eerste drie kunnen eindigen. Bijna dagelijks komt het woord biodiversiteit in de media ter
sprake en wordt te pas en te onpas gebruikt. Ook in artikelen, onderzoek en de
natuurvisie voor De Onlanden duikt het woord regelmatig op. Wie op zoek gaat naar de
inhoud van het woord biodiversiteit kan al snel in verwarring raken. Er zijn de laatste
tientallen jaren diverse omschrijvingen en definities gemaakt, maar een goede, duidelijke
en eenduidige omschrijving ontbreekt eigenlijk. Nu is het niet de bedoeling in dit artikel
orde in de chaos te scheppen – wat mij qua kennis en kunde ook niet zal lukken – mijn
bedoeling is juist de verwarring nog wat groter te maken.
Bij de vele omschrijvingen en definities van biodiversiteit komen een aantal
woorden/begrippen regelmatig terug, waaronder: soortenrijkdom, variatie, ecosystemen
en duurzaamheid. Die begrippen worden bij een nadere uitwerking vaak nog weer
voorzien van een aantal nieuwe begrippen, waaronder: habitat, gradiënten,
vormenrijkdom en populaties. Het zal duidelijk zijn dat naast het woord biodiversiteit we
nu een kleine tien andere woorden/begrippen hebben die nadere uitleg behoeven om
verdere verwarring te voorkomen. Als u gaat zoeken naar de omschrijvingen van de
genoemde woorden komt u weer diverse omschrijvingen en definities tegen. Stel dat het
al zou lukken om voor ieder begrip een goede, duidelijke en eenduidige omschrijving te
vinden dan zijn we er nog niet, want hoe gebruiken we de begrippen vervolgens in de
praktijk van het (natuur)beheer?
Om deze begrippen te kunnen gebruiken maken we bij een beetje zorgvuldige afweging
vaak gebruik van het riedeltje vragen Wat?, Waarvoor?, Waar?, Wanneer? en Hoe?. Om
dat wat duidelijker en concreter te maken pak ik er één van de begrippen uit als
voorbeeld, en wel het begrip soortenrijkdom. Dat is gelijk ook het begrip wat het meest
voorkomt als men het over biodiversiteit heeft – sterker nog: velen gebruiken
soortenrijkdom als synoniem van biodiversiteit, een enorme valkuil.
Wat is soortenrijkdom?
In het woord zitten twee te verklaren deelwoorden, namelijk soort en rijkdom. Nu is er
zolang we het woord soort gebruiken al een strijd gaande tussen de deskundigen wat we
wel of niet onder een soort moeten verstaan. Vaak komt er wel een omschrijving uit en
dan blijken er opeens ook nog ondersoorten, variaties en afwijkingen te bestaan waarvan
je je kunt afvragen of die bij het uiteindelijke onderzoek naar biodiversiteit meegenomen
moeten worden. Bij rijkdom denken we al gauw aan overvloed en in grote hoeveelheden
aanwezig. Oftewel soortenrijkdom betekent de aanwezigheid van grote hoeveelheden
soorten. Een beetje slim zijn betekent dan: maak vooral je gebied zo groot mogelijk,
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want in principe meer kans op soorten, of … begin een dierentuin. Dat laatste levert hoge
soortenrijkdom (biodiversiteit) op.
Waarvoor gebruiken we soortenrijkdom?
Het waarvoor is vaak de beginfase van (wetenschappelijk) onderzoek waarin de
probleem- en doelstelling van het (natuur)beheer wordt bepaald. Dit is verreweg de
meest belangrijke fase en zou ook hier eigenlijk vetgedrukt moeten staan [red.: is
gebeurd hoor]. Het bepalen van de doelstellingen moet zo zorgvuldig mogelijk gebeuren
maar of dat altijd gebeurt is zeer de vraag.
Dit is vooral ook de fase die we horen en zien in diverse media en artikelen als het gaat
over biodiversiteit en/of soortenrijkdom. Bijna altijd staat er één van de volgende kreten:
door het vergroten van het aantal soorten gaan we het biodiversiteitsverlies beperken, of
de biodiversiteit herstellen, de biodiversiteit behouden, de biodiversiteit vergroten.
Waar gebruiken we soortenrijkdom?
Nu komt de fase waarin we de plaats gaan bepalen waar we iets gaan doen. Dat kan
natuurlijk op de meest uiteenlopende plekken zijn; van natuurgebieden tot bermen,
landbouwgebieden, tuinen, woonwijken, industriegebieden en noem maar op. Om maar
in De Onlanden en zijn omgeving te blijven komen het natuurgebied, de omringende
landbouwgebieden, de bermen, watergangen, tuinen en erven in beeld. Afhankelijk van
de probleem- en doelstelling zal er een gebied(sdeel) gekozen worden. Zonder hier
verder op in te gaan is het van groot belang het gebied af te bakenen in oppervlakte, de
meest kansrijke locaties te kiezen en te kijken naar een al of niet homogene opbouw van
het gebied. Weer een verwarrend begrip erbij.
