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Voorw oord
Beste mensen,
een jaar geleden zijn we begonnen met
deze Nieuwsbrief, met als doel elkaar op de
hoogte te houden van alles wat er gebeurt
in het gebied dat straks ingericht gaat
worden als waterberging en dat we
(vooruitlopend hierop) alvast de Drents
Groningse Onlanden noemen. Een jaar
geleden leek de inrichting van de
waterberging nog iets theoretisch en ver
weg. Nu heeft de waterberging op papier
vorm gekregen en liggen er duidelijke
plannen ter inzage. Voor we weer een jaar
verder zijn zal er een begin gemaakt zijn
met het uitvoeren van de plannen. Dit is
dan ook het laatste veldwerkseizoen
geweest dat de KopvanDrenthe nog
geheel in de oude staat van
veenweidegebied verkeerde. Vanaf 2007
komen we in een spannend proces van
verandering en zullen we zien wat de
nieuwe inrichting gaat brengen voor de
natuur in de Onlanden.
Voor nu, nog veel leesplezier met wat het
afgelopen jaar ons bracht.
Wim van Boekel
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Het W etland en de W et
door W im van Boekel
Als WetlandWacht heb ik dit jaar uiteraard de ontwikkelingen rond de plannen voor de
inrichting van het Leekstermeergebied als waterberging op de voet gevolgd. (Voor meer
info over de plannen voor de waterberging verwijs ik kortheidshalve naar de website van
het Wetland Leekstermeer.) Ook heb ik aandacht besteed aan de plannen voor de aanleg
van een afrit ten zuiden van de A7, die nadelig uitpakt voor de Kolganzen.
Op zich hoeft de aanleg van de waterberging in het Vogelrichtlijngebied Leekstermeer
geen problemen op te leveren voor de kwalificerende soort voor dit gebied, de Kolgans.
De bepalingen voor de, wettelijk beschermde, Vogelrichtlijngebieden schrijven weliswaar
voor dat er geen veranderingen in het gebied mogen plaats vinden die nadelig kunnen
uitwerken voor de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Maar de veranderingen
die nu op papier staan zullen, als het goed is, juist in het voordeel van de Kolgans
uitwerken. Hoe zit dat?
Als foerageergebied heeft het Vogelrichtlijngebied Leekstermeer niet veel waarde meer
voor de Kolgans. Grote delen van de weilanden zijn door de massale groei van Pitrus
ongeschikt geworden voor grazende ganzen. Gelukkig zijn er in Drenthe en Groningen
nieuwe foerageergebieden voor de ganzen aangewezen, die grotendeels buiten het
Vogelrichtlijngebied liggen. In deze gebieden dienen de ganzen door de boeren met rust
gelaten te worden. Het Leekstermeer zelf zou voor de ganzen nog wel van belang kunnen
zijn als slaapplaats en als drink en poetsplaats overdag. Door de toegenomen drukte op
en rond het meer (vissers, zeilers, wandelaars) kunnen de ganzen hier op dit moment
niet meer gebruik van maken. Het Vogelrichtlijngebied dreigt dan ook zijn waarde voor
de Kolgans geheel te verliezen. De inrichting van het gebied als waterberging kan hier
verandering in brengen. Daarvoor is het dan wel nodig dat er voldoende open water in
het bergingsgebied komt, waar de Kolgans een nieuwe rustplek vindt. Ook moeten de
stukken aangewezen foerageergebied, die verloren gaan door de aanleg van de berging
(en door de aanleg van de afrit van de A7; zie hieronder), gecompenseerd worden door
de aanwijzing van nieuwe foerageergebieden. Indien aan deze voorwaarden wordt
voldaan, dan kan de verandering in het Vogelrichtlijngebied positief uitpakken voor de
kwalificerende soort en wordt er dus geen inbreuk gemaakt op de wettelijk vastgelegde
instandhoudingsdoelen voor het gebied. Sterker nog, het gebied zal als
Vogelrichtlijngebied aan waarde winnen, doordat het ook voor veel (bedreigde)
moerasvogels aantrekkelijker wordt.
Helaas bleek dit jaar dat de wettelijke status van de foerageergebieden, die door de
provincies zijn ingesteld, niet al te sterk is. De gemeente Noordenveld liet weten mee te
willen werken aan de aanleg van een afrit vanaf de A7, ter hoogte van de polder Lage
Land, ten behoeve van het industrieterrein Westpoort in de gemeente Groningen. De
gemeente Noordenveld ging hierbij voorbij aan het feit dat de afrit en de hiervoor
omgelegde Hooiweg een hap zouden nemen uit één van de belangrijkste
foerageergebieden voor de Kolgans in het Leekstermeergebied. Als WetlandWacht
attendeerde ik de provincie Drenthe hierop, met het verzoek in dit geval de
Natuurbeschermingswet te handhaven. Het blijkt echter dat de foerageergebieden geen
wettelijke bescherming tegen plannen als dat van de gemeente Noordenveld hebben.
Daarom zal de aanleg van de afrit dus ook moeilijk tegen te houden zijn, zelfs al wordt er
geargumenteerd dat het hier feitelijk gaat om aantasting van de instandhoudingsdoelen
van het Vogelrichtlijngebied (immers, het verloren gaan van foerageergebied is slecht
voor de Kolgans in het Vogelrichtlijngebied; de zgn. externe werking). De provincie
Drenthe heeft van de minister van LNV de opdracht om een quotum aan hectares als
foerageergebied voor ganzen in te richten en zal dus straks ergens anders de kwalitatief
zeer goede hectares die ten zuiden van de A7 verloren gaan moeten compenseren.
Vogelbescherming Nederland en de WetlandWacht hebben er beiden op aangedrongen
dat dit ook inderdaad gebeurt. We zullen zien.
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Vogels Leekstermeergebied in 2006
door Roelof Blaauw , Staatsbosbeheer
In 2006 is het vaste telgebied van Staatsbosbeheer weer geteld op weidevogels. Dit
gebied ligt vanaf de oostelijke oevers van het Leekstermeer tot aan het Peizerdiep of
korter gezegd tussen Matsloot en Onlandse dijk. Uiteindelijk leverde dat de volgende
soorten en aantallen op. Tussen haakjes staan de aantallen van 2005.
Scholekster 06
Kievit
05
Wulp
11
Grutto
14
Tureluur
05
Watersnip
03
Veldleeuwerik75
Graspieper
91
Wilde eend 33
Kuifeend
06

paar (14)
paar ( 9)
paar (15)
paar (21)
paar (11)
paar ( 5)
paar (92)
paar(128)
paar (49)
paar ( 6)

