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Nieuwsbrief mei 2021

Voorwoord
Door: Leo Stockmann, redactie
We kunnen niet echt spreken van een voorjaar dat erg aangenaam aanvoelde. Maart was, met
uitzondering van de laatste dagen, vrij koud. April gold als de koudste maand sinds 1986, het vroor
vaak. In mei wilde het met de temperatuur ook niet vlotten. Met regelmaat is er ook veel regen
gevallen de afgelopen tijd. Vanaf de brug in de Zanddijk over het Eelderdiep zie je op dit moment
‘eindeloos veel’ water staan. Op 1 juni begint de meteorologische zomer maar er valt nog weinig te
zeggen hoe het weer dit voorjaar van invloed is geweest op het broedsucces van de vogels. Er
worden in De Onlanden geen nesten opgezocht. Over hoeveel jongen groot worden hebben we dus
geen gegevens. En hoeveel broedparen beginnen een
tweede legsel? We weten het niet. Overigens was het beeld
wel dat vogels die vanuit verre zuidelijke streken naar ons
land zijn gekomen om hier te gaan broeden gemiddeld
meerdere dagen vertraagd zijn aangekomen vanwege de in
West-Europa aanhoudende straffe wind uit noordelijke
richting.
Deze Nieuwsbrief kent weer interessante artikelen. Wie De
Onlanden nog niet zo lang kent zal veel baat hebben bij het
artikel van Jacob de Bruin (p4), vertrekkend boswachter
ecologie van Natuurmonumenten. De Bever krijgt als
nieuwkomer in De Onlanden natuurlijk aandacht (p. 6). De
meeste natuurwaarnemers in De Onlanden zullen vooral
over het veld en in de lucht kijken. Onder water kunnen we
echter ook een interessante wereld vinden. Daarom krijgen
vissen nu eens aandacht. (p. 2) En het zal niet bij dit ene
artikel over vissen blijven. De Onlanden blijft een prachtig
vogelgebied. De door vogelwaarnemers ingezonden
gegevens en het jaarlijkse rapport over de officiële tellingen
door het vogelteam kunt u vinden op onze site
www.deonlanden.nl. Nadere beschouwingen van
aangeleverde gegevens hebben een artikel over de Koekoek
(p. 7) en de Kemphaan (p. 11) opgeleverd.
Wij wensen u veel leesplezier en dank aan allen die in tekst
en beeld hebben meegewerkt aan de artikelen.
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Foto: dansende Steltkluten, door
Marcel Post

Vissen voor verbinding.
Door: Lieselot Smilde, redactie m.m.v. Roy van Hezel, waterschap Noorderzijlvest
Op 7 april zijn ruim 100 gezenderde Zeeforellen uitgezet in het Peizerdiep. Onderzoekers van
Sportvisserij Nederland en Van Hall Larenstein volgen deze trekvissen nauwgezet totdat ze via het
Lauwersmeer naar de Waddenzee zwemmen. Grote vraag is: is de trekroute passeerbaar voor deze
iconische vissoort.
Het uitzetten van de Zeeforellen is een belangrijke stap in het project Vissen voor Verbinding. Dit
project is in mei 2019 gestart en heeft tot doel dat diadrome vissoorten – vissen die tussen zoet en
zout water trekken – ongehinderd kunnen migreren tussen de Waddenzee en paaiplaatsen in de
bovenlopen van het Eelderdiep, Peizerdiep en Dwarsdiep. In Noord-Nederland zijn obstakels in de
natuurlijke verbindingen tussen Waddenzee en de bovenlopen een van de oorzaken van
achteruitgang van de visstand. Ook zijn de beken in het verleden gekanaliseerd en rechtgetrokken.
Daardoor is de diversiteit in bijvoorbeeld stroomsnelheid, substraat afgenomen en kunnen vele
vissen niet langer hun eigen plekje in de beken vinden. Hierdoor gaat de visstand niet alleen in de
Waddenzee achteruit maar ook in de beken zelf: zee en beken zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden.

Foto: Winde. In het kader van het project zijn Windes gezenderd. Foto door Roy van Heezel.