Wanneer inzetten van soortenrijkdom?
De soortenrijkdom van een gebied varieert enorm in de tijd, zowel van nature als door
toedoen van de mens. Denk bij het eerste bijvoorbeeld aan het al dan niet aanwezig zijn
van veel trekvogelsoorten of het ouder worden van een jong bos naar een gevarieerd
soortenrijk oud loofbos. In het tweede geval is het door menselijk toedoen veranderen
van dat oude loofbos naar een snelweg een goed voorbeeld. Willen we de soortenrijkdom
vergroten dan is het zaak inzicht te hebben wat die soorten in de tijd doen, zowel op
korte- als langere termijn. Op het juiste moment inbrengen van soorten is van groot
belang, anders zullen de ingrepen niet duurzaam zijn en duurzaamheid is een belangrijk
gegeven binnen de biodiversiteit.
Het jonge bos in De Onlanden ziet er bepaald niet soortenrijk uit, maar is dat ook zo?
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Hoe zetten we soortenrijkdom in?
Uiteindelijk gaan we aan de slag en ook dat levert de nodige vragen op. Hoe komen we
aan de gewenste soorten? Kunnen we de soorten vervoeren? Kunnen we de soorten
machinaal inbrengen? Moeten we de ingebrachte soorten eerst beschermen? Moeten we
de ingebrachte soorten van (extra) voedsel voorzien? Kunnen de soorten zich er
voortplanten? Zijn de soorten er veilig? En ga zo maar door. Ook hier veel vragen en dus
veel kennis nodig over de betreffende soorten.
Al met al was dit voorbeeld van soortenrijkdom slechts één van de deelbegrippen binnen
de biodiversiteit. Zo kunnen we ook de andere zeven of acht deelbegrippen nog
doornemen met alle vraagtekens die dat oplevert. Dat is niet de bedoeling van dit stuk
en het is ook niet de bedoeling dat u met alle vraagtekens en verwarring blijft zitten. Het
gaat er om dat als u weer het woord biodiversiteit hoort of leest zich afvraagt wat er door
die persoon of instantie mee bedoeld wordt en of die bedoelingen kloppen bij uw beeld
van biodiversiteit. Als u daar een keer zorgvuldig over nadenkt dan is het zomaar uit
strooien van een zakje bloemenmengsel opeens een zinvolle daad voor de biodiversiteit.
Of niet?

Boeren op het Beeld
door Jacob de Bruin, boswachter ecologie
Natuurmonumenten
Het Beeld, een stukje niemandsland tussen Eelde en
Peize. Dit kleine stukje cultuurlandschap, met
graslanden omzoomd door houtsingels, heeft een leuk
verhaal. Eén van de vele verhalen die het landschap
boeiend maakt. Onderstaand een verhaal van de
bewoners van het Beeld in de 19e en 20e eeuw.
We gaan terug naar 1846. Mevrouw Stientje
Huizinga-Meetstra uit Peize leent f 1300,-. Ze koopt
daarmee drie hectare grond voor f 700,- in de
Peizermaden. Ze laat er een boerderij op bouwen,
waar ze samen met haar twee zonen van 12 en 16
jaar oud gaat wonen. Ze is weduwe en 'al' 47 jaar,
maar toch durft ze het aan om op deze plek – ver van
de bewoonde wereld, een groot deel van het jaar
amper bereikbaar door de slechte toestand van de
(zand)wegen – een nieuw bestaan op te bouwen.
Haar oudste zoon, Tekke, ziet het boerenleven niet
zitten en gaat bij de marechaussee werken. Haar
jongste zoon, Jan, bevalt het kennelijk wel in de
Peizermaden. In de stad Groningen ontmoet hij zijn
vrouw Christina en ook zij waagt het erop.
Het lijkt maar een kleine overgang. De vertrouwde
Martinitoren lijkt dichtbij en is te zien aan de horizon.
Toch zal de overgang naar het uiterst primitieve
bestaan in de Peizermaden groot zijn geweest voor
haar. Stientje overlijdt op een leeftijd van 63 jaar en
Jan en Christina moeten het alleen zien te rooien. Ze
krijgen drie zonen: Geert, Frederik Rieks en Stoffer.