De aantallen zijn daarmee terecht
gekomen op een historisch dieptepunt.
Dat wil echter nog niet zeggen dat het
volgend jaar weer zo slecht gaat, want
er waren wel wat tegenslagen. De grootste boosdoener lijkt dit jaar het weer, want het
was tot ver in april, vooral ‘s nachts, veel te koud. De vogels kwamen veel later aan en
begonnen ook veel later met broeden. Er vestigden zich in het begin bovendien minder
vogels dan voorgaande jaren.
Later trok de temperatuur wel bij, maar dat leverde weinig nieuwe vestigingen meer op.
In mei en juni kwamen de temperaturen juist boven de langjarige gemiddelden uit en in
juni was het ook nog extreem droog. Het gebied droogde snel uit en dat heeft
ongetwijfeld gevolgen gehad voor het voedselaanbod voor de (jonge) vogels. Al met al
beroerde weersomstandigheden in het broedseizoen van de weidevogels, wat zeker in dit
deel van het Leekstermeergebied slecht heeft uitgepakt. Hoe de aantallen elders in het
Leekstermeergebied waren is nog niet bekend. In de Bolmert en omgeving leek het wel
goed, maar in de Jarrens/Middelvennen juist weer niet.
Helaas ging het met de aparte weidevogelvolgsoort de Kwartelkoning ook niet goed in
2006. Slechts éénmaal is er een mogelijke Kwartelkoning gehoord door één van de
tellers. Nu past dit wel in het landelijk beeld, want 2006 gaat de boeken in als een slecht
Kwartelkoningjaar.
Naast de weidevogels komen nog allerlei andere broedvogelsoorten in het gebied voor.
Net als voorgaande jaren lijken die vogels het wel goed te doen. Vooral de vogelsoorten
die van riet houden gaan nog steeds vooruit (zie artikel elders over riet). Ook de
waterplassen aan de oostkant van het gebied leverden weer de nodige broedvogels op.
Helaas wordt niet het hele gebied integraal geteld op alle soorten zodat we niet van alle
soorten betrouwbare aantallen hebben. Dus als er nog vogelaars zijn die graag een
deel van het Leekstermeergebied w illen tellen ?! (Neem dan even contact op met
Roelof Blaauw, SBB, Langelo. Tel: 06 51419175)
N iet – broedvogels
Buiten de broedvogels komen in het gebied natuurlijk nog vele vogelsoorten voor die het
gebied aandoen. Afgelopen winter groeide het aantal kolganzen weer wat en ook werden
er meer brandganzen gezien. Helaas vertrokken de ganzen wel vroegtijdig uit het gebied.
Dit seizoen zijn de Kolganzen extreem vroeg gearriveerd en de eerste groepen zijn al een
tijdje in het gebied aanwezig. Wat de eenden betreft is het herstel van het voorgaande
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jaar niet doorgegaan. Hoewel er op de top nog wel enkele duizenden Wilde Eenden en
Smienten geteld zijn lagen de aantallen toch lager dan de langjarige gemiddelden. Dat
gold afgelopen winter ook wat voor de roofvogels. Het aantal Buizerden was het laagst in
tien jaar tijd, maar dat was in meer gebieden het geval. Momenteel zijn er juist wel veel
Buizerden in het gebied (veel witte exemplaren), zodat voorgaande winter mogelijk een
uitschieter naar beneden was. Tussen de bedrijven door worden er nog allerlei andere
‘leuke’ soorten gezien, maar dat is een kwestie van zelf het veld ingaan.
Overige fauna
In 2006 is door staatsbosbeheerders wat minder naar de diverse diersoorten gekeken
dan voorgaande jaren. De inspanningen van Staatsbosbeheer lagen dit jaar meer in de
overlegsfeer (waterberging). Bovendien zijn de gegevens die vrijwilligers verzameld
hebben nog niet allemaal binnen. Toch is er wel al iets te zeggen met name over vlinders
en libellen.
Voor vlinders was het ook al een raar jaar door de weersomstandigheden. Eerst een
koude start van het voorjaar gevolgd door erg warm en droog weer. Vervolgens veel
regen in augustus en daarna langdurig te zacht in september en oktober. Ondanks de
kou deed het Oranjetipje het erg goed in het voorjaar. Er waren behoorlijk wat
exemplaren in het gebied te bewonderen. Andere vlindersoorten en ook de libellen deden
het in het voorjaar bijzonder slecht. Toen de warmte goed op gang kwam ging het een
stuk beter met plaatselijk zeer grote aantallen Klein Geaderd Witje en Bruin Zandoogje.
De Bruine Vuurvlinder deed het dit jaar minder maar de Kleine Vuurvlinder juist weer erg
goed. Door het langdurige zachte waren er nog tot ver in oktober vlinders te
bewonderen. En dat was wel een gekke gewaarwording ronddartelende Dagpauwogen en
Atalanta’s, terwijl de Kolganzen uit het verre Siberië al in het gebied neergestreken
waren.
Bij de libellen een soortgelijk verhaal: een slecht voorjaar, gevolgd door een goede
zomer. Wel was er even een beetje schrik voor de enorme droogte in juni en juli, omdat
het water plaatselijk opraakte. Dat
betekent ook minder eiafzetplaatsen
voor de libellen. Maar alles kwam goed
door de overvloedige regenval in
augustus. Uiteraard dachten de mensen
op vakantie daar iets anders over.
Aardige waarnemingen zijn enkele
Groene Glazenmakers en in de nazomer
erg veel Paardenbijters (ook een soort
glazenmaker). Van deze laatste soort
werden op een gegeven moment maar
liefst 200 exemplaren geteld in slechts 2
sloten nabij Sandebuur.
En nu op naar het buitenseizoen 2007
wie weet wat voor verrassingen dat op
gaat leveren.