De Zeeforel als icoon.
De terugkeer van de iconische trekvis de Zeeforel staat centraal. Maar ook andere vissen, zoals
Rivierprik, Aal, Bot en Driehoornig stekelbaarsje, zullen naar verwachting profiteren. Uitgangspunt
van het project is dan ook systeemherstel: voor de natuur moeten er geen grenzen zijn. GroningenDrenthe is een van de weinige gebieden waar de beken zowel ontspringen als in zee uitkomen. Deze
beken zijn bijzonder in Nederland en van groot belang voor het voortbestaan van diadrome vissen –
vissen die op hun beurt ook weer een belangrijke voedselbron vormen voor diverse vogels en andere
soorten.
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Van Veen tot Zee
De vissen vinden op hun weg van de Waddenzee naar de bovenlopen van de beken verschillende
obstakels, zoals de afsluiting van het Lauwersmeer en stuwen en gemalen in de beken. Bovendien
zijn veel beken rechtgetrokken, waardoor het natuurlijke paai- en opgroeigebied van de vissen geen
geschikt habitat meer vormen.
In de afgelopen jaren is fors geïnvesteerd om deze obstakels in de trekroutes vispasseerbaar te
maken. De Robbengatsluis bij Lauwersmeer heeft bijvoorbeeld een jaar geleden visvriendelijke
sluisdeuren gekregen. Het Eelder- en Peizerdiep zijn weer vrij optrekbaar gemaakt. Recentelijk is ook
de vispassage bij het Sterrebos bij Roden aangepast. Met het project Vissen voor Verbinding wordt
gekeken of de investeringen voldoende zijn voor de Zeeforel en andere vissen om hun natuurlijke
trekroute naar de Waddenzee weer te volgen. Daartoe zijn in maart en april Windes en Zeeforellen
voorzien van zendertjes en zijn op verschillende locaties langs de route ontvangers geplaatst die
gezenderde vissen detecteren als ze langszwemmen, zo ook in De Onlanden. Zo worden niet alleen
de migratieroutes in kaart
gebracht maar worden ook
eventuele knelpunten op
die migratieroutes
zichtbaar.
De komende jaren zal
verder gewerkt worden
aan migratievoorzieningen
en herstel van
paaigebieden. Daarnaast
wordt (verder) gewerkt
aan monitoring van de
visstand en de
waterkwaliteit. Naast
ecologie is bevordering
van de regionale economie
een belangrijk projectdoel:
er wordt gewerkt aan
verbeteren en marketing
van de sportvisserij. Kennis
en ervaringen worden
gedeeld in een
educatieprogramma.
Op de website van het
project is een interactieve
kaart te vinden waarop de
maatregelen staan
aangegeven. Een overzicht
van de migratieroutes en
in 2019 bekende
knelpunten vindt u in
bijlage 1.
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Zo werkt een coalitie1 van natuurorganisaties, overheden, kennisinstituten en sportvissers binnen het
project Vissen voor Verbinding aan herstel van de visstand en het opbouwen van een sterke
regionale sportviseconomie.
In de volgende Onlanden Nieuwsbrief hopen we iets over de visstand in De Onlanden en de eerste
resultaten van gezenderde vissen te kunnen vertellen. Dit najaar zal de visstand in het Eelder- en
Peizerdiep en het Leekstermeer gemonitord worden. Ook daaraan zullen we in een latere
nieuwsbrief aandacht besteden.
Bronnen:
Website van het project Vissen voor verbinding: https://www.vissenvoorverbinding.nl
Waterschap Noorderzijlvest: Roy van Hezel.