Ligging van de boerderijen op het Beeld op de topografische
kaarten van 1904 (boven) en 1965 en in de huidige situatie
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Frederik Rieks trouwt in 1903 met Pieterke Poel. Zij laten op het Beeld een tweede
boerderij zetten. (zie onderstaande afbeelding) Hun huwelijk blijft kinderloos. Met
Frederik Rieks gaat het helaas niet zo goed. Hij lijdt aan achtervolgingswaanzin. Hij denkt
bijvoorbeeld dat er wolven zitten op het Beeld en die probeert hij te schieten. Frederik
moet daarom opgenomen worden in Dennenoord in Zuidlaren, waar hij tot zijn dood
(ruim 30 jaar later) wordt verpleegd. Na het overlijden van Pieterke vervalt deze
boerderij met vier hectare land aan de gemeente Peize. De boerderij wordt dan nog een
aantal jaren bewoond door de familie Oldenburger, waarna in 1956 het doek definitief
valt en de boerderij gesloopt wordt.
Schilderij van de boerderij
van Frederik en Pieterke.

De beide ongetrouwde broers Geert en
Stoffer zijn in het ouderlijk huis blijven
wonen. De broers leven teruggetrokken en
uiterst primitief. Ooggetuigen weten te
melden dat het er niet zo netjes is; de
kippen, de geit, en alles wat ze verder nog
aan huisdieren hebben heeft overal vrij
toegang. Als in 1949 Geert overlijdt,
verhuist Stoffer naar de Vrieserweg in
Peize. Na zijn vertrek wordt de boerderij (of
wat er van over is) afgebroken. Tijdens de
ruilverkaveling van 1963 is het laatste
schuurtje opgeruimd.
Niets herinnert nu meer aan de strijd om het bestaan van enkele generaties Huizinga
gedurende honderd jaar, aan het hoopvolle begin, en aan het trieste einde. Of toch nog
iets? Ooit stonden er enkele bomen om de boerderij, waaronder twee linden, zoals we die
bij veel boerderijen voor het woonhuis aantreffen. Enkele jaren geleden is er één linde
omgewaaid. De andere staat er nog, als een eenzame herinnering aan de tijd dat hier
mensen geleefd hebben. Wie goed naar de singels kijkt ziet ook een verschil. Aan de
oostkant staan singels van meer dan 100 jaar oud, die afkomstig zijn uit de periode van
de bewoning. Aan de westkant zijn de singels jonger, deze singels zijn zo’n 50 jaar
geleden in de ruilverkaveling aangeplant. Harry de Vroome (zie artikel elders in deze
nieuwsbrief) heeft hiermee het bestaand cultuurlandschapje willen versterken.
Bronnen: ik heb deze prachtige verhalen ooit eens gekregen, helaas staat er geen naam
bij de verhalen.

Doorkijkje bij het Beeld in de huidige tijd
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Kort nieuws
door Wim van Boekel, stichting Natuurbelang De Onlanden
Duurzame energie: prima toch?
Uiteraard zijn wij er voorstander van dat zo snel en zo veel mogelijk overgegaan wordt
naar het opwekken van energie op een duurzame wijze. Windmolens en zonnecollectoren
spelen daarbij vooralsnog een hoofdrol. Ook in het gebied rondom De Onlanden worden
momenteel de mogelijkheden voor het plaatsen van windmolens en/of een grote
zonneweide onderzocht. De windmolens zouden wellicht geplaatst kunnen worden op het
bedrijventerrein Westpoort, ten noorden van de A7 bij Hoogkerk. Het zou dan gaan om
maximaal drie turbines, met een ashoogte van 100 meter. Tegelijkertijd onderzoekt een
commerciële exploitant van zonne-energie de mogelijkheid om 50 hectare zonneweide te
realiseren net ten zuiden van de A7 bij Westpoort. Beide plannen bevinden zich nog in
een verkennende fase en of één of beide uiteindelijk doorgang gaat vinden op die locaties
zal onder andere afhangen van de te verwachten effecten op het Natura 2000-gebied
Leekstermeergebied dat daar pal onder ligt. Wij zijn in ieder geval al betrokken bij de
gesprekken over de windmolens en hebben ook al aangegeven mee te willen praten over
de zonneweide. Onze insteek hierbij is positief, maar kritisch, zoals dat heet. Wordt
vervolgd.
Broedvogels in topvorm
2019 gaat de boeken in als een topjaar voor de meeste broedvogelsoorten in De
Onlanden. Veel soorten behaalden nieuwe aantalsrecords, zodat het totaal aantal getelde
territoria dit jaar voor het eerst boven de 10.000 uitkwam. Topscores waren er
bijvoorbeeld voor de Rietzanger (1164 territoria) en de Kokmeeuw (2065 broedparen).
Ook werd een recordaantal van 109 verschillende broedvogels genoteerd in het gebied,
waaronder een aantal bijzondere soorten als het Klein waterhoen en de Grote karekiet.
Het volledige rapport over het broedvogelseizoen 2019 in De Onlanden verschijnt
binnenkort.
