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Voorwoord
Beste mensen,
in deze Nieuwsbrief vinden jullie weer informatie over de
stand van zaken rond de plannen voor de waterberging.
Ook wordt aandacht besteed aan andere ontwikkelingen in
het Onlandengebied en komen wat aspecten van het
beheer aan bod.
Het weer van de laatste tijd laat zien dat de aanleg van
waterbergingen geen overbodige luxe is. Grote
hoeveelheden neerslag in korte tijd kunnen, lokaal of
regionaal, voor grote problemen zorgen als er geen
opvangmogelijkheden zijn. Bij alle gepraat over de
gevolgen voor de natuur en de omwonenden vergeten we
misschien wel eens dat de aanleg van de waterbergingen
noodzakelijk is voor de veiligheid in het gebied. Dat
natuur en recreatie mee kunnen profiteren van de aanleg
is natuurlijk prachtig.
Wim van Boekel
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Waterberging en Natura2000:
de eindstreep nadert !
door Wim van Boekel
Het afgelopen halfjaar zijn belangrijke stappen gezet in de procedures rond de plannen
voor zowel de waterberging in de Kop-van-Drenthe, als het aanwijzingsbesluit voor het
Natura2000-gebied Leekstermeergebied. In beide procedures waren nu de
belanghebbenden en belangstellenden aan het woord. Zij konden hun mening geven over
de plannen en voorstellen, mondeling en schriftelijk. Van deze inspraakmogelijkheid is
door velen gebruik gemaakt.
Al deze reacties moeten vervolgens geïnventariseerd en beoordeeld worden. Voor de
Natura2000 gebieden zal pas in het najaar een antwoord van de overheid te verwachten
zijn. In de bestuurscommissie Peize, verantwoordelijk voor de inrichting van de
waterberging, is echter hard gewerkt om zo snel mogelijk de reacties te verwerken, te
beoordelen en de plannen waar nodig aan te passen.
Het streven is nog steeds om dit jaar te beginnen met de eerste werkzaamheden en
daarom is doorpakken het devies. Dit betekent dat goed gekeken is naar oplossingen
voor bezwaren van bijvoorbeeld omwonenden van het plangebied. De redenatie bij deze
aanpak is dat langdurige procedures, met de daarbij horende vertraging in de uitvoering,
voorkomen kunnen worden als de bezwaren nu al weggenomen kunnen worden. Nadeel
van deze aanpak is dat je, soms meer, soms minder, van de oorspronkelijke
doelstellingen voor het gebied moet afwijken om tegemoet te komen aan de bezwaren.
Zo is in de bijstelling van de plannen hier en daar wat gebied ingeleverd en ook zijn er
wat concessies gedaan op het punt van het toerisme in het plangebied. Op grote lijnen
zijn de plannen echter overeind gebleven.
Het was de bedoeling dat de eindversies nog voor de zomervakantie bij de Provinciale
Staten van Drenthe en het bestuur van Waterschap Noorderzijlvest besproken zouden
worden. Of deze planning gehaald gaat worden is op dit moment niet duidelijk. Ook alle
indieners van zienswijzen krijgen t.z.t. nog een antwoord van de bestuurscommissie. Om
vervolgens snel met het werk te kunnen beginnen wordt waarschijnlijk, in overleg met de
betrokkenen, een artikel 19 procedure gevolgd.
De natuurbeheerders in de bestuurscommissie Peize (voorheen de Landinrichtingscommissie Peize) hebben inmiddels wel met hun ‘achterban’ over de plannen gesproken.
Dit gebeurde op 24 mei in Eelde. Alewijn Brouwer en Nico Altena, als vertegenwoordigers
van resp. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, gaven uitleg over de plannen voor de
waterberging in hun natuurterreinen. Hierop werd kritisch gereageerd door de
aanwezigen. Vooral de verwachte achteruitgang van de aantallen weidevogels in de
gebieden was een discussiepunt. Het is duidelijk dat de keuzes die gemaakt zijn niet voor
alle vogelgroepen gunstig uit zullen pakken. Toch is het in dit stadium moeilijk te
voorspellen hoe de natuur in de gebieden zich zal gaan ontwikkelen. Een goed beheer
van de gebieden zal zeker belangrijk zijn. Dit is echter een pijnpunt voor de
natuurorganisaties, aangezien goed beheer veel geld kost. Waar dit geld vandaan moet
komen is nu nog niet duidelijk.
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Waterberging: effecten voor ganzen en
eenden vallen mee

(mits er nieuwe Ganzenfoerageergebieden komen)
Door Wim van Boekel
Door onderzoekers van bureau Altenburg & Wymenga is, in opdracht van de Dienst
Landelijk Gebied Groningen, gekeken naar de effecten van de herinrichting van het
Leekstermeergebied op de ganzen (voornamelijk Kolgans) en Smienten die in het gebied
overwinteren. Het Leekstermeergebied is immers een Vogelrichtlijngebied (binnenkort
Natura2000-gebied), dat onder meer tot doel heeft plaats te bieden aan een ganzen- en
Smienten populatie van een vastgestelde omvang. De onderzoeksvraag was of de
inrichting als waterberging een significant negatieve invloed zal hebben op de populatie
ganzen en eenden die het gebied volgens de doelstellingen moet kunnen bergen.
Om hierover uitspraken te kunnen doen hebben onderzoekers van Altenburg & Wymenga
dit voorjaar het gebied uitgebreid onderzocht, daarbij ook gebruik makend van de
gegevens en ervaringen van de terreinbeheerders en ganzentellers.
Uit het onderzoek blijkt dat, na
inrichting als waterberging, rond het
Leekstermeer ruim voldoende
oppervlak aan geschikt
foerageergebied (1630 ha) aanwezig
blijft voor de aantallen ganzen en
Smienten die in de doelstellingen
van het nieuwe Natura 2000 besluit
worden genoemd. Dit is ook niet zo
moeilijk, aangezien deze aantallen
sterk verlaagd zijn ten opzichte van
de, nu nog geldende, doelstellingen
voor het Vogelrichtlijngebied. Een
groot deel van deze 1630 ha
geschikt foerageeroppervlak is
echter geen, door de provincies
aangewezen, Ganzenfoerageergebied. Als alleen het aangewezen
oppervlak mee geteld wordt (383
ha), blijkt dat slechts zo’n 50 % van
de benodigde hectares voor de
ganzen en Smienten beschikbaar is.
Buiten de aangewezen
foerageergebieden mogen de ganzen
en eenden verjaagd worden.
Verstoringvrij grazen is voor de
vogels nu dus alleen gegarandeerd
op het oppervlak van 383 ha. De
rest van de 1630 ha geschikt
foerageergebied, die in het rapport
van Altenburg & Wymenga vermeld
staan, is niet beschermd en hier
lopen de ganzen dus (grote) kans
verjaagd te worden.
Een groot deel van het huidige aangewezen Ganzenfoerageergebied zal door de inrichting
als waterberging verloren gaan (het komt onder water te staan). Het is voor de vogels
van groot belang dat deze 877 ha bestaand Ganzenfoerageergebied op een
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aangrenzende plek buiten de waterberging weer gerealiseerd worden. Hierdoor ontstaat
een veel groter oppervlak beschermd foerageergebied, buiten de waterberging.
In het rapport van Altenburg & Wymenga wordt er terecht op gewezen dat het Natura
2000 gebied ook de functie van slaap- en rustplaats heeft voor de ganzen en Smienten.
Deze functie dreigt het gebied te verliezen, door toegenomen verstoring door toerisme
en verkeer. Om de slaapplekken van de ganzen en Smienten veilig te stellen zullen er, bij
de inrichting van het gebied en in het beheerplan, voldoende beschermende maatregelen
genomen moeten worden.
Het volledige rapport van bureau Altenburg & Wymenga (Moerasontwikkeling en
herbivore watervogels rond het Leekstermeer) is te vinden op de Onlanden-pagina van
de website van het Wetland Leekstermeergebied (www.wetlandleekstermeer.tk)

De Middelvennen: nu nog Ganzenfoerageergebied, straks waterberging
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Dood en leven rond de maaimachine
Door Roelof Blaauw
Evenals voorgaande jaren is het zomerseizoen de periode van maaien en afvoeren van
de natuurgraslanden in het gebied. Afhankelijk van de aanwezige vogelsoorten en het
weer begint het maaien in juni en eindigt rond eind augustus. In de meeste gevallen
gebeurt dat met een tractor en maaimachine en op enkele plaatsen met een éénassige
maaimachine of aangepaste rupsmachine. Deze laatste wordt alleen ingezet op de meest
natte graslanden met een kwetsbare vegetatie.
Het maaien en afvoeren in de graslanden is een
noodzakelijk kwaad. Als dit niet gebeurt verruigen
de graslanden sterk en gaan uiteindelijk zelfs over in
bos. Toch is het maaien in graslanden en bermen
voor de natuur altijd een forse ingreep. Dat geldt
zowel bij de natuurbeheerders maar ook bij de
landbouwers en gemeente, ook al streven zij andere
doelen na. Het maaien heeft vooral zoveel effect
omdat de “natuur”het niet zo heeft op zulke
plotselinge, snelle veranderingen. Tijdens het
maaien vind achter de maaimachine dan ook een
complete veldslag plaats waar de oude kreten
“gevecht om het leven” en “de sterkste wint” nog
volop actueel zijn.
In deze tijd is dit in het gebied van de Onlanden met
eigen ogen goed te bekijken. Ga maar eens een
tijdje stilstaan bij een maaimachine in werking en de
daarop volgende dagen. Op het moment van maaien
leggen allerlei planten het loodje, waarbij voor vele
insectensoorten het nectaraanbod drastisch wordt
verlaagd. Verder zijn er verschillende diersoorten die niet kunnen ontkomen aan de
maaimachine. Vooral bij de muizen,kikkers en insecten vallen de nodige slachtoffers. Ook
worden er veel muizenholen dichtgereden of komen juist open te liggen door het maaien.
Dit levert indirect ook nog de nodige slachtoffers op.
Echter al die slachtoffers trekken de nodige dieren aan die dit als een belangrijke
voedselbron zien. En ook dat is goed te zien bij een maaimachine. Er zijn vele soorten
vogels waar te nemen bij de maaier en ook de daaropvolgende dagen bij het gemaaide
grasland. Blauwe reigers, ooievaars, diverse soorten meeuwen, zwarte kraaien,
buizerden, torenvalken en noem maar op. In de nazomer kunnen er soms tientallen
ooievaars in de pas gemaaide graslanden rondlopen. Met een beetje geluk kan er zelfs af
en toe een hermelijn gespot worden en zo zijn er nog meer soorten die baat hebben bij
het maaien.
Ook weidevogels zijn vaak op de pas gemaaide graslanden te zien, omdat zij in deze
korte graslanden meer zicht hebben of beter bij het voedsel kunnen komen. Vaak zijn op
deze graslanden de oude vogels met jongen waar te nemen en later in het seizoen
groepen weidevogels die zich alweer verzameld hebben.
Hoe dan ook, het maaien van graslanden blijft een noodzakelijk kwaad met, voor wie
daar oog voor heeft, de kans op boeiende waarnemingen tijdens en vlak na het maaien.
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Plan van aanpak maaibeheer en
broedvogelinventarisatie Eelder- en
Peizermaden.
Door Jacob de Bruin
Inleiding
In de Eelder-en Peizermaden komen waardevolle kwel- en schraallandvegetaties voor.
Hier wordt gestreefd naar verschillende typen natte en vochtige graslanden; op de wat
hogere delen wordt tevens gestreefd naar bloemrijke graslanden.
In deze graslanden komen graslandvogels voor zoals grutto, watersnip en paapje.
Om de graslanden te behouden moeten ze gemaaid of beweid worden. In geval van
maaien lopen de graslandvogels het gevaar dat ze uitgemaaid worden.
Natuurmonumenten wil hier zo zorgvuldig mogelijk mee om gaan. Dit doen we deels door
gefaseerd te maaien. Maar dankzij inventarisatiewerk van een aantal vrijwilligers kunnen
we maatwerk leveren. Bijvoorbeeld door een perceel waar een kwartelkoning zit niet te
maaien. Op deze manier kunnen we het aantal maaislachtoffers beperken. Tevens willen
rekening houden met het voorkomen van bijzondere insecten door rekening te houden
met overjarig gras en maaihoogte.
Maaien, de achtergronden
Zo goed als alle percelen zijn in het verleden in agrarisch gebruik geweest. Dit houdt in
dat deze percelen doorgaans voedselrijk zijn en begroeid zijn met enkele grassoorten en
vooral met engels raaigras. Het aantal planten- en diersoorten is beperkt in deze
graslanden.
Door de voedselrijkdom naar beneden te brengen neemt het aantal planten- en
diersoorten toe zie onderstaand figuur.

Figuur 1 Graslandtypes en soortenrijkdom
In de Eelder-en Peizermaden zit het overgrote deel van de graslanden in het dominante
stadium. Dit zijn de graslanden die in mei paarsroze zijn van de bloeiende pluimen van
de gestreepte witbol.
Om deze zogenaamde “witbolgraslanden” verder te ontwikkelen naar een bloemrijker
grasland moet er i.v.m. zaadzetting in de eerste helft van juni gemaaid worden. Dit is
een periode waarin er veel broedvogels aanwezig zijn. Zodra de graslanden verder
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verschraald zijn kan de maaitijd worden opgeschoven naar de tweede helft van juni of
zelfs juli/augustus.

Figuur 2 maaitijdstippen van de verschillende graslandtypes

Wie doet wat?
In de Eelder –en Peizermaden worden broedvogels geïnventariseerd door de Werkgroep
Weidevogels van de Wildbeheerseenheid Eelde en door vrijwilligers van
Natuurmonumenten en SOVON. Deze gegevens zijn van belang om de ontwikkelingen in
aantallen te volgen. Maar zijn ook van belang om te voorkomen dat er nesten worden
uitgemaaid.
De Werkgroep Weidevogels van de Wildbeheerseenheid Eelde levert de gegevens voor
het maaien aan de Maatschappen. De resultaten en interpretatie hiervan voor het
maaibeheer valt onder de verantwoordelijkheid van de Maatschappen.
De inventarisatie van alle overige weide- en broedvogels wordt gecoördineerd door Jacob
de Bruin.
De resultaten en interpretatie van deze inventarisaties vallen onder de
verantwoordelijkheid van Natuurmonumenten. Natuurmonumenten zal twee weken voor
de maaidatum een kaart via de e-mail verspreiden met daarop de percelen aangegeven
die gemaaid zouden moeten worden.
Het lukt niet om van alle graslandpercelen de locatie van broedvogels te krijgen. Het
betreft hier met name laat broedende soorten. Door het te faseren in maaitijdstippen
wordt hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden.
Tevens wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde “wildredders”.
Een aantal richtlijnen:
- van te maaien percelen dient 3 werkdagen voor de beoogde maaidatum een sluitende
inventarisatie op perceelsniveau beschikbaar te zijn.
- bij eventueel uitstel van maaidatum dient van het betreffende perceel na 2 weken
van uitsteldatum weer een sluitende inventarisatie beschikbaar te zijn, zodat alsnog
besloten kan worden om te maaien
- na 15 juli zal de maaidatum voor percelen alleen nog uitgesteld worden als er
bedreigde en of kwetsbare broedvogels van de rode lijst van broedvogels voorkomen.
Lijst in bijlage 1
- na 1 augustus zal de maaidatum voor percelen alleen nog uitgesteld worden voor
Kwartelkoning
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Plan van aanpak
Voor 1 juni wordt er niet gemaaid. Vanaf 1 juni wordt er gemaaid tot september.
Uiteraard is dit maaien enorm afhankelijk van de weersomstandigheden. In geval van
beweiding worden geen maatregelen genomen om nesten te beschermen. Zie voor
schematische weergaven en de soortenlijst van het plan van aanpak in de Bijlagen.
Eerste maaironde
Dit is een belangrijke maaironde om de dominantie van witbol gras te doorbreken.
De maatschap maakt een eerste selectie van percelen die gemaaid zouden moeten en
kunnen worden aan de hand van de gegevens van de werkgroep weidevogels van de
Wildbeheerseenheid Eelde.
Half mei levert Natuurmonumenten een kaart
aan de vrijwilligers van de percelen die 1 juni
gemaaid zouden moeten worden. Zodat de
BMP-teller of nesten teller een ronde kunnen
plannen tussen half mei en begin juni. Zitten er
bedreigde soorten in de percelen dan zullen
deze niet of aangepast gemaaid worden.
Aangepast wil zeggen dat er ruim om het
territorium gemaaid wordt bijvoorbeeld bij
vogels die in de rand of in de sloten broeden.
Tweede maaironde
Vervolgens komt de tweede maaironde vanaf
15 juni, Natuurmonumenten zal ook hier een
kaart aanleveren aan de vrijwilligers in de
eerste helft van juni. De percelen met
bedreigde soorten worden niet gemaaid en
schuiven twee weken op.
Laatste maaironde
Om het gras kort de winter in te krijgen, wat
van groot belang is voor de soortenrijkdom,
worden in augustus en eventueel september de
voedselrijke percelen voor de tweede keer
gemaaid of nabeweid. De schraallanden worden
ook in deze periode gemaaid.
Dit levert geen grote problemen op voor
broedvogels. Alleen in geval van territoriale
kwartelkoningen wordt de maaidatum aangepast.
Maaitechniek
Algemeen:
 Maaibalk bij voorkeur afstellen op >10 cm.
 Bij voorkeur binnen naar buiten maaien, zodat dieren de mogelijkheid krijgen om
te vluchten naar de rand of aangrenzend perceel,
 Maaisel blijft bij voorkeur 2-4 dagen liggen voordat het wordt opgeraapt, zodat
zaden en insecten niet worden afgevoerd.
 Zoveel mogelijk gefaseerd maaien (ruimtelijk en maaitijdstip)
 Bij voorkeur gebruik van lichte maai/hooimachines, met een bandbreedte van 3040 cm.
 Er wordt bij het maaien gebruik gemaakt van een “wildredder”.
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Broekenweering, Beelestukken (voorkomen van diepe kwel)
 Gefaseerd maaien, 10% overjarig gras laten staan,
 Extensief slootbeheer, mits de beheerbaarheid gewaarborgd blijft.
Weeringsbroeken (voorkomen van veel graslandvogels)
 Jaarlijks 50% van de sloten schonen/maaien in september/oktober en het
volgende jaar de tweede helft.,
 Geen tot weinig overjarig gras laten staan,
 In de broedtijd van graslandvogels zoveel mogelijk gefaseerd maaien,
 De percelen met voldoende drooglegging gebruiken voor nabeweiding,
Meebewegende waterberging
 Zoveel mogelijk beweiding tot de inrichting,
 Verruiging toestaan op plekken waar geplagd wordt,
 Rietkragen laten staan,
Bijlage 1: Soortenlijst
Bedreigde en kwetsbare soorten
Maatregel niet maaien
Watersnip
Kwartelkoning
Porseleinhoen
Slobeend
Bedreigde en kwetsbare soorten
Maatregel aangepast maaien
Patrijs
Paapje
Roerdomp
Grauwe klauwier
Zomertaling
Wintertaling
Steenuil
Gevoelige soorten
Maatregel laat en gefaseerd maaien en eventueel aangepast maaien.
Grutto
Kievit
Veldleeuwerik
Graspieper
Tureluur
Kwartel (geen rode lijst soort)
Wulp(geen rode lijst soort)
Roodborsttapuit (geen rode lijst soort)
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Bijlage 2: plan van aanpak

Maaironde 1 juni

Broedvogels aanwezig

Geen broedvogels aanwezig

Maaien uitstellen naar 15 juni

Maaien

Maaironde 15 juni

Broedvogels uit de lijst
aanwezig

Soorten aanwezig moet
maatregel aangepast
maaien

Geen broedvogels uit de
lijst aanwezig

Bedreigde soorten
aanwezig met maatregels
niet maaien

De helft van het perceel
maaien, stroken laten
staan e.d.

Maaien

Niet maaien

Maaironde 1 augustus

Geen Kwartelkoning aanwezig

Kwartelkoning aanwezig

Maaien

Wachten met maaien tot de
kwartelkoning niet meer
territoriaal is
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Bijlage 3: Broedgegevens van vogels

Soort
Wintertaling
Zomertaling
Slobeend
Kwartelkoning
Porseleinhoen
Kievit
Tureluur
Wulp
Grutto
Watersnip
Patrijs
Kwartel
Veldleeuwerik (2)
Graspieper (2)
Grauwe klauwier
Paapje
Roodborsttapuit (2)

Broedtijd
Mei-juni
April-juni
April-juni
Mei- juli
April- juli
Maart- juni
April-juni
April- juli
Maart- juni
Maart- juli
April- juni
Mei-juli
April- juli
April- juli
Mei- juli
Mei- juni
April- juli

broedfase
23 dagen
23 dagen
25-27 dagen
16-19 dagen
18-19 dagen
26-29 dagen
22-25 dagen
27-28 dagen
22-24 dagen
18-20 dagen
25 dagen
18-19 juni
12-14 dagen
13 dagen
14-16 dagen
14 dagen
14 dagen

(2)= twee of meerder legsels
Nest van Graspieper
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nestfase
6 weken
6 weken
6-7 weken
5 weken
40 dagen
35-40 dagen
25 dagen
5 weken
31-35 dagen
20-25 dagen
13-14 dagen
11 dagen
9-10 dagen
12-14 dagen
15 dagen
13 dagen
16 dagen

Natter en gevarieerder:

De toekomst van het Groninger Leekstermeergebied.
Op 13 juni jongstleden presenteerde het Groninger Landschap, onder leiding van
voorzitter Rita Jansen, in het dorpshuis in Lettelbert haar visie op de toekomst van het
natuurgebied aan de Groninger kant van het Leekstermeer. In een goed gevulde zaal
werd door de belangstellenden aandachtig geluisterd en ook flink meegedacht over de
praktische invulling van de plannen.
Globaal komt de visie van het Groninger Landschap voor het Leekstermeergebied erop
neer dat de natuurkwaliteiten van de verschillende delen van het gebied versterkt
worden. De kansen die er in het gebied liggen worden zo goed mogelijk benut, door
beheer (o.a. begrazing en waterpeil) en inrichting aan te passen aan de terreintypen. Zo
hoopt de beheerder, René Oosterhuis, in de toekomst in het gebied nog meer plaats te
kunnen bieden aan bijzondere plant- en diersoorten, als Krabbescheer, Dotterbloem,
Waterspitsmuis, Zwarte Stern en Roerdomp.
Meest opvallende wijziging in het gebied wordt de kleinschalige waterberging in de polder
Vredewold. Tussen de A7 en de dijk die deze polder aan de zuidkant begrenst, wordt een
gebied ingericht dat, bij hoge waterstand in het Leekstermeer, via een inlaat in de dijk
vol kan stromen. De verwachting is dat dit zo’n 3 keer per jaar gebeurt. Als het peil in
het Leekstermeer daalt, stroomt het water gedeeltelijk ook weer via de inlaat terug naar
het meer. De rest van het water wordt afgevoerd via het poldergemaal Vredewold.
De reacties uit de zaal op de plannen waren niet onverdeeld positief. Verschillende
aanwezigen zouden liever zien dat een duidelijke keuze wordt gemaakt voor
weidevogelbeheer. René Oosterhuis legde uit dat dit bewust niet gedaan wordt, omdat
het gebied ook voor ganzen en kritische vogels als Watersnip en Kemphaan van belang
is. Het plan dat er nu ligt, levert voor alle drie groepen een (weliswaar suboptimaal)
voordeel op. Daarnaast moet er rekening gehouden worden met de doelstellingen (voor
ganzen en moerasvogels) van het Natura 2000 gebied Leekstermeergebied, waar de
terreinen van het Groninger Landschap ook onder vallen.
Uiteraard werd er vanuit de zaal ook weer tekeer gegaan tegen de Vos als grote
boosdoener in het gebied, maar hier werd niet serieus op ingegaan. Ook de Pitrus kwam
weer voorbij als oorzaak van de verslechtering van het gebied. Een aantal maatregelen
om hier iets aan te doen werd besproken. Conclusie hiervan was dat niemand blij is met
de Pitrus in het gebied, maar dat het niet makkelijk is om deze plant snel kwijt te raken
zonder maatregelen die de natuurdoelstellingen schaden.
Het gebied van het
Groninger Landschap
uit de lucht gezien.
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De natuur bij wispelturig weer en wat zaken uit
het beheer
door Roelof Blaauw
De voorbije herfst, winter en voorjaar waren de warmste sinds de officiële metingen. Dat
zal hoe dan ook gevolgen voor de natuur hebben en vaak ook voor het tijdstip van het
nemen van beheermaatregelen. Een groot probleem is altijd wat komt nu wel en wat niet
door het weer. Oorzaak en gevolg zijn niet zomaar aan elkaar te koppelen zeker als daar
geen gericht onderzoek naar wordt gedaan, het blijft daarom gissen.
Het begon allemaal al in de herfst van vorig jaar. Vlinders, libellen en vele andere
soorten insecten bleven maar doorvliegen. Zo kon het voorkomen dat in het gebied de
groepen kolganzen op het land zaten met daaromheen rondvliegende dagpauwogen,
heidelibellen en hommels. Tot in de winter konden er zo sporadisch de gekste
waarnemingen worden gedaan. Met de planten was het al niet anders in de herfst voor
vele soorten tweede en zelfs derde bloei. Een korte periode leek het even echt winter
maar dat was maar schijn want al voor het voorjaar begon konden al bloeiende dotters,
paardebloemen en vele andere bloeiende plantensoorten in het gebied aangetroffen
worden. Dit was in het hele land het geval en de natuurkalender op internet staat dan
ook bol van de recordvroegste waarnemingen. Ook de vogels deden hun best want de
zachte winter en het extreem warme voorjaar zorgden voor zeer vroeg broedende
eenden en futen.
Toch was het niet allemaal feest want sommige moeras- en weidevogels vestigden zich
juist heel laat of in zeer laag aantal. Ook kwamen sommige trekvogels uit het zuiden, die
in principe niets met ons winterweer te maken hebben, veel later aan dan voorgaande
jaren. De hoofdmacht van de zwaluwen kwam dit jaar bijvoorbeeld opvallend laat aan. Al
die oprispingen van de verschillende plant- en diersoorten kwam niet alleen van het
extreem zachte weer maar ook van de idioot snel wisselende natte en droge perioden. In
de winter was het gewoon nat maar op het einde van februari en begin maart kwamen
daar nog even de nodige millimeters bij. Het werd zo nat dat sloten en wijken tot de nok
toe vol zaten of zelfs overliepen. Er werd al weer gevreesd voor de nodige
overstromingen. Maar zie daar halverwege maart werd het droog en
het bleef maar droog. Er viel zo weinig regen dat de wateroverlast
volledig verdween en omsloeg in flinke droogte.
Ook dat gaf weer aanleiding tot schokken in de natuur. Waren we
door het zachte vochtige weer een paar weken voor op normaal; de
aprildroogte zorgde ineens voor een plotselinge stop. Grasgroei,
bladeren aan de bomen en bloeiende planten leken allemaal super
vroeg te zijn maar opeens zorgde de droogte voor een andere
agenda. Zo kon het voorkomen dat soorten die anders na de eerste
grasgroei opkomen er nu vooraan waren, maar het later weer
moeilijk kregen. Een goed voorbeeld dit jaar is het Kruipend
Zenegroen. Toen deze plantensoort de kop opstak begon de
grasgroei door de droogte juist te stagneren. De planten hadden
weinig concurrentie van het gras en andere soorten en deden het
daardoor erg goed. Vervolgens werd het zo droog dat ook de
vochtminnende zenegroen zelf niet meer wilde groeien. Toen het
vervolgens in mei weer ging regenen kwam het gras weer op gang
maar ook het zenegroen. De zenegroenplanten konden pas toen tot
volle wasdom komen en gaan bloeien. Uiteindelijk hadden we meer zenegroen dan
“normaal” maar met uitgestelde bloei.
En zo kon iedereen afgelopen jaar afwijkende natuurwaarnemingen doen. Als er nog
opvallende waarnemingen gedaan zijn gekoppeld aan het extreem zachte weer of de
droogte dan is het zeker zinvol deze te noteren en door te geven aan de verschillende
instanties die zich daar mee bezig houden. En nu maar afwachten wat ons deze zomer en
herfst gaan brengen.
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Kort Nieuws
Petgaten langs het Lettelberterdiep
Waarschijnlijk heeft iedereen ze al gezien, want ze
zijn er al een tijdje: de petgaten in de binnendijkse
oevers van het Lettelberterdiep, ten noorden van
de A7. Ook in de weilanden aan de andere kant
van de dijk zijn een paar gaten gegraven. Navraag
bij Nico Boele, beheerder bij SBB, leert dat de
gaten niet met een vooropgezet doel gegraven
zijn, maar vooral in de hoop dat er zich iets leuks
in ontwikkeld. Gedacht kan worden aan een
verlandingssituatie met Krabbescheer en
dergelijke, maar ook andere scenario’s zijn welkom. Tot nu toe is er nog niet veel aan
ontwikkeling zichtbaar in de gaten. We wachten het dus nog maar even af.
Bijzondere gast in de Petten
Heel bijzonder was dit voorjaar het verblijf van een juveniele Kraanvogel in de omgeving
van de Lettelberter Petten, bij het Leekstermeer. De vogel werd het eerst gemeld op 19
april, toen hij/zij foerageerde voor de kijkhut. In de daaropvolgende weken werd het dier
regelmatig terug gezien in deze omgeving. De laatste melding kwam op 9 mei. De vogel
vloog op uit de weilanden bij de Matsloot, ten oosten van de Hooiweg, en verdween op
grote hoogte uit het zicht.
Het is niet de eerste keer dat er een Kraanvogel in het Leekstermeergebied aan de grond
gezien wordt. Eerder al is er tijdens de trek een groep Kraanvogels neergestreken in de
Matslootpolder (persoonlijke mededeling Roelof Blaauw), maar dat de vogel zolang in het
gebied blijft is nog niet eerder gemeld. Hopelijk zullen dit soort waarnemingen, na de
inrichting van het gebied als waterberging, toe gaan nemen.
Eerste voorbereidingen begonnen
Hier en daar zijn in het gebied van de Drents-Groningse Onlanden al wat tekenen te
vinden van de grote veranderingen die straks gaan plaatsvinden. Er staan op allerlei
plaatsen ineens nieuwe peilbuizen van het grondwatermeetnet. Hiermee gaat straks de
grondwaterstand op de voet gevolgd worden. Ook verschijnen op de wegen mysterieuze
codes, die aangeven dat daar een meetpunt ligt (voor hoogtemetingen?). Misschien zijn
de paaltjes met fel-oranje plakband daar ook voor bedoeld. Bij de Munnikesloot is een
begin gemaakt met de aanleg van een stukje fietspad tussen de A7 en de weg naar de
recreatieondernemingen aan de
noordkant van het meer. De werkzaamheden liggen nu even stil (ivm het
broedseizoen?), maar zullen
ongetwijfeld in de herfst weer verder
gaan. De aanleg van het fietspad is
geen onderdeel van de waterbergingsplannen, maar sluit wel aan bij de
toeristische ontsluiting die in de plannen
vormgegeven wordt. Opvallend is in dit
verband dat het Groninger Landschap
heeft laten weten geen heil te zien in
het voorstel voor de aanleg van een
fietspad over de dijk die door haar
gebied gaat. Dit zou teveel verstoring
betekenen voor de natuur. Het, toeristisch aantrekkelijke, ‘rondje Leekstermeer’ voor
fietsers, dat hoog op de verlanglijst staat bij de gemeente Noordenveld, zal dus langs de
A7 blijven lopen.
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