Groene Glazenmaker
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De W eeringsbroeken:
een paradijs voor Veldleeuw eriken
door Henk Jan Ottens, SOVON Vogelonderzoek Nederland

Er is geen vogelsoort in Nederland die de afgelopen 30 jaar zo sterk in aantal is
afgenomen als de Veldleeuwerik. De afname is duizelingwekkend en loopt in de
honderdduizenden broedparen. De van oudsher aantrekkelijke Nederlandse weiden en
hooilanden zijn vrijwel geheel verlaten en de magistrale zang van de Veldleeuwerik is
ingeruild voor het monsterlijke geraas van de agrarische machinerie. Waar de val van
Kievit en Grutto hartstochtelijk onder de aandacht is gebracht, dreigt de Veldleeuwerik
stilletjes door de achterdeur te verdwijnen. Gelukkig zijn er nog altijd plaatsen te vinden
met uitzonderlijke hoge dichtheden, zoals de Weeringsbroeken in de Peizermaden.

Met voer invallende Veldleeuwerik terug naar het nest.
Peizermade, juli 2006 (foto Anne van der Zijpp)

A chtergrond
2006 is door Vogelbescherming
Nederland en SOVON
Vogelonderzoek Nederland
uitgeroepen tot het jaar van de
Veldleeuwerik. Het doel van zo’n
‘jaar van…’ is om de status en de
problematiek van een soort bij
een groter publiek onder de
aandacht te brengen.
Tegelijkertijd is voor de komende
jaren uitvoerig onderzoek gestart
naar het broedsucces van
Veldleeuweriken in diverse
habitats. Omdat de afname van
de Veldleeuwerik in sommige
graslandgebieden in dertig jaar
tijd de 100% benadert, is in dit
type habitat ervoor gekozen om een populatie broedende Veldleeuweriken in het
intensief boeren grasland te vergelijken met die van een graslandreservaat. Enkele
vragen hierbij waren ten eerste ‘hoe is het broedsucces’? en ten tweede ‘hoe is het
terreingebruik’? Hiertoe werd de Weeringsbroeken als graslandreservaat gekozen. Ter
vergelijking werd een populatie Veldleeuweriken op een intensief veehouderijbedrijf in
Vredenheim, nabij Rolde, gevolgd.
Enkele resultaten
De Weeringsbroeken is een paradijs gebleken voor broedende Veldleeuweriken. Met een
dichtheid van 59 broedparen per 100 ha kan het gebied zich zelfs meten met de beste
agrarische gebieden in Polen en het voormalig Oost Duitsland. Het geluid van de
zingende mannetjes hangt als een dikke deken boven de hooilanden en overstijgt
ruimschoots de zang van de andere soorten in het gebied.
De productie van vliegvlugge jongen was enorm. 75% van alle gevonden nesten was
succesvol. Gezien de dichtheid aan Veldleeuweriken in de Weeringsbroeken en de
mogelijkheid om meervoudig te broeden moet het aantal groot geworden jongen in het
gebied enkele honderden hebben bedragen.
Dit steekt schril af tegen de populatie in Vredenheim. Hier lag het broedsucces met 36%
beduidend lager. Toch slaagden vier paren er in om, ondanks het maaigeweld, nog elf
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jongen groot te krijgen. Een belangrijk bewijs dat Veldleeuweriken blijkbaar nog altijd in
staat zijn om ook in dit type habitat succesvol te kunnen zijn.
De conditie van de jongen geeft een indicatie van de voedselomstandigheden ter plaatse.
In de Weeringsbroeken was er iets bijzonders aan de hand. Normaal gesproken neemt
deze met het vorderen van het seizoen, door een groeiend insectenaanbod, toe. In de
Weeringsbroeken daalde de conditie juist. In juli had menig paar dan ook moeite om alle
jongen groot te krijgen (wat in mei nog geen enkel probleem was). Waarschijnlijk ligt de
periode van extreme warmte in juli hieraan ten grondslag. Toch was ook hier het verschil
ten opzichte van Vredenheim opvallend. Hier stierf gedurende een koudeperiode in mei
zo’n 60% van alle jongen aan honger en ontbering. In de dezelfde periode werden in het
graslandreservaat geen kwijnende jongen aangetroffen. Ook later in het seizoen lagen de
gemiddelde gewichten van de jongen in het reservaat nog altijd hoger dan in
Vredenheim.
Gestorven nestjong.
Voedselgebrek als gevolg van
een kouperiode leidde in
Vredenheim tot 60% sterfte
onder de nestjongen. In dezelfde
periode werd er in de
Weeringsbroeken geen enkele
sterfte in de nesten vastgesteld,
Vredenheim 270506 (foto Henk
Jan Ottens)

Het ogenschijnlijk verschil in voedselaanbod tussen de Weeringsbroeken en Vredenheim
kwam ook tot uitdrukking in het foerageergedrag. In het reservaat werd veel dichter in
de buurt van het nest naar voedsel gezocht. De gemiddelde lengte van de
voedselvluchten bedroeg 66 meter. In Vredenheim was dit 108 meter. Een groot verschil
waar waarschijnlijk maar één verklaring voor is. De hoeveelheid en de bereikbaarheid
van insecten op dat moment. Het voedselaanbod in met name Vredenheim moet zo
onvoorspelbaar en beperkt zijn dat ter compensatie een grote actieradius nodig is.
W aarom is de W eeringsbroeken zo aantrekkelijk voor broedende
Veldleeuw eriken?
Op vrijwel alle fronten scoorde de Weeringsbroeken betere resultaten dan de populatie in
het reguliere agrarische boerengrasland. De vogels begonnen er eerder met broeden, het
broedseizoen ging er langer door, het broedsucces lag er aanmerkelijk hoger, de jongen
waren er gemiddeld zwaarder en de productie ervan was enorm. Maar waarom nou juist
de Weeringsbroeken zo aantrekkelijk is, blijft lastig te duiden. Enerzijds zal het gevoerde
beheer bijdragen aan het succes. Het gebied wordt voornamelijk als hooiland gebruikt.
Het maaien wordt gefaseerd uitgevoerd, maar het grootste gedeelte van de oppervlakte
wordt pas (laat) in juli gemaaid. De vegetatie is er door het verschralingsbeheer tamelijk
hol en wordt ook later in het seizoen nimmer een ondoordringbare grasmat. Tot laat in
het seizoen zijn de Veldleeuweriken daardoor in staat om geschikte nestlocaties te
vinden. Dit stelt de meeste paren in staat om minstens twee keer succesvol te broeden
en sommige paren zelfs drie keer.