Internationaal van belang
Het Leekstermeergebied is al lange tijd
aangewezen als Important Bird and
Biodiversity Area (IBA) volgens de normen
die in 1971 opgesteld zijn door de
Wetlandconferentie van Ramsar. Op basis
hiervan werd dit deel van De Onlanden
(groen in het kaartje hiernaast) eerst een
Europees beschermd Vogelrichtlijngebied en
begin deze eeuw ook een Natura 2000gebied. We waren blij verrast toen we
onlangs lazen dat ook het andere deel van De
Onlanden, de Peizermaden (geel in het
kaartje), nu door Sovon en Vogelbescherming
Nederland aangemerkt is als IBA. Terecht
uiteraard, gezien het belang van ook dit deel
van De Onlanden voor veel Rode Lijst
soorten. Hopelijk is deze aanwijzing een
eerste stap om in de toekomst de hele
Onlanden de Natura 2000 status te geven.
Beheerplan geëvalueerd
Voor het Natura 2000-gebied Leekstermeergebied is een paar jaar geleden, onder leiding
van de provincie Drenthe, een Beheerplan opgesteld waarin is vastgelegd welk beheer
nodig is om de natuurdoelstellingen van dit N2000-gebied te halen en welke maatregelen
er genomen moeten worden tegen eventuele bedreigingen voor die doelstellingen. De
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provincie vond het nu tijd worden voor een tussentijdse evaluatie van dit Beheerplan en
dus kwamen de partijen die bij het opstellen van het plan betrokken waren (o.a.
gemeente, natuurbeheerders, LTO, recreatiesector en ook wij, namens de NMF Drenthe)
onlangs bij elkaar om over de stand van zaken te praten. We konden concluderen dat het
over het algemeen goed gaat met de natuurdoelstellingen voor het gebied, maar dat er
wel een aantal bedreigingen op de loer liggen. Voor de Kolgans en Brandgans (beide
aangewezen soorten als wintergast in het gebied) gaat het dan vooral om het kleiner
worden van het areaal foerageergebied rondom De Onlanden, bijvoorbeeld door plannen
voor zonneweides. Bij de broedvogels lijkt er vooral een potentieel probleem te zijn voor
de Porseleinhoen. Deze moerasvogel broedt graag in de pitrusvegetatie langs de slenken
in De Onlanden, maar zou daar te maken kunnen krijgen met de helaas steeds verder
oprukkende invasieve exoot Grote waternavel, waardoor zijn broedhabitat op den duur
mogelijk verdwijnt. Aan de noordkant van het Leekstermeer worden de bloemrijke
graslanden waar de Kwartelkoning (ook een doelsoort) graag in broedt elk jaar weer
grotendeels kaalgevreten door de soepganzen die rondom het Leekstermeer verblijven.
Hierdoor blijft er te weinig potentieel broedgebied voor Kwartelkoning over in het Natura
2000-gebied. Deze en andere gesignaleerde potentiële problemen voor een goed beheer
van het gebied zijn voor de provincie Drenthe mogelijk aanleiding om het Beheerplan in
de toekomst bij te gaan stellen.
Veldmuis terug van weg geweest
Het zal niemand die de Natuur in Nederland een beetje volgt ontgaan zijn: 2019 was
weer een topjaar voor de Veldmuis. Van veel kanten kwamen de berichten over de
‘muizenplaag’ en over de recordlegsels van Kerkuilen, de grote aantallen broedende
Velduilen en over Veldmuizen die zich als Lemmingen in een tunnelbak te pletter lieten
vallen. Tijdens de vorige veldmuizenpiek, in 2016, was in De Onlanden niets te merken
van grotere aantallen muizen of van uilen en roofvogels die hiervan profiteerden. Maar
dit jaar bereikte de ‘plaag’ ook ons gebied, zij het zeer plaatselijk. Vooral in de omgeving
van Roderwolde/Sandebuur was op veel plekken duidelijk te zien dat er veel Veldmuizen
waren. Op de Hooiweg/Matsloot kon je regelmatig een muis de weg over zien rennen en
hier waren in de bermen de holletjes en gangetjes overal aanwezig. In de Peizermaden
was veel minder te merken van de veldmuizenpiek, maar ook hier waren wel ‘hotspots’
te vinden. De overdaad aan Veldmuizen was ook terug te vinden in het menu van de
Kerkuilen die in De Onlanden jagen. Na jaren van zeer lage aantallen Veldmuis (20-40%)
in de braakballen steeg het aandeel van deze favoriete prooisoort in de zomer ineens
weer naar de oude – pre-Onlanden – hoogte (70-80%). Hoelang de veldmuizenpiek nog
aan zal houden is uiteraard afwachten.
Ook de dijk om de waterberging
was op veel plaatsen bezaaid
met muizenholletjes, zoals hier
bij het Groot Waal bij Roderwolde.
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