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Voorwoord
De nieuwsbrief van juni dit jaar opende met ‘Crisis in De Onlanden’. De corona-crisis
trok meer mensen het gebied in. Om even aan de onzekerheden en beperkingen te
ontsnappen. Om de eigen batterij op te laden. Zo belangrijk is natuur dus. Naarmate de
pandemie langer duurt, worden we gevraagd wat (het nieuwe) normaal is.
Maar Wim verwees in de nieuwsbrief naar een andere crisis: de droogte. En hoewel er
dit jaar meer regen is gevallen, blijven de gevolgen van de droge perioden die we de
afgelopen jaren hebben gehad zichtbaar. Droogte en warmte, ook hier lijkt de vraag te
ontstaan: wat is het – nieuwe – normaal? En hoe gaan we daarmee om?
Wat mij betreft staat het als een paal boven water: in elke crisis leren we weer hoe
belangrijk natuur is. Niet alleen om als mens in te herstellen maar ook om in het groot
de balans te behouden: het grote spel van bodem-water-lucht en leven. Robuuste
natuur kan schokken opvangen. Robuuste natuur houdt onze omgeving leefbaar. Hoe
mooi is het dat we in of vlakbij zo’n robuust natuursysteem wonen. Dat kan dus in de
drukte van Nederland.
Wat mij betreft is het antwoord op de crises die we zien duidelijk: meer natuur, meer
robuustheid, meer weerbare en gezonde systemen. Hoe mooi zou het zijn: een
dooradering van onze hele leefomgeving met natuur. Een gedachte die we, wat mij
betreft, mee moeten nemen in elke opgave in onze ruimtelijke omgeving. En dat zijn er
nogal wat: te veel water of te weinig, energietransitie, aanpassen aan
klimaatverandering, voedsel, wonen en werken.
Belangrijk dus om goed te zorgen voor wat we hebben. Hoe dat in De Onlanden gaat en
wat het oplevert, kunt u ook weer in deze nieuwsbrief lezen. Er is er aandacht voor de
bijzondere soorten die er te vinden zijn, zoals De groene glazenmaker (p. 11) en
wintergasten (p. 8). We kijken terug op 20 jaar natuurontwikkeling in de westelijke
Onlanden (p. 3) en blikken vooruit naar ontwikkelingen die mogelijk worden in de
nieuwe petgaten in de Lettelberterpetten (p. 15). Maar eerst wordt het nieuwe
Onlanden-team aan u voorgesteld (p. 2).
Ik wens u veel leesplezier,
Lieselot Smilde, redactie.
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Oude rotten vliegen uit – Nieuw elan strijkt neer
Door Herman Sips, voorzitter van de stichting Natuurbelang De Onlanden

Langs een onverhard weggetje door De Onlanden staat een oldtimer-herenfiets
geparkeerd. De eigenaar ontwaren we tussen het hoge riet. Wilde haardos, donkere
stoppelbaard, een dikke tak als wandelstok. Grote stappen en dan weer stilstaan. Door
zijn verrekijker scant hij de horizon. En plots is hij verdwenen, weggedoken in het
wetland. Een nest Blauwborsten of Rietgorzen aan het fotograferen? Een van zijn
wildcamera's aan het checken? Of zet hij zijn inloopvallen klaar om Spitsmuizen en
andere knaagdieren te vangen?
Wie kent hem niet? Als je vogels ging spotten had je een grote kans ook hém te spotten:
alle dagen was Wim van Boekel in De Onlanden te vinden.
Wim was één met De Onlanden en voor velen ook het gezicht van De Onlanden. Als
secretaris van Natuurbelang De Onlanden was Wim jarenlang de drijvende kracht achter
onze doelstellingen. Met zijn veldkennis en vele contacten had hij het gezag om op te
treden namens de natuur en in het belang van de natuur. Wat Wim aan eigen
waarnemingen en die van de Onlanders verzamelde, zette hij om in heldere overzichten
en rapporten. Met die gebundelde kennis – over de broedvogels, de otters en alle andere
bijzondere ontwikkelingen in De Onlanden – was Wim een onmisbare schakel in het
netwerk van beheerders, overheden en natuurliefhebbers die zich met De Onlanden
bezighouden.
Wie de twitterberichten van Wim volgt, weet dat hij nog steeds alle dagen in de natuur te
vinden is. Niet langer in De Onlanden maar op de buitendijkse kwelders van Fryslân. Van
De Onlanden naar het Wad... zoals het water stroomt. Bedankt Wim voor wat je hebt
betekend voor De Onlanden! Dat het jou en de jouwe goed gaat.
***
En toen Wim vertrokken was, kondigde ook onze penningmeester aan zijn functie vacant
te stellen. Henk Timmerman, bij velen ook bekend als de man van de Maallust-brouwerij
in Veenhuizen, heeft jarenlang op de achtergrond goed werk voor onze stichting verricht.
Voor hem lonken nieuwe werkzaamheden met nieuw perspectief. Henk, hartstikke
bedankt voor je werk voor Natuurbelang De Onlanden! En mooi dat je pas opstapt nadat
een hele goede opvolger zich heeft aangediend.
***
Yes! We hebben een nieuw Onlanden-team! Zeven mannen en vrouwen sterk: Lieselot,
Leo, Sebastiaan, Michel, Sonja, Marjan en ondergetekende. Hieronder stel ik ze kort aan
u voor.
Lieselot Smilde is onze nieuwe secretaris. Zij kent de 'natuur- en waterwereld' door en
door en voelt zich als secretaris als een vis in het water. Samen met Leo vormt zij de
redactie van de nieuwe nieuwsbrieven en Onlanderberichten, waarvan voor u de eerste
proeve.
Leo Stockmann is een natuurman pur sang. Vanuit zijn achtergrond bij IVN en
Landschapsbeheer Groningen legt hij de verbindingen met de natuurorganisaties rondom
De Onlanden, waaronder de IVN's van Eelde-Paterswolde, Vries, Peize, Roden-Norg,
Westerkwartier en Groningen.
Teamlid Sebastiaan Bosma is student diermanagement aan de Hanzehogeschool en
enthousiast Onlander. Hij is druk in de weer om onze verouderde website te vernieuwen.
De website www.deonlanden.nl (of www.natuurindeonlanden.nl) is nu even niet
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bereikbaar maar gaat binnenkort weer in de lucht. Daarop zal natuurlijk ook weer ruimte
zijn voor ieders bijzondere waarnemingen.
Topvogelwaarnemer Michel Wijnhold gaat de jaarlijkse broedvogeltellingen coördineren.
Dankzij de inzet van onze vrijwilligers en de boswachters zijn we in staat om ieder jaar
weer een gedegen overzicht van de stand van de broedvogels te presenteren. Samen
met Wim van Boekel legt Michel nu de laatste hand aan het rapport over 2020. We
houden je op de hoogte. Michel zal ook ons YouTube kanaal beheren. Bijzondere
waarnemingen kun je aan Michel doorgeven: m.wijnhold@deonlanden.nl
Sonja van der Wijk vertegenwoordigt in ons Onlanden-team de nieuwe veldgroep Otters
en Bevers. De Onlanden is inmiddels een kerngebied voor de Otter geworden. Bevers zijn
er nog niet, maar let op, hun bedje ligt gespreid en ze zijn onderweg! Wie kent niet de
prachtige opnames die Sonja dit jaar heeft gemaakt van de beverfamilie uit het
Friescheveen? Al héél dichtbij De Onlanden.
En tot slot onze kersverse penningmeester Marjan Feith. Vanuit haar tuinhuisje aan de
rand van De Onlanden geniet zij met volle teugen van het mooie natuurgebied. Zelf
Onlander sinds jaar en dag zal zij met haar boekhoudkundige achtergrond de donaties
van onze Onlanders doeltreffend beheren.
Een nieuw Onlanden-team van zeven mannen en vrouwen, ondersteund door tientallen
Onlanders. Genoeg 'body' om veel goede dingen te doen.
o Wij zullen ons inzetten als kenniscentrum. Samen met de terreinbeheerders bundelen
we onze waarnemingen over de natuurwaarden en biodiversiteit van De Onlanden.
Die kennis dragen we uit en zetten we in voor goed natuurbeleid.
o We zullen optreden als communicatiecentrum. De verbindende schakel zijn tussen
natuurorganisaties, overheden en alle mensen die De Onlanden een warm hart
toedragen.
o We willen ook de 'denktank' voor De Onlanden zijn. Initiatieven bedenken, plannen
ontwerpen, partijen uitnodigen, brainstormen, inspreken en debatteren.
Allemaal met het doel om de unieke natuurkwaliteit van De Onlanden te versterken: een
grootschalig wijds, maximaal ongerept natuurgebied!
Als het erop aankomt zijn wij ook de verdedigers van De Onlanden. De natuur in De
Onlanden wordt bedreigd door tal van woeste projecten. Windturbines, zonneparken en
nieuwe spoorlijnen langs de randen. En dwars door de meest waardevolle stiltekernen –
waar nu de Roerdompen en straks de Zeearenden hun nesten kunnen bouwen – staan
geëlektrificeerde stuwen, nieuwe dijken en onderhoudswegen op de tekentafel van het
waterschap.
Er is werk aan de winkel. Werk dat we als alle Onlanders met veel plezier oppakken.
Want wij zijn ook de grootste genieters van De Onlanden. Wij Onlanders zijn naast de
Kiekendieven en de Zilverreigers de ogen en oren in het veld. Wij hebben spreekrecht
namens de natuur. En daarom zetten wij ons er voor in.

20 jaar flora en fauna in De (westelijke) Onlanden
Door Roelof Blaauw, beheerder bij Staatsbosbeheer

Iedereen kent wel het gevoel van een aantal jaren ergens niet geweest zijn en als je er
dan terugkomt, verbaasd bent over de veranderde, niet meer herkenbare omgeving. Dat
kan ons in een groot deel van De Onlanden vrij eenvoudig overkomen want de
veranderingen tussen 2000 en 2020 zijn op vele plaatsen bijzonder groot. De
belangrijkste verandering is de grote toename van moeras(achtige) gebieden en open
water en daarmee de afname van een groot graslandgebied en alleen dat al geeft een
geheel ander beeld van het landschap.
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Logischerwijs is daardoor de flora en fauna ook sterk veranderd met, hoe simpel kan het
zijn, een grote toename van plantjes en beestjes van moerassen en open water. Veel van
deze veranderingen zijn terug te vinden in broedvogelrapporten, otterverslagen,
vegetatiekarteringen, waarnemingensites en ga zo maar door. Allemaal erg belangrijk
voor een goede verslaglegging en het doen van gefundeerde uitspraken over
uiteenlopende zaken. Maar wat merk je nu zelf in het gebied als je 20 jaar na dato door
het gebied loopt en min of meer vrijblijvend, wat rondkijkt? Dat is prima te illustreren
aan de hand van twee veldbezoeken, eentje in mei 2000 en eentje in mei 2020.
Een rondje Roderwolde in mei 2000
Het is mei 2000 en we staan ten noorden van Roderwolde, bij de splitsing van de
Hooiweg en de Onlandse Dijk. Het is de bedoeling om een rondje door het veld te lopen
voor eventuele aanvullingen op de reguliere broedvogeltellingen die hier al vanaf 1985
plaatsvinden. Het is al wat verder in de ochtend, speciaal voor de wat later actieve
vogelsoorten. Uiteraard gaat het niet alleen om de vogelsoorten maar pikken we ook
andere zaken zoveel mogelijk mee.
Om te starten moeten we al direct een
vrij brede sloot over om in de graslanden
te komen. Het gebied ligt helemaal vol
met dit soort sloten die de vaak smalle
graslandpercelen van elkaar scheiden.
Eigenlijk kijken we naar één groot
graslandgebied met af en toe een bosje
of moerasje. Schuin voor ons ligt
bijvoorbeeld een fraai elzenbosje: Het
Klein Waal.
Lopend in de graslanden merken we
direct hoe nat het hier is want het water
wordt hier in de zomermaanden
kunstmatig hooggehouden. Intussen
staan de Veldleeuweriken al hoog in de
lucht te jubelen en iets verderop gaat
een late Kievit op de vleugels. Een
Watersnip spat voor ons uit de slootkant
en je denkt – hoopt – wie weet is dit
misschien wel een broedvogel.

Matslootgebied juni 2006
Foto: Wim van Boekel

We lopen door graslanden die al een aantal jaren worden beheerd door Staatsbosbeheer
maar aan beide kanten naast ons liggen graslanden die nog in landbouwkundig gebruik
zijn. Op de eerste zien we Gestreepte witbol met Veldzuring en Boterbloemen maar
helaas ook steeds meer Pitrus. Op de tweede zijn alleen maar strakke groene graslanden
te zien met Engels raaigras en Beemdgrassen. Op de lagere delen zien we in alle
graslanden eilandjes van Liesgras en Rietgras. Gelukkig liggen een paar percelen
verderop, direct ten westen van het Klein Waal, enkele graslanden met een meer
bijzondere plantengroei. Hier groeien zogenaamde kleine zeggensoorten als Zwarte
zegge, Zompzegge, Sterzegge en Blauwe zegge maar er zijn ook hoekjes met
Waterdrieblad en af en toe een verdwaalde Dotterbloem. Dit zijn extra natte percelen
omdat er nog enige kwelwater naar boven komt. Het zijn ook de percelen waaruit deze
dag meerdere Watersnippen op- vliegen, wat niet direct duidt op broedvogels.
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Intussen komt een roepende Grutto overvliegen wat een
goed gevoel geeft: ze zijn er nog! Vele tientallen jaren
hiervoor was deze soort (zeer) algemeen in deze
contreien maar net als vele andere weidevogelsoorten
heeft hij om diverse redenen het veld moeten ruimen.
Gelukkig zijn er ook vogelsoorten die het wel goed doen
want even later komen we een Roodborsttapuit tegen en
in de kleine plukken riet langs de sloten horen we heel af
en toe een Rietzanger. Er gaan zelfs verhalen rond dat er
op enkele plaatsen Blauwborsten zouden broeden.
Oef! Weer een paar brede sloten waar we overheen
moeten. De sloten staan hier vol met Holpijp en
Waterviolier, wat toevoer van enig kwelwater aangeeft.
Veel verderop staat vooral Pijlkruid en Zwanenbloem in
en langs de sloten. In dit gebied duidt dat meestal op
plekken waar meer kleiige lagen in het veen voorkomen.
Uit de slootkanten vliegen een paar Graspiepers op en na
Grutto Matslootgebied, juni 2006
wat zoekwerk scoren we een nest met eieren (nou ja,
Foto: Wim van Boekel
eitjes). Nog een paar sloten verder zien we een paartje
Wilde eenden. En hé, dat is leuk: ook nog een paartje Kuifeenden. Die moeten we in de
gaten houden voor later in het seizoen.

Matslootpolder vanaf de Hooiweg, april 2007
Foto: Wim van Boekel
We zijn in de buurt van de Matsloot aangekomen en lopen terug langs de Hooiweg.
Kijkend in de richting van het Leekstermeer zien we in de verte een Bruine kiekendief
vliegen en dichterbij een Buizerd. Vorige week werd hier een vroege Kwartelkoning
gehoord maar die is nu stil of alweer verdwenen. Wel vliegt er nog een Tureluur over en
in één van de sloten zit een Knobbelzwaan te broeden. Op enkele boerengraslanden
wordt gewerkt en daar hebben zich wat Kokmeeuwen en Blauwe reigers verzameld: er is
mogelijk iets te halen.
We zijn al bijna weer bij het startpunt wanneer we toch nog enkele leuke bijvangsten te
zien krijgen. Eerst vliegen er een paar grote libellensoorten langs. De ene is een
Glassnijder en de andere een Vroege glazenmaker. Ze zijn hier niet echt zeldzaam maar
toch is elk exemplaar mooi meegenomen. In een bermrand beweegt opeens iets: we zien
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nog net een Hermelijn wegduiken. Altijd weer leuk en het doet gelijk denken aan de
andere marterachtigen. Hoe zou het gaan met de Wezel en Bunzing in het gebied? Zal de
Das hier nog een keer opduiken? En het is toch wel jammer dat de Otter al zo lang uit
het gebied verdwenen is. Helemaal aan het einde van ons rondje vinden we enkele
vroege Kleine vossen in wat brandnetels. Al met al was het een mooi rondje.
Een nieuwe blik in mei 2020
Het is mei 2020 en wederom sta ik ten noorden van Roderwolde, bij de splitsing van de
Hooiweg met de Onlandse Dijk. Ik ben door de omstandigheden genoodzaakt alleen in
het gebied te kijken voor eventuele aanvullende waarnemingen. Eigenlijk heb ik hier
niets te zoeken op dat vlak want het gebied wordt, na de inrichting als
waterbergingsgebied, al jaren op broedvogels geteld door vrijwilligers en dit is niet mijn
telgebied.
Ik loop de kade op en kijk schuin voor ons naar het Klein Waal. Niks geen graslanden
meer en het regelmatige slotenpatroon is verdwenen. Nu zie ik uitgestrekte moerassen
en enkele verruigde graslanden met veel grote Lisdodde, Pitrus, Liesgras en Riet. Het
Klein Waal zelf bestaat nu uit steeds slechter ogende elzen, vele exemplaren zijn al dood.
Het water staat hier zo hoog dat zelfs de elzen het niet kunnen redden. Toch is er geen
reden voor al te veel zorg want direct oostelijk van het bosje is het net iets hoger en daar
schieten massaal nieuwe elzen en wilgen op: het nieuwe Klein Waal. Ook de mooie Kleine
zeggenvegetatie ten westen van het bosje is verdwenen. Maar ook hier is er vervanging
opgetreden: ten zuiden van het Klein Waal, net buiten de kade, is een graslandvegetatie
ontstaan die nog fraaier en botanisch meer bijzonder is. Dat hadden we in 2000 niet
verwacht.

Klein Waal met opslag, april 2019
Foto: Wim van Boekel
Vlakbij vliegen opeens twee Grote zilverreigers op. Niet direct als broedvogels noteren,
maar toch. Twintig jaar geleden was dit een schaarse soort in het gebied maar nu kun je
ze dagelijks zien. In het winterhalfjaar zijn ze zelfs even algemeen als de Blauwe reiger.
Hé, daar hoge tjierpgeluiden en ja hoor, ik zie enkele Baardmannetjes. Ze zijn bijna niet
in de verrekijker te krijgen, zo snel verdwijnen ze weer in het riet. Maar gelukkig blijft
het mannetje even boven in een rietpluim zitten.
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Matslootgebied achter Klein Waal, april 2019
Foto: Wim van Boekel
Lopend over de kade, langs het Oerwoldmonument richting Hooiweg, is de Waterral te
horen evenals enkele Rietzangers en zo waar ook een Snor. Dit zijn soorten die zo
langzamerhand heel gewoon en algemeen zijn in dit gebied. Bij de Mijmerbank langs de
Hooiweg staan bijna altijd wel enkele vogelaars annex (vogel)fotografen. Ook nu zijn ze
er weer. Op de vraag of er nog iets bijzonders te zien is komen er enthousiaste verhalen
over hoempende Roerdompen, een Zeearend in de verte, een langsvliegende IJsvogel en
jawel, een zwemmende Otter dichtbij. Toch nog maar een eindje doorlopen langs de
Hooiweg met uitzicht over het open water van de gegraven slenken door het gebied. Hier
zie ik opvallend veel Grauwe ganzen, een paar Grote zilverreigers, een enkele Lepelaar
en wat eenden in de verte. De meeste zijn Wilde eenden en Krakeenden. Maar als ik wat
beter kijk, zijn ook Wintertaling, Zomertaling, Kuifeend en Tafeleend te zien. Regelmatig
scheren er Visdieven over en op meerdere plaatsen schommelen Bruine kiekendieven
boven de rietvelden. Hoewel het al wat later in de ochtend is, zijn er nog volop
zangvogels te horen in de rietvelden en ruigtes. Rietzangers zijn er in overvloed en ook
Blauwborsten zijn al lang geen zeldzaamheid meer.

Grote waternavel in de Zuidslenk, Blauwvennen
Foto: Herman Sips
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Helaas is het niet allemaal voorspoed. In de slenken zien we ook een felgroene rand
langs de rietkragen: de Grote waternavel. Dit is een zogenaamde invasieve exoot die
misschien nog voor heel wat hoofdbrekens gaat zorgen in het gebied. Hé, daar rent een
Hermelijn op het fietspad. Ze zijn er nog steeds en het lijkt wel of de aantallen
toenemen. Een aantal zoogdiersoorten doet het momenteel erg goed in het gebied
waaronder de Otter en de Waterspitsmuis. Naar deze soorten moest je 20 jaar geleden
erg lang op zoek.
Ik loop alweer terug naar het startpunt en zie minimaal tien Vroege glazenmakers,
honderden variabele waterjuffers en een Kleine vos. Die laatste soort doet het
momenteel erg slecht dus eigenlijk is dit een bijzondere waarneming in 2020. Met een
Toren- en Boomvalk in de buurt van het Oerwoldmonument neem ik weer afscheid.
Alweer een mooi rondje.
De twee veldbezoeken – met 20 jaar tijd ertussen – leveren een bijna niet voor te stellen
verschil in waarnemingen én beleving van het gebied op. Deze bezoeken hadden op bijna
elke willekeurige plek in De Onlanden gesitueerd kunnen zijn. Overal in De Onlanden zijn
de veranderingen groot. Veldbezoeken op andere tijden in het jaar hadden uiteraard
andere soorten en aantallen opgeleverd maar ook dan waren de verschillen tussen 2000
en 2020 zeer duidelijk geweest.
En tja, dan komt toch stiekem de vraag naar boven: hoe zal het zijn na de volgende 20
jaar? Zullen de Zeearend en Visarend er jaarlijks broeden? Zullen zangvogels als
Krekelzanger, Grote karekiet en Cetti’s zanger algemene verschijningen zijn? Zullen de
eerste Zwarte ooievaars dan broeden in de uitgestrekte elzenbossen en wilgenstruwelen
die zullen zijn ontstaan? Zullen de vele bevers de grote waternavel er bijna onder
gekregen hebben? Zal ik dan, wanneer ik weer bijna terug ben bij het beginpunt,
Zuidelijke glazenmakers en Grote vuurvlinders zien? En zal ik dan nog een pas
uitgevlogen Smelleken bij het nieuwe Klein Waal langs zien vliegen? Wat het ook zal
worden, één ding is zeker, in 20 jaar tijd kan er veel veranderen.

Wintergasten in De Onlanden

door Michel Wijnhold, Coördinator (broed)vogeltellingen in De Onlanden
De winter komt eraan en dat levert weer een heel andere
samenstelling van de vogelpopulatie In De Onlanden op.
De zomergasten zijn vertrokken naar hun
winterverblijven, de wintergasten zijn hier juist aan het
overwinteren en er zijn ook altijd nog vogels onderweg
van A naar B. Waar kun je de komende wintermaanden
op letten in De Onlanden?
Klapeksters
In de zomer is de Grauwe Klauwier inmiddels een vaste
broedvogel geworden voor De Onlanden, niet dat de
klauwieren je om de oren vliegen, maar één succesvol
broedpaar in De Kleibosch was toch een mooi resultaat.
Aan het einde van het broedseizoen vertrekken de
klauwieren naar sub-Sahara Afrika. In ons land wordt zijn
plek dan ingenomen door een familielid: de Klapekster.
Net als de Grauwe Klauwier is dit een zangvogel met
roversinstinct: insecten, kikkers, hagedissen, muizen en
jonge vogels zijn prooien. Als er meer wordt gevangen
dan er kan worden gegeten wordt de prooi op doorns of
prikkeldraad gespiesd om later te worden verorberd. Wat
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Klapekster in Klein Waal
Foto: Frans Kromme

de Klapekster mist aan kleur, maakt hij goed met zijn formaat: hij is een stuk groter dan
de Klauwier. De Klapekster is bovendien niet moeilijk te spotten: vaak zit hij/zij bovenin
een struik op de uitkijk naar prooi. Ze kunnen ook, net als een Torenvalk, bidden. De
afgelopen jaren zijn er in de winter meerdere Klapeksters aanwezig geweest in De
Onlanden en ook nu is er al een exemplaar gesignaleerd.
Roofvogels komen en gaan

Ruigpootbuizerd, Lettelberterpetten
Foto: Ane van Rees

De Klapekster en de Klauwier zijn technisch
gezien geen roofvogels, maar zangvogels. Maar
ook de echte roofvogels zijn in De Onlanden
ruim voorhanden gedurende de winter.
Torenvalken en Buizerds zijn het hele jaar door
te zien, al zullen er ook overwinteraars uit
andere streken aanwezig zijn, tussen de
standvogels. Uit het hoge Noorden komen ook
wel Ruigpootbuizerds onze kant op, maar dat
wordt landelijk steeds minder. Doordat de
gewone Buizerd erg veel variatie kent in
verenkleed, is het lastig om deze te
onderscheiden van de Ruigpootbuizerd (zelfs
voor de meer ervaren waarnemer). De ruigpoot
heeft iets andere proporties en moet de
volgende kenmerken minimaal hebben: een
‘broek’ aan, donkere polsvlekken en een
donkere eindband aan de staart. Maar er zijn
ook gewone Buizerds gezien die er erg veel
kenmerken van hebben.

Behalve gasten die bij ons komen overwinteren, zijn er ook roofvogels die vertrekken. De
Boomvalk bijvoorbeeld. Maar ook de Bruine kiekendief zou eigenlijk naar Afrika moeten
vertrekken. Dat doet echter niet elke Bruine kiekendief zodat je deze soort dan ook
jaarrond kunt zien in De Onlanden. Opvallend genoeg gaat het daarbij vrijwel altijd om
vrouwtjes of jonge mannetjes (die zien er vrijwel hetzelfde uit). Ook bij een andere vaste
wintergast – de Blauwe kiekendief – zien we diezelfde verdeling: in De Onlanden worden
hoofdzakelijk vrouwtjes (of
jonge mannetjes) waargenomen.
Nog een kiekendief waarvan De
Onlanden twee winters
achtereen het winterkwartier
was, is de Steppenkiekendief.
Een mannetje is er in 2017 en
2018 lang geweest. Maar in de
winter van 2019/2020 is hij
maar eenmaal gezien en dan
ook nog eens op koers het
gebied uit. Desalniettemin
kunnen we altijd hopen dat er
weer eentje langs komt. Naast
jachtgebied voor kieken is De
Onlanden ook een belangrijke
Blauwe kiekendief (juveniel), Blauwvennen
slaapplaats: jaarlijks worden
Foto: Ane van Rees
enkele tientallen individuen
geteld.
Ganzen
Er is in de loop van de jaren een robuuste broedpopulatie van soepganzen, Grauwe
ganzen, Grote Canadese ganzen, Nijlganzen (eigenlijk een eendensoort) en Brandganzen
9

ontstaan in De Onlanden. In
de winter worden deze vogels
aangevuld (of vervangen)
door vooral Kolganzen en ook
Rietganzen. Van oudsher is
het Leekstermeergebied een
van de belangrijkste plaatsen
voor Kolganzen om te
overwinteren. Maar door de
ingebruikname van het gebied
als waterberging en de
daarmee gepaard gaande
verruiging is daar nu minder
ruimte voor. In de
weidegebieden rond het
Leekstermeer zijn echter nog
Kolganzen op de es van Leutingewolde
Foto: Wim van Boekel
steeds soms tienduizenden
ganzen te zien. In het
verleden zaten daar af en toe bijzonderheden tussen als Taigarietgans of Ross’ gans.
Goed opletten dus!
Eenden
Ook de eenden weten De Onlanden te vinden als overwinteringsgebied. Concentraties
van honderden Smienten, Krakeenden, Slobeenden en Wintertalingen zijn niet
ongewoon.
Ook leuk zijn de vissers onder de
eenden: de zaagbekken. De Grote
zaagbek en het Nonnetje worden
elke winter waargenomen. Ze
vissen bij ons met hun getande
aalscholver-achtige snavels.
Datum
Aantal
27 juli
0
29 juli
1
1 aug
2
18 sep
0
4 okt
1
10 okt
3
16 okt
12
18 okt
19
31 okt
20
Roodborsttellingen 2020,
Michel Wijnhold

Grote zaagbekken (man), Lettelberterpetten
Foto: Ane van Rees

Zangertjes in De Kleibosch
Wat minder in het oog springend zijn de kleine zangvogels
die, zeker gezien hun omvang, enorme afstanden
overbruggen als wintergasten uit Noord- en Oost-Europa. In
De Kleibosch miegelt het de laatste weken van de
Goudhaantjes, maar ook Sijzen en lijsterachtigen als
Koperwiek en Kramsvogel zijn er te vinden. Ook de
Roodborsten zijn gearriveerd: ze laten in ieder geval volop
van zich horen. Tijdens systematische tellingen, gedaan aan het eind van de middag op
een vast rondje worden dan ook steeds meer Roodborsten waargenomen (zie tabel).
Altijd weer verrassingen
Naast de vaste gasten en te verwachte bijzonderheden zijn er altijd verrassingen te zien
in De Onlanden. Zoals recent bijvoorbeeld de Grijze Wouw.
Een actuele lijst met waarnemingen in De Onlanden is te vinden op waarneming.nl en
binnenkort ook op de vernieuwde site van De Onlanden. Leuke waarnemingen kunt u ook
doorgeven aan ondergetekende: m.wijnhold@deonlanden.nl (mocht dit adres problemen
geven, dan kunt u uw waarnemingen sturen aan: mwijnhold@hotmail.com)
10

Er valt in ieder geval genoeg te genieten in het mooie, deels moerasachtige gebied De
Onlanden!

De Groene glazenmaker,
supersonische vliegmachine in De Onlanden
Door Jacob de Bruin, beheerder bij Natuurmonumenten.

De Groene glazenmaker is wat mij betreft een van de mooiste libellen van Nederland.
Vooral de intens blauwe ogen van het mannetje zijn prachtig. Het achterlijf van het
mannetje is voornamelijk blauw, met zwarte vlekken. Dus het mannetje van de Groene
glazenmaker is vooral blauw, hij heeft alleen een groen borststuk. Het vrouwtje maakt
een overwegend groene indruk en doet haar naam wel eer aan.

Groene glazenmaker, man
Foto: Frans Kromme

De Groene glazenmaker is in Nederland vrij zeldzaam en komt met name voor in
laagveengebieden waaronder De Onlanden. De soort plant zich alleen voort in dichte
vegetaties van Krabbenscheer.
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Een leven grotendeels onder water
In de zomer leggen de vrouwtjes hun eitjes in de Krabbenscheerplanten. Na de winter, in
het voorjaar komen uit de eitjes de larven van de Groene glazenmaker. Deze larven zijn
echte vreetmachines en voeden zich met allerlei kleine dieren zoals watervlooien,
muggenlarven, kleine visjes en zelfs met
andere libellenlarven. Geleidelijk groeien de
larven en vervellen ze wel twaalf keer. De
larven overwinteren minstens nog een keer
onder water. Het grootste deel van het leven
van de groene glazenmaker speelt zich dus af
onder water, tussen de bladeren van
Krabbenscheerplanten. Krabbescheer heeft
stekelige bladeren die de larven beschermen
tegen vissen.
Dan komt misschien wel het gevaarlijkste
moment voor de Groene glazenmaker: het
uitsluipen. De larve moet het relatief veilige
water verlaten. De larve kruipt via een blad
van de Krabbenscheerplant uit het water en
dan gebeurt iets bijzonders: de larve vervelt
voor de laatste keer en verandert in een
Larve van een groene glazenmaker
prachtig insect met vleugels. De libel breekt
Foto:www.vlinderstichting.nl
het huidje open en wringt zich naar buiten. De
libel kan nog niet vliegen, eerst moet het de vleugels en het achterlijf volpompen met
lichaamsvloeistof. Daarna moeten de vleugels uitharden. Dit alles duurt enkele uren en in
die tijd is de libel volkomen weerloos tegen aanvallen van vogels en andere rovers.
Bovendien moet het weer goed zijn: bij koude omstandigheden duurt het uitsluipen
langer of kan zelfs helemaal mislukken. De keuze van het moment en de plek van
uitsluipen is dus cruciaal in het leven van de Groene glazenmaker. Als het lukt kan de
libel zijn vliegkunsten ontwikkelen en brengt het de laatste fase van z’n leven door in het
vliegruim. Deze fase duurt maar een aantal weken.
Supersonische vliegmachine
Als we deze vliegmachine nader
beschouwen vallen we van de ene
verbazing in de andere. De ogen
bestaat uit 10.000 tot 50.000
verschillende facetjes. Hiermee
kan de libel uitstekend zien.
Bovendien kan de kop in alle
richtingen buigen en draaien. De
Groene glazenmaker heeft
krachtige kaken om prooidieren
mee te vermorzelen. De poten
hebben stijve haartjes die kunnen
worden gebruikt als vangnet
tijdens de jacht – het is voor een
prooi bijna onmogelijk om uit de
poten van de libel te ontsnappen.
En dan de vleugels – het zijn
maar liefst vier stuks – die
onafhankelijk van elkaar kunnen
bewegen.

Groene glazenmaker, vrouw
Foto: Frans Kromme
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Ruim 300 miljoen jaar geleden, in het carboon, vlogen er al libellen. Al die tijd heeft
evolutie ervoor gezorgd dat er een perfecte vliegmachine is ontstaan. Ze kunnen
stilstaan in de lucht, achteruitvliegen en hoge snelheden bereiken, en dat met minimale
energieverbruik. Vergeleken bij een libel is de Joint Strike Fighter van de luchtmacht
maar een onhandige en energie slurpende vliegmachine.
Er zitten geen spieren in de vleugels van de libel. Ze zijn licht – de aderen zijn met lucht
gevuld – en sterk doordat ze een soort golfplaatstructuur hebben. De vleugels zijn met
complexe gewrichten verbonden aan het borststuk. In het borststuk zitten de spieren
voor de neerslag en opslag. Insectenscharnieren bevatten de meest elastische stof op
aarde: resiline. Het is 97% elastisch, een nog niet bestaande tennisbal van resiline die
van een hoogte van 1 meter valt zou 97cm terugstuiteren.
Kortom: binnen een paar uur verandert de kwetsbare en onhandig ogende larve in een
supersonische vliegmachine. Eenmaal in de lucht begint het zoeken naar een partner. Als
er een partner is gevonden wordt er een paringswiel gevormd. Het mannetje pakt het
vrouwtje vast, achter de kop en het vrouwtje neemt het sperma van het mannetje over.
De paring kan zowel in rust als tijdens het vliegen plaatsvinden en kan meerdere uren
duren. Na de paring gaat het vrouwtje haar eitjes leggen. Dit doet ze in de
Krabbenscheerplant. Het vrouwtje heeft hiervoor een zogenaamde legboor waarmee ze
gaatjes maken in de plant maakt om haar eitjes in te leggen.
Beschermde soort
Een bijzonder beest dus, die Groene glazenmaker! Gelukkig is het een goed beschermde
soort, een zogenaamde habitatsoort. Dit zijn soorten die beschermd worden door de
Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn. Europese bescherming
dus. Daarnaast staat de soort ook op de 2004 IUCN Red List of Threatened Species. Op
de Nederlandse rode lijst staat de soort vermeld als kwetsbaar. De Groene glazenmaker
komt voor in Noord Europa, in landen als Nederland, Duitsland, Polen, Zweden en Letland
(zie onderstaande kaarten). De Groene glazenmaker is een libellensoort die de laatste
tientallen jaren hard achteruit is gegaan. Daarom is het nodig maatregelen te nemen
voor het behoud van deze soort in ons land.

Kaarten a en b: Verspreiding Groene glazenmaker (a) en verspreiding krabbenscheer (b).
Bron: Jaeschke A, Bittner T, Jentsch A, Reineking B, Schlumprecht H, et al. (2012)1

1

Biotic Interactions in the Face of Climate Change: A Comparison of Three Modelling Approaches.
PLoS ONE 7(12): e51472. doi:10.1371/journal.pone.0051472
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De Groene glazenmaker in De Onlanden
In De Onlanden komt de Groene glazenmaker voor en weet ze zich voort te planten op
tenminste drie locaties. Namelijk de libellenpolder De Werren, ten noorden van het
Leekstermeer en het Omgelegde Eelderdiep. De eerste twee locaties worden zorgvuldig
beheerd door respectievelijk Natuurmonumenten en Stichting Het Groninger Landschap.
De laatste locatie is een watergang van het waterschap Noorderzijlvest.
Sinds twee jaar worden de libellen gemonitord in de libellenpolder De Werren en het
Omgelegde Eelderdiep door enthousiaste vrijwilligers Frans Kromme, Willy Sjaarda, Roel
Rijskamp en Evert-Jan Slot. Ook het Groninger Landschap monitort de populatie Groene
glazenmakers. We kunnen concluderen dat deze bijzondere soort heeft geprofiteerd van
de inrichting van De Onlanden in 2010-2012. De populatie in de libellenpolder De Werren
was lange tijd de enige plek, maar nu komt de soort dus ook voor ten noorden van het
Leekstermeer en sinds een paar jaar ook in het Omgelegde Eelderdiep.
Deze laatste locatie heeft de potentie om uit te groeien tot een van de grootste
populaties van Noord-Nederland. Het waterschap Noorderzijlvest werkt met een
gedragscode die rekening houdt met deze soort. Dat betekent dat er minstens 50% van
de Krabbenscheervegetatie gespaard blijft bij het schonen van de watergang.

Kaart: Waarnemingen groene glazenmaker 2015-2020.
De Blauwe cirkels zijn de bekende voortplantingsgebieden van west naar oost zijn dit: ten noorden
van het Leekstermeer, Libellenpolder De Werren en het Omgelegde Eelderdiep.
Bron: www.waarneming.nl

De Toekomst van de groene glazenmaker in De Onlanden
Ik denk dat er een goede toekomst ligt voor deze soort in De Onlanden. Het zal een van
de grotere populaties worden van Nederland. Het beheer in de natuurgebieden van
Natuurmonumenten en het Groninger Landschap is op orde en hier is altijd een veilige
plek voor voortplanting. De locatie in het Omgelegde Eelderdiep is vrij nieuw maar
veelbelovend. De watergang moet echter ook een zekere waterafvoer verzorgen en moet
dus jaarlijks geschoond worden. We zijn in gesprek met het waterschap Noorderzijlvest
om dit beheer goed te organiseren voor de komende jaren. Als dit lukt kunnen hier
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honderden Groene glazenmakers vliegen en zich voortplanten. Waarschijnlijk ontstaan er
op meerdere plekken in De Onlanden geschikte omstandigheden voor de voortplanting.
We zien namelijk op meerdere plekken dat Krabbenscheer zich aan het uitbreiden is.

Omgelegde Eelderdiep na het schonen 8 september 2020
Foto: Jacob de Bruin
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Nieuwe petgaten in de Lettelberterpetten

door René Oosterhuis, natuurbeheerder Stichting Het Groninger Landschap
Langzaamaan groeien de petgaten in Lettelberterpetten dicht en ontstaat er een
moerasbos. Door de begroeiing was het mozaïek van petgaten en legakkers nauwelijks
nog te herkennen. Stichting Het Groninger Landschap heeft samen met
Landschapsbeheer Groningen twaalf nieuwe petgaten gegraven. Hierdoor zijn nu alle
stadia van petgaten weer te zien: van open water tot moerasbos.
Geschiedenis
De Lettelberterpetten zijn in de 20e eeuw ontstaan door het lokaal afgraven van de
veenlaag. Het veen uit de petgaten werd te drogen gelegd op de naastgelegen legakkers.
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Eenmaal droog werd het veen als brandstof gebruikt.
Het veen uit de Lettelberterpetten was van slechte
kwaliteit door een hoog zoutgehalte. Dit zout zorgde
ervoor dat kachels gingen roesten. Hierdoor is het
gebied nooit intensief verveend. Het zout komt uit de
tijd toen de zee nog tot aan het Leekstermeer reikte.
Door de lage ligging van het meer stroomde het
water moeilijk terug en bleef het zout achter. De
oude naam, het Zulthemeer, verwijst nog naar het
zout. Op afbeelding 1 is de oude structuur van
petgaten en legakkers te zien.
De oude petgaten zijn in 100 jaar volledig
dichtgegroeid en bedekt met een elzenbroekbos.
Vanwege de hoge natuurwaarden is het onwenselijk
om deze petgaten open te graven. Daarom zijn er
twaalf nieuwe petgaten naast de bestaande petgaten
gegraven. Hiermee wordt het mozaïek in het
landschap hersteld en zijn de stadia van open water
tot moerasbos weer te herkennen.
Afbeelding 1:
Zeldzame soorten
Historie petgaten Lettelberterpetten
Petgaten zijn rijk aan natuurwaarden! De vele
bron: Reling en Fortuin 1975
overgangen van nat naar droog maakt het een
geschikt leefgebied voor tal van soorten. Zo krijgen verschillende soorten zegge een kans
om te groeien. Ook de drijvende kragge, die ontstaat als de verlanding op gang is, vormt
een geschikte biotoop voor verschillende
soorten zegge. Deze grassoort is het leefgebied
van verscheidene korfslakken, waarvan de
Zeggekorfslak het meest zeldzaam is. In 2003
werd de Zeggekorfslak voor het eerst
vastgesteld in de Lettelberterpetten. Tot die tijd
was de soort alleen in Limburg waargenomen.
De Lettelberterpetten is een belangrijk
leefgebied voor de minuscule slak en de nieuwe
petgaten versterkt de biotoop van de populatie.

Zeggekorfslak (Vertigo moulinsiana)
Foto: Gilles San Martin, Bron:
https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=7108026

Ook de Waterspitsmuis profiteert van de
overgangen van nat naar droog. De
Waterspitsmuis kwam al voor in de
Lettelberterpetten, maar de nieuwe petgaten
vergroot het leefgebied.

Door de petgaten dicht te laten groeien met
Krabbenscheer ontstaat er een geschikt leefgebied voor zowel de Groene- als Vroege
glazenmaker. Beide libellensoorten zijn sterk afhankelijk van deze waterplant. In een
aantal sloten is Krabbenscheer aanwezig en zijn er populaties van de Groene- en Vroege
glazenmaker. Krabbenscheer is een gevoelige plant die zomaar kan verdwijnen. Daarom
is het voor de libellen belangrijk dat er alternatieve locaties in de buurt zijn. Ook voor
deze soorten bieden de nieuwe petgaten een nieuwe leefgebied!
Werk in uitvoering
Het aanleggen van de petgaten is een onderdeel van het project Herstel houtsingels en
aanleg petgaten in het Zuidelijk Westerkwartier. Dit project is mogelijk gemaakt door het
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en de provincie Groningen.
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De droge zomer met lage waterstanden was over het algemeen niet gunstig voor de
natuur. Echter, voor de aanleg van de petgaten was het wel positief. Door de lage
grondwaterstand kon er gewerkt worden zonder veel bodembeschadigingen. Inmiddels
heeft de regen in oktober het waterpeil weer aangevuld.
De overgang tussen de petgaten en de legakkers is normaal gesproken strak met steile
oevers. De nieuwe petgaten hebben juist een geleidelijke overgang met een flauw talud.
Deze geleidelijke overgangen verhogen de natuurwaarde. De grond in de buurt van de
petgaten bestaat uit een dunne laag klei, een laag veen en daaronder zand. Op
onderstaande foto is de bodemopbouw goed te zien. De petgaten zijn tot het zand
afgegraven om in aanraking te komen met kwelwater.

Afbeelding 2: Afgraven nieuwe petgaten Lettelberterpetten 1

Colofon
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