Nieuw gezichten in De Onlanden
Door: Lieselot Smilde, redactie
In deze periode zien we niet alleen nieuwkomers in het dierenrijk – zowel jonge dieren als dieren die
van elders De Onlanden ontdekken – er is ook een wisseling van de wacht bij de boswachters
ecologie bij Natuurmonumenten en Het Groninger Landschap.
René Oosterhuis heeft per 1 mei, na 17 jaar voor Het Groninger Landschap beheerder te zijn
geweest van het Leekstermeergebied, de overstap gemaakt naar Het Drents Landschap. Vanuit zijn
ervaring in de praktijk van het natuurbeheer zal hij zich nu als ‘medewerker natuurbeheer’ in gaan
zetten voor het beheer en beleid van Het Drents Landschap. Zijn werkgebied zal heel Drenthe
beslaan dus we zullen vast nog van hem horen rond de Zuidermaden en het Kleibosch. Daarnaast
blijft hij als vrijwilliger voor Het Groninger Landschap broedvogels tellen bij het Leekstermeer en ook
zijn onderzoek naar het broedsucces van Oeverzwaluwen en de Lepelaars zal hij voortzetten. In het
verleden heeft hij zijn kennis vaak gedeeld via deze nieuwsbrief en we hopen dat hij dat in de
toekomst wil blijven doen.
René wordt opgevolgd door Bert Speelman wordt de nieuwe natuurbeheerder voor rayon West.
Bert werkt al 30 jaar bij Het Groninger Landschap, eerst als natuurbeheerder rayon Oost en later als
medewerker aankopen, beheer, planning en monitoring. Daarmee heeft hij een schat aan kennis en
ervaring, zowel in het veld als met alles wat daarachter zit.
Na 18 jaar Boswachter Ecologie voor de eenheid Groningen en Noord-Drenthe te zijn geweest,
maakt Jacob de Bruin de overstap naar de beheereenheid Friesland. In het artikel hieronder blikt hij
terug op de jaren dat hij in De Onlanden werkte. Jacob wordt opgevolgd door Warner Reinink. De
afgelopen vier jaar heeft Warner met veel enthousiasme voor Natuurmonumenten gewerkt in de
Vechtplassen. Hij heeft vooral kennis van “natte” gebieden. Dat past dus prima bij De Onlanden.
We bedanken Jacob en René voor hun enthousiasme, kennis, samenwerking en inzet voor De
Onlanden in de afgelopen jaren en we wensen hun heel veel plezier met hun nieuwe banen. We zien
uit naar een vruchtbare samenwerking met de nieuwe natuurbeheerders.

Projectpartners zijn: Sportvisserij Nederland, Groningen Drenthe en Fryslân, Staatsbosbeheer, Hogeschool Van Hall
Larenstein, waterschap Noorderzijlvest, Provincie Groingen en de Waddenvereniging.
1
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Terugkijken op 18 jaar boswachter in De Onlanden
Door: Jacob de Bruin, boswachter Natuurmonumenten.
Na ruim 18 jaar in de Onlanden te hebben gewerkt vertrek ik per 1 mei naar de beheereenheid
Friesland van Natuurmonumenten. Ik ga werken aan natuur van topkwaliteit in Friesland en mijn
schouders vooral zetten onder het behoud en herstel van het Fochteloërveen. In deze bijdrage kijk ik
terug op de jaren dat ik als boswachter in De Onlanden werkte.
Op mijn eerste werkdag in 2002 bij Natuurmonumenten reed ik vanuit mijn toenmalige woonplaats
in Friesland vanaf de A7 en Peizermade de Eelder- en Peizermaden door op weg naar onze
werkschuur in Paterswolde. Ik zag een groot open gebied met extensief graslandbeheer. Wat me
vooral opvielen waren veel pitrus en een boer die in het veld melkte. Eenmaal aan het werk bij
Natuurmonumenten zag ik dat het beheer vooral bestond uit maaien en afvoeren: het zogenaamde
overgangsbeheer. Echter, door de lage waterstanden was dit een enorme investering met vrijwel
geen resultaat.

Foto: Melken in het veld 2009, foto door Leo Stockmann.

Het eigendom van Natuurmonumenten was nog erg versnipperd en de waterstanden waren
afgestemd op het agrarische gebruik. Het gebied herbergde nog wel enkele natuurreservaten.
Gebiedjes zoals de Noorddijk, Wolfstukken en Broekenweering die toen nog in beheer waren van
Staatsbosbeheer. Hier kwamen bijzondere soorten voor die deze niet ontgonnen stukjes als refugia
gebruikten. In de omgeving probeerden we regelmatig onze toekomstvisie onder de aandacht te
brengen. Dit was een visie met veel ruimte voor een robuust en wild moeras, een zogenaamde half
open zone met hooilanden en een zone met natuurrijk cultuurlandschap op de hogere delen. Het
verhaal werd niet echt omarmd, vooral het moeras was niet populair. Menigmaal moest ik uitleggen
waarom we het gebied niet gingen inrichten als weidevogelpolder.
Geleidelijk konden we percelen aankopen, maar de versnippering bleef ons parten spelen. Het
behoud en ontwikkeling van de natuur lukte niet goed. De versnippering was ook in de landbouw een
probleem en het waterschap had een opgave om water te bergen om zo ongewenste
overstromingen te voorkomen. Dit leidde in 2004/2005 tot een landinrichting met als doel de natuur
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in het natuurnetwerk in te richten, landbouwkavels herverkavelen en het realiseren van
waterberging. Geleidelijk konden we gaan nadenken over hoe we dan die natuur gingen inrichten.
Dit was een mooie tijd waarin we de juiste randvoorwaarden voor natuurherstel konden bepalen en
moesten uitdokteren wat de best mogelijke inrichtingsmaatregelen waren om de natuur op te
starten. Het was een mooie uitdaging. Ondertussen konden we de benodigde gronden verwerven
zodat het een robuust aaneengesloten gebied werd. Rond het jaar 2010 waren we volop aan het
graven in het gebied. In 2012 was het zo goed als klaar en ging het gebied een nieuwe toekomst
tegemoet. Na een onverwachte waterberging situatie kon de ontwikkeling van moeras beginnen.
Inmiddels spraken we niet meer van de Eelder- en Peizermaden maar over de Onlanden. De
overkoepelende naam voor een gebied van zo’n 3000 hectare inclusief het Leekstermeergebied.

Foto: Het graven van het Langmameer in 2010

Ik moest als boswachter ecologie de monitoring regelen en dat was geen straf. Ik was zo benieuwd
hoe het gebied zich ging ontwikkelen en kon niet wachten op elk voorjaar waarin de natuur zich het
best manifesteert. Elk jaar werden we weer verrast, vooral door vogels. Denk bijvoorbeeld aan de
Roerdomp en ralachtigen die het gebied direct wisten te waarderen door zich er voort te planten.
Ook populaties van bijzondere soorten zoals Heikikker, Waterspitsmuis en Zompsprinkhaan die
konden overleven in de eerdergenoemde refugia overtroffen al onze verwachtingen door zich enorm
uit te breiden.
Later zagen we ook positieve ontwikkelingen in de plantenwereld, zelfs van de kritische fijnproevers
die basenrijk grondwater nodig hebben. Denk aan Ronde zegge, Krabbenscheer, Noordse zegge en
Paardenhaarzegge. Door het hooilandbeheer op de goede plekken in te zetten zagen we ook
positieve ontwikkelingen in de typische hooilandsoorten zoals Dotterbloem, Blauwe knoop,
Moeraskartelblad en Grote ratelaar. De Otter die in 2012 het gebied al had gevonden was
fantastisch! Ik was onder de indruk van de veerkracht van de natuur in de Onlanden.
Deze veerkracht heeft mij altijd veel energie gegeven. Vrijwel alle natuurgebieden in Nederland staan
onder druk. Ze zijn te klein, geïsoleerd, diep ontwatert en belast met stikstof en andere residuen uit
landbouw, industrie en verkeer. Om deze gebieden te behouden en herstellen voelt het alsof je
tegen de stroom in moet zwemmen. De Onlanden heeft me geleerd dat het ook anders kan. Een
robuust, dynamisch en vrij voedselrijk moeras is goed te herstellen.
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De Onlanden is rijk aan allerlei bijzondere dieren en planten en kan als natuurgebied als succesvol
worden bestempeld. De Onlanden is klimaatbestendig omdat het water kan bergen, het legt CO2
vast, helpt droogte te verminderen en werkt als een groene airco. Inmiddels genieten vele bezoekers
van de mooie natuur in De Onlanden. Het moeras wordt zelfs gewaardeerd! Ook vanuit het
buitenland was er regelmatig belangstelling over het slimme
landgebruik met natuur en waterberging als functiecombinatie.
Bijzonder dat ik mijn steentje kon bijdragen aan deze bijzondere
natuurlijke klimaatbuffer.
Met mijn overstap naar het Fochteloërveen ga ik in naar de bron van
De Onlanden, want vanuit het Fochteloërveen begint het
beekdalsysteem wat uiteindelijk in De Onlanden in uitmondt. Ik zal
tegen de stroom in moeten zwemmen, maar ik ga deze uitdaging aan.
Ik zal De Onlanden op een afstandje blijven volgen, maar het is nu aan
anderen om dit prachtige gebied te volgen en te helpen. Ik wens jullie
als liefhebbers van De Onlanden veel positieve energie toe en