7

Daarnaast vindt er nauwelijks beweiding plaats in het gebied en dat is voor een
bodembroeder geen onbelangrijk gegeven. Vaak is een handjevol pinken al voldoende
om tot enorme vertrappingcijfers te komen. Veldleeuweriken mijden dan ook vaak
percelen met vee. Omdat er mondjesmaat beweid wordt, is tevens de oppervlakte Pitrus
er relatief bescheiden van omvang. Sterk verruigde percelen worden eveneens door
broedende Veldleeuweriken gemeden.
Anderzijds waren de verliezen in de nesten gering. Predatie van eieren en jongen is een
normaal verschijnsel bij Veldleeuweriken, maar in de Weeringsbroeken, leek dit geen
factor van belang te zijn. Dit kan duiden op een lage dichtheid aan roofvijanden, maar
kan tevens betekenen dat er alternatieven voor handen waren.
Tenslotte verdienen boeren en vrijwillige weidevogelbeschermers in het gebied een
pluim. Voor een soort die tot ver in juli kan broeden zijn maaiverliezen onvermijdelijk.
Door gefaseerd maaien en zelfs uitstel van maaien tot laat in het seizoen, zijn de
verliezen tot een minimum beperkt gebleven.
De komende jaren zet SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming
Nederland het onderzoek naar de Veldleeuwerik voort. Graslandreservaten als de
Weeringsbroeken bieden ons daarbij een uitgelezen kans om in korte tijd veel kennis te
verzamelen. Ik kom er de komende jaren dan ook graag terug.
Dank
Anne van der Zijpp wordt als huisfotograaf van de Eelder en Peizermaden bedankt voor
het beschikbaar stellen van de foto van de Veldleeuwerik.
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Broedvogels in de Zuidermaden en het Kleibos
door Virry Schaafsma
Ook dit jaar zijn de broedvogels weer geïnventariseerd in het gebied tussen het
Peizerdiep, de Schipsloot (het kanaaltje naar de molen van Roderwolde) en de weg
FoxwoldeRoderwolde.
Meest opvallend vòrig jaar waren een Kwartelkoning en twee paar Boomklevers. De
eerste heb ik niet meer waargenomen helaas, maar de Boomklevers lijken zich definitief
gevestigd te hebben (4 paar). Het bos wordt alleen maar ouder en dat vinden ze leuk,
dus dat zit wel goed.
Het gebied is heel gevarieerd. Weidevogels zitten er eigenlijk niet (meer) op één enkele
Wulp, Grutto, Tureluur en Veldleeuwerik na. Graspiepers zijn er altijd wel (8). En de
Roodborsttapuit heeft aan een klein struikje, wat prikkeldraad en wat Pitrus in niet meer
bemest en extensief begraasd grasland genoeg; een toename tot 9 paar! Ook
Sprinkhaanzanger (7) en Rietgorzen gedijen daar goed.
In de strookjes riet langs het Peizerdiep zat weer veel te zingen, zoals Blauwborst,
Rietzangers, enz.
De houtwallen en tuintjes waren goed voor veel Heggenmussen en Grasmussen en een
leuke nieuwe: de Spotvogel! (2 paartjes).
De Zwarte Kraai was dit jaar ‘vogelvrij’ en kreeg zodoende weinig kans om te broeden.
Waar waren de nesten gebleven??
Zeer trouw waren, ik zou schrikken als het niet meer zo was, Havik en Sperwer. Ook het
Nijlgansenpaar werd weer gesignaleerd, maar dat zat niet zoals vorig jaar op het oude
havikshorst. Waar wel, dat weet ik niet. De afgelopen jaren heb ik ze ook nooit met
jongen gezien.
Tot slot, in de Schipsloot zag ik een IJsvogel, maar of die daar ook broedt, ga ik volgend
jaar misschien ontdekken.
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Bijzondere planten in de P eizermaden
door Jacob de Bruin, N atuurmonumenten

In 2005 en 2006 heeft de KNNV de Broekenweering en de Snegelstukken
geïnventariseerd op bijzondere planten. Hier komen kwel en waardevolle
schraallandvegetaties voor, die tijdens de laatste ruilverkaveling zijn gespaard en
vervolgens bij Staatsbosbeheer in eigendom kwamen. Tijdens de landinrichting is er voor
gepleit om deze gronden buiten de reguliere waterberging te houden. In het voorontwerp
van het landinrichtingsplan wordt deze wens gehonoreerd, zodat deze relicten worden
behouden en zelfs verder ontwikkeld kunnen worden.
Volgend jaar zullen deze gronden worden geruild zodat ze in eigendom komen van de
Vereniging Natuurmonumenten. Reden genoeg voor Natuurmonumenten om in kaart te
brengen hoe de vlag erbij hing. Gelukkig kregen we hulp van de KNNV afdeling
Groningen. Zij wilden de uitdaging aangaan om dit redelijke omvangrijke project uit te
voeren. De resultaten zijn verrassend (zie ook tabel hieronder). Je zou verwachten met
de huidige ontwatering, depositie en dergelijke dat sommige soorten het niet meer
zouden redden. Maar, mede dankzij het consequente beheer van Staatsbosbeheer en de
hoeveelheid kwel in het gebied, hebben vele kritische soorten zich kunnen handhaven.
Neem bijvoorbeeld Moeraskartelblad. Dit is een kritische soort, die parasiteert op de
vegetatie. Als deze vegetatie is uitgeput, is de plant genoodzaakt zich op een andere plek
te vestigen. Als je daarbij bedenkt dat de plant geen kiemkrachtige zaadreserves kan
aanleggen in de grond, is het bijzonder dat deze plant nog steeds aanwezig is, zij het in
lage aantallen, in de Peizermaden. Naast deze soort zijn er nog vele andere soorten
gevonden, zoals Vleeskleurige Orchis, Moerasstreepzaad en Kleine Valeriaan.
De dotterbloemgrasland soorten, zoals Dotterbloem, Echte Koekoeksbloem en Grote
Ratelaar zijn in ruime mate aangetroffen. Op sommige plekken zijn nog wat
blauwgraslandrelicten, met soorten als Blauwe Knoop en Blauwe Zegge. Een andere
groep bijzondere planten vinden we in de sloten, sloten waar de kwel soms omhoog
borrelt. Hier tref je planten aan als Waterviolier, Grote Boterbloem, Holpijp en
Krabbescheer.
Wat opvallend is, zijn de vele soorten fonteinkruiden en zegges die zijn gevonden. Zo zijn
er ruim 15 soorten zegges gevonden en kun je bijna alle soorten fonteinkruid in het
gebied vinden.
Kortom een mooi resultaat: zo’n 20 RodeLijstsoorten en vele andere bijzondere soorten,
die als zaadbron kunnen fungeren in de toekomst als het gebied wordt ingericht.
Deze gegevens zijn ook van groot belang voor het bepalen van de locatie van petgaten
en plagprojecten in het kader van de landinrichting Peize. Tevens kunnen we met deze
gegevens beheerssubsidies verantwoorden, zodat we een deel van de kosten die we
maken voor het beheer vergoedt krijgen.

Lijst van gevonden soorten:
Adderwortel
Beekpunge
Bitter barbara kruid
Bittere veldkers
Blauwe knoop
Blauwe zegge
Boompjesmos
Bosanemoon
Bosgierstgras
Brede waterpest

Bronkruid
Dotterbloem
Draadzegge
Drijvend fonteinkruid
Echte koekoeksbloem
Fijne waterranonkel
Gekroesd fonteinkruid
Gevleugeld hertshooi
Gewoon sterrekroos
Glanzig fonteinkruid
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Groot streepzaad
Grote boterbloem
Grote ratelaar
Grote waterweegbree
Haarfonteinkruid
Hoge cyperzegge
Holpijp
Hondviooltje
IJle zegge
Kamvaren
Kantig Hertshooi
Kikkerbeet
Kleine valeriaan
Kleine watereppe
Klimopwateranonkel
Knoopkruid
Krabbescheer
Kransfonteinkruid
Kransvederkruid
Kranswieren?????
Kruipend zenengroen
Lidsteng
Melkeppe
Moeraslathyrus
Moerasbastaardwederik
Moeraskartelblad
Moerasstreepzaad
Moeraskruiskruid
Moerasvaren
Moerasviooltje
Moeraszoutgras
Muizenstaart
Naaldwaterbies
Noordse zegge
Paardehaarzegge

Padderus
Padderus
Pijlkruid
Plat fonteinkruid
Pluimzegge
Poelruit
Rode waterereprijs
Ronde zegge
Rossig fonteinkruid
Scherpe zegge
Schildereprijs
Slanke waterkers
Snavelzegge
Spits fonteinkruid
Sterzegge
Stijve waterranonkel
Stijve zegge
Stomp fonteinkruid
Tenger fonteinkruid
Tweerijige zegge
Tweestijlige meidoorn
Veenpluis
Veenreukgras
Veldrus
Vleeskleurige orchis
Vrouwenmantel
Wateraardbei
Waterdrieblad
Watergentiaan
Waternavel
Waterpostelein
Waterviolier
Witte waterkers
Zwarte zegge
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Broedvogels van de Oeverlanden
Leekstermeer in 2006
Stichting Het Groninger Landschap: René Oosterhuis, Jan Venema, Anne Zw art,
Barend van Barneveld, W iebe Zijlstra
I nleiding
In 2006 zijn grote delen van de noordoevers van het Leekstermeer geïnventariseerd op
broedvogels door de beheerder en een groep vrijwilligers van Stichting Het Groninger
Landschap. Dit verhaal is een korte samenvatting van de gevonden resultaten. Er is van
de inventarisatie ook een rapport gemaakt, waarin ingegaan wordt op het voorkomen
van de soorten en de trends in enkele deelgebieden die al langer geïnventariseerd
worden. Geïnteresseerden kunnen een exemplaar van het rapport opvragen
(r.oosterhuis@groningerlandschap.nl; zo lang de voorraad sterkt).
M ethode
De begrenzing van het onderzoekgebied (figuur hieronder) omvat de complete
noordoever van het Leekstermeer met uitzondering van de bebouwde percelen aan de
noord en noordwestzijde van het gebied. Ook enkele percelen grasland aan de westzijde
van het gebied die recent zijn omgezet tot baggerdepot zijn niet in de inventarisatie
opgenomen. De oppervlakte van het gebied is 189 hectare waarvan 155 hectare in bezit
is bij Stichting het Groninger Landschap.
In het totale gebied (189 hectare) zijn een vijftal telgebieden onderscheiden:
·
Weidevogelgebied ten oosten van de Lettelberterpetten (106,7 hectare)
·
Oeverzone langs het Leekstermeer (16,6 hectare)
·
Lettelberterpetten (30,4 hectare)
·
Plas voor kijkhut Olde Mart (3,1 hectare)
·
Erf hooilanden 12 (1,1 hectare)
In deze vijf gebieden is geïnventariseerd
volgens de BMPmethode (van Dijk
2004). In het resterende gebied dat niet
werd gedekt door bovenstaande
tellingen zijn aanvullende waarnemingen
verzameld tijdens terreinbezoeken.
Waarnemingen zijn met
broedzekerheidscodes op veldkaarten
ingetekend. Bij de interpretatie is
uitgegaan van de criteria zoals opgesteld
in de BMPhandleiding (van Dijk 2004).
Er is alleen geïnventariseerd op dagen
met gunstig weer. Dus niet op dagen
met veel regen en/of harde wind. De te
lopen route werd aangepast aan de
terreingesteldheid, de tijd van de dag en de weersomstandigheden. Tijdens de
inventarisaties werd gelet op territorium en nestindicatief gedrag. Zangwaarnemingen
waren het talrijkst en daardoor erg belangrijk. Waarnemingen als alarm, voerdragende
adulten, afleidingsgedrag, bedelende jongen en nestvondsten zijn ook gebruikt.
In tabel 1 staan de resultaten van de inventarisaties in 2006. In totaal zijn er 472
territoria vastgesteld, verdeeld over 67 verschillende soorten. De talrijkste soort is de
Kleine Karekiet met 57 territoria. Ook andere moerasvogels bereiken hoge aantallen. Zo
zijn er 37 territoria van Rietzangers en 33 territoria van de Rietgors vastgesteld. Het
boscomplex van de Lettelberterpetten is een waar vogelparadijs met een totaal van 216

12

territoria. De talrijkste soort is hier de Winterkoning met 41 territoria. Het
weidevogelgebied herbergt redelijke aantallen vogels op de buitendijks gelegen stukken.
Op de binnendijks gelegen stukken van polder Vredewold ontbreken ze nagenoeg.
Vermoedelijk hebben de weidevogels in polder Vredewold veel last van de lage
waterstand en de sterk verstorende snelweg A7.
Er komen maar liefst 14 soorten in het gebied voor die op de Rode Lijst van de
Nederlandse Broedvogels staan. Dit zijn Wintertaling, Slobeend, Kwartelkoning,
Watersnip, Grutto, Tureluur, Koekoek, Veldleeuwerik, Boerenzwaluw, Graspieper, Gele
Kwiktaart, Paapje, Grauwe Vliegenvanger en Kneu.
Dodaars
Fuut
Knobbelzwaan
Kolgans
Grauwe Gans
Soepgans
Nijlgans
Bergeend
Krakeend
Wintertaling
Wilde Eend
Slobeend
Tafeleend
Kuifeend
Bruine Kiekendief
Buizerd
Havik
Fazant
Waterral
Kwartelkoning
Waterhoen
Meerkoet
Scholekster
Kleine Plevier

2
7
2
2
3
3
2
4
4
1
34
5
2
6
1
2
1
1
3
1
1
7
5
1

Kievit
Watersnip
Grutto
Tureluur
Holenduif
Houtduif
Koekoek
Grote B. Specht
Kleine B. Specht
Veldleeuwerik
Boerenzwaluw
Boompieper
Graspieper
Gele Kwikstaart
Witte Kwikstaart
Winterkoning
Heggenmus
Roodborst
Blauwborst
Gekr. Roodstaart
Paapje
Merel
Zanglijster
Sprinkhaanzanger

6
1
6
6
1
1
2
1
1
1
3
1
19
1
2
43
2
10
6
3
1
7
4
3

Rietzanger
Bosrietzanger
Kleine Karekiet
Grasmus
Tuinfluiter
Zwartkop
Tjiftjaf
Fitis
Gr. Vliegenvanger
Pimpelmees
Koolmees
Boomkruiper
Gaai
Zwarte Kraai
Spreeuw
Vink
Putter
Kneu
Rietgors
67 soorten
aantal paren:

Tabel 1. Aantallen territoria in Oeverlanden Leekstermeer in 2006

Literatuur
Handleiding Broedvogel
Monitoring Project
(Broedvogelinventarisatie in
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Nederland, BeekUbbergen.
2004.
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37
4
57
12
13
10
10
35
1
2
8
2
1
1
3
7
4
1
33
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Veenterpen in de polder P eizer en Eeldermaden
door José Schreurs, Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en
M onumenten

De polder Peizer en Eeldermaden is bekend vanwege zijn uitgestrekte hooilanden, het
voorkomen van de waterviolier, dotterbloem, watersnip en kwartelkoning. Maar wist u
dat er ook tientallen middeleeuwse veenterpen liggen? Vanwege de hoge archeologische
waarde van deze terpen heeft de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en
Monumenten (RACM) een deel van het gebied zelfs voorgedragen als rijksmonument en
loopt momenteel de procedure voor wettelijke bescherming.
Herders, boeren of bierbrouw ers?
De veenterpen zijn door hun verschijningsvorm, met een diameter variërend van 10 tot
40 meter en een maximale hoogte van circa 1 meter, wellicht niet zo spectaculair. En van
de huizen die op de terpen gestaan hebben is met het blote oog niets meer te zien. De
reden waarom men tussen de 1214e eeuw op terpjes op het veen is gaan wonen en wat
men er deed spreekt daarentegen meer tot de verbeelding: waren het volwaardige
boerenbedrijven, woonplaatsen van herders die het vee in de zomermaanden in het
gebied weidden of heeft men er bier gebrouwen, zoals door sommige onderzoekers wordt
verondersteld?
Onderzoek
Om de juiste maatregelen te nemen voor een duurzaam behoud en voor het vergaren
van extra informatie voor de inrichting van het terrein dat grotendeels in eigendom van
is Natuurmonumenten, heeft de RACM samen met het Groninger Instituut voor
Archeologie (GIA) afgelopen maart en juli een veldonderzoek uitgevoerd. Molshopen zijn
afgelopen op zoek naar scherven, boringen zijn gezet teneinde de opbouw van de terpen
in kaart te brengen en middels proefsleuven is een kijkje genomen in het binnenste van
enkele terpen.
Proefsleuf over een veenterp met
gebouwplattegrond in de Peizer en
Eeldermaden

Gebouw
Een van de onderzochte terpen
blijkt nog vrijwel gaaf te zijn en
een duidelijk beeld te geven van de
bewoning in dit gebied in de
middeleeuwen. Op de top van de
terp werden de resten van een
vijftien meter lang en vier meter
breed gebouw gevonden,
bestaande uit ronde
grondverkleuringen die de plaatsen
markeren waar oorspronkelijk de
houten wandpalen hebben
gestaan, resten van zodenwanden,
verschillende opeenvolgende lemen
vloeren en een grote ingegraven
haardkuil.
In het gebouw was een duidelijke
tweedeling aanwezig, met een deel waarvan de vloeren herhaaldelijk vernieuwd zijn en
een deel met slechts enkele opeenvolgende vloerlagen. Wellicht zijn dit dus het woon en
staldeel. Ook de met leem beklede haardkuil is verscheidene malen vernieuwd.
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Behalve constructieelementen hebben we in het gebouw ook talloze losse voorwerpen
aangetroffen. Delen van de vloer in het vermoedelijke woondeel waren als het ware
geplaveid met grote scherven van bolvormige, handgemaakte kogelpotten. Deze konden
grotendeels weer aaneengepast worden tot hele potten. Mogelijk deden de potten dienst
als voorraadvaten voor de opslag van voedsel. Verder werden in de vloeren enkele
botfragmenten en stukken hout gevonden.
Het blootleggen van schervenconcentraties
in het woondeel

M aatregelen
De Peizer en Eeldermaden zijn
zowel uit natuur als
cultuurhistorisch oogpunt een
zeer waardevol gebied. Ze
vormen een oase van rust in de
directe nabijheid van de stad
Groningen. Er zijn evenwel
maatregelen ten aanzien van
inrichting en beheer nodig om ze
in de toekomst te kunnen
behouden.
De verhoging van het
grondwaterpeil kan bijdragen aan
de conservering van de terpen.
Een tweede mogelijke maatregel
die nader moet worden
uitgewerkt is het ophogen van de
terpen. Dit biedt bovendien mogelijkheden om ze beter zichtbaar te maken in het
landschap en daarmee de belevingswaarde te vergroten.
Samen met Natuurmonumenten en de Dienst Landelijk Gebied, die het voortouw heeft in
de landinrichting en waterberging daar, zal gekeken worden hoe de maatregelen
gerealiseerd kunnen worden.
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Rondje Onland
door Ronald Visser, Beheerder van Het Elsburger Onland

Het Elsburger Onland is een klein natuurgebied bij Paterswolde. Het is eigendom van en
in beheer bij de stichting Het Elsburger Onland. De landerijen eromheen zijn grotendeels
eigendom van Natuurmonumenten.
Het gebied is in de jaren 20 van de vorige eeuw stukje bij beetje opgekocht door prof.
dr. J.C. Schoute, hoogleraar biologie aan de rijksuniversiteit van Groningen.
Achter het hek en het bord “streng verboden toegang. Beschermd gebied” staan drie
huizen. Een van die huizen is een rijksmonument, het logeerhuis. Het is gebouwd in 1935
en staat bekend als een van de mooiste voorbeelden van het functionalisme in Drenthe.
Het Elsburger Onland is een klein laagveengebied ingesloten door een aantal
zandruggen. Hier dankt het ook haar naam aan. Het water kan hier niet weg en de
hoogteverschillen zorgen voor wat kwelinvloeden. Voor boerenland en woningbouw
ongeschikt, maar planten en dieren die we in Nederland niet zo vaak meer tegenkomen
doen het hier prima.
Via het logeerhuis betreed je het natuurgebied, al gauw beland je in een elzenbroekbos
met in de ondergroei IJle Zegge, Pluimzegge, Snavelzegge en Moerasvaren. Door de
vochtige omstandigheden zijn er ook veel paddenstoelen te vinden. Verder lopend over
het knuppelpad zie je de uitgegraven petgaten die begroeid zijn met Slangenwortel. Op
de legakkers staan elzen en berken met hier en daar een Koningsvaren. Ree, Houtsnip en
Haas schieten regelmatig weg uit de begroeiing. In het juiste seizoen en met mooi weer
kan men 27 soorten libellen tegenkomen
waaronder de Glassnijder, Noordse
Witsnuitlibel, Vroege Glazenmaker en vele
juffers.
Op het laagste punt belandt en voorbij de
massa’s Slangenwortel staan de petgaten
helemaal vol met Waterviolier. Waterviolier is
een kwelindicator en doet het nog goed op
het Onland. In het waterriet hoor je de
Waterrallen krijsen en heel soms een hoemp.
Dan gaat het pad langzaam omhoog en
ondanks de schijnbaar hoge grondwaterstand
staan er dikke eiken op de legakkers. Onder
deze, voor een eik behoorlijk beroerde,
omstandigheden groeien ze langzaam en
nemen ze grillige vormen aan. Onder de
eiken vind men vele soorten paddenstoelen,
vooral daar waar strooisel jaarlijks verwijderd
wordt. Op de hoge zandrug staan
voornamelijk eiken , lijsterbes en berk. De
Grote Bonte Specht zit hier graag en ook de
Havik vangt hier zijn prooi. Op de flanken van
de zandrug staat gagelstruweel en
Draadzegge. Helemaal op het eind kijk je uit
op een smalle akker met daarin een poel. Deze poel is aangelegd met behulp van
subsidie en na 1 jaar staan er al fonteinkruiden en kranswieren in. Voor libellen en
amfibieën is dit van groot belang.
Voor de terugweg kun je dit verhaal van onder naar boven lezen en kom je uiteindelijk
weer aan bij het karakteristieke bruggetje dat te zien is vanaf de weg.
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Zoals inmiddels wel duidelijk is hebben we het hier over een uniek stukje natuur. Helaas
komen de woningen steeds dichterbij en die moeten allemaal ontwaterd worden. Hopelijk
zal dit geen negatieve gevolgen hebben voor Het Elsburger Onland. Nu al dalen de
grondwaterstanden regelmatig verder weg dan de naam Onland waardig is. Tussen het
Elsburger Onland en de nieuwe Woonwijk Ter Borgh in komt een ecologische zone die
Natuurmonumenten gaat inrichten. Ik hoop dat de ecologische zone de negatieve
effecten van 1250 woningen kan compenseren. Een hydrologisch onderzoek zal dit
uitwijzen.
Voor alle duidelijkheid: Vanwege de kwetsbaarheid van het gebied is het niet voor
publiek toegankelijk. Voor geïnteresseerden is er jaarlijks 1 excursie door het Onland
samen met de beheerder.
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RI ET
door Roelof Blaauw , Staatsbosbeheer
Riet is de grootste en bekendste grassoort van Nederland. Het is een belangrijke plant in
allerlei begroeiingen maar is ook van grote waarde voor diverse diersoorten.
Bovendien heeft de mens al eeuwenlang Riet gebruikt voor verschillende doeleinden.
Omdat Riet ook veel in het Leekstermeer en de Onlanden voorkomt is het de moeite
waard eens nader kennis te maken.
Riet is een soort gras dat, zoals iedereen weet, in of bij
water voorkomt. De plant kan zeer groot worden en
heeft opvallende wortelstokken. Deze wortelstokken
soms vele meters lang worden. De plant kan onder
water zuurstof opnemen door speciale openingen en
luchtkanalen in de plant. Riet heeft opvallende
bloempluimen die bruinachtig, paarsachtig en zelfs
goudgeel kunnen zijn. Wie de plant van heel dichtbij
bekijkt vindt in de bladoksels geen vliezig velletje, zoals
bij de meeste grassoorten, maar een bundeltje haren.
Dit is een goed kenmerk ook als de plant niet bloeit.
Riet komt over de hele wereld voor en is in Nederland
zeer algemeen. Ook in het waterrijke onlandengebied
staat volop riet. Daar waar veel Riet groeit kunnen
makkelijk moerassen ontstaan. Omdat Riet groot is, met
veel blad en wortelstokken, vormt het veel plantaardig
materiaal. Als dit materiaal dood gaat en steeds verder
ophoopt ontstaat er een dik pakket wat uiteindelijk
(laag)veen vormt. Riet kan op deze manier open water,
na lange tijd, in land doen veranderen. Dit proces
noemen we “verlanding”.
Riet is bij veenvorming de belangrijkste beginsoort. De
onderste veenlaag bestaat daarom vaak uit rietveen.
Deze laag wordt meestal opgevolgd door zeggeveen
(grote zeggesoorten) en bosveen (els en wilg). Dit soort
laagveenmoerassen zijn in Nederland plaatselijk zeer
goed ontwikkeld en horen bij de internationale top.
Enkele bekende voorbeelden zijn de Wieden, de
Weerribben en de Rottige Meenthe.
Riet is niet alleen van groot belang in de plantengroei, maar ook voor de bijbehorende
dierenwereld. Het meest opvallend zijn de vogelsoorten die in meer of mindere mate aan
Riet gebonden zijn. Ook in het onlandengebied zijn de nodige rietvogels te bewonderen.
Wie kent niet de Bruine Kiekendief die laagschommelend boven het Riet zijn maaltje bij
elkaar zoekt of de tientallen Kleine Karekieten die langs het Leekstermeer te horen zijn.
Omdat er steeds meer Riet langs de slootkanten is gaan groeien zijn daar steeds meer
rietvogels te zien. De laatste jaren is het aantal Rietgorzen en Rietzangers langs de
sloten enorm toegenomen. Ook zijn daar soms zeldzamere soorten te vinden als
Sprinkhaanzanger of Blauwborst en in de wintermaanden is met enig geluk de Roerdomp
te spotten. Er bestaan ook veel zeldzamere soorten die (nog) niet in het gebied
voorkomen zoals de Kwak en de Purperreiger.
Behalve voor vogels is Riet voor nog veel meer diersoorten van belang. Er zijn zelfs
meerdere soorten kevers, spinnen en vlinders die speciaal in en bij Riet voorkomen. En
wat te denken van meerdere soorten vissen en zelfs Otters die indirect belang hebben bij
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rustige rietvelden en rietkragen. Helaas is de Otter bij het Leekstermeer verdwenen,
maar wie weet wat de toekomst nog gaat brengen.
Het belang van Riet voor de plantengroei en de dierenwereld is groot, maar ook de mens
heeft al eeuwen baat bij deze plantensoort. Het bekendste gebruiksdoel van Riet is die
als dakbedekking. Verder wordt Riet gebruikt in rietmatten als afdekmateriaal en als
oeverbescherming in kanalen en vaarten. Al naar gelang het gebruik wordt Riet gemaaid
in de nazomer (bladriet) of in de winter. Ook bij het Leekstermeer wordt in de winter met
langere vorstperioden Riet gemaaid. Over het ijs zijn dan de rietvelden “overal”
bereikbaar. Vroeger werd het Riet niet alleen gemaaid, maar ook wel gebrand om zo
weer de nodige verjonging te krijgen. Met een voor Riet goede waterhuishouding kan
Riet zo tot in lengte van dagen benut worden.
Al met al is Riet een zeer boeiend gewas, wat plant, dier en mens elke dag weer grote
diensten bewijst en daarom de nodige aandacht en bescherming verdiend.
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Kort N ieuw s
door W im van Boekel

Grauw e Kiekendief en ander moois rond het Leekstermeer
De zeldzame Grauwe Kiekendief heeft de afgelopen zomer de
gehooide weilanden in de Matslootpolder weten te vinden. Over
een langere periode werden meerdere onvolwassen exemplaren,
man en vrouw, waargenomen. Andere zeldzaamheden die hier
dit seizoen ontdekt werden zijn het Teer Kransblad (een
Kranswier) en onlangs nog een Kleine Alk (dood weliswaar), die
mogelijk door de storm eind oktober uit koers geraakt was. In de
Bolmert werd dit jaar een Klapekster ontdekt, die helaas niet
lang bleef, en in een sloot bleek Rossig Fonteinkruid te groeien.
Hekken verdw ijnen uit het landschap
De weilanden rond het Leekstermeer werden in het
verleden afgesloten met fraaie houten hekwerken.
Deze zijn echter de laatste jaren meer en meer
verdwenen. In plaats daarvan kwamen er twee
paaltjes met een stuk ijzerdraad ertussen
gespannen. Geen verbetering uiteraard. Navraag
leert dat de hekken veel te lijden hebben van de
zure veengrond en dat het onderhoud voor de
beheerder (Staatsbosbeheer) te kostbaar is. De
hekken die niet goed meer zijn worden daarom
verwijderd. Ze kunnen soms nog in andere gebieden
(waar ze minder snel vergaan) opnieuw worden
gebruikt.
W aterspitsmuispopulatie breidt zich uit
Vorig jaar werd hier gemeld dat de Waterspitsmuis gevonden was in braakballen
afkomstig van de zuidkant van het Leekstermeer. Dit jaar kan daar aan toegevoegd
worden dat deze Rode Lijstsoort ook gevonden is in braakballen afkomstig van de
Broekenweering in de Peizermaden en van het bergboezem langs het Lettelberterdiep.
Daarnaast is er een Waterspitsmuis gevangen in een lifetrap aan de noordkant van het
Leekstermeer. De populatie van deze soort blijkt dus in het Onlandengebied heel wat
groter te zijn dan we vorig jaar nog dachten.
Esha brand loopt goed af
De brand bij het asfaltproducerende
bedrijf Smid en Hollander in Hoogkerk, in
augustus, had voor de Matslootpolder
desastreuze gevolgen kunnen hebben als
de wind minder sterk was geweest. Nu
werd de dikke zwarte rook over het
gebied heen geblazen. Als al die troep in
de polder terecht was gekomen, had dat
een ernstige verontreiniging tot gevolg
gehad. Geluk gehad dus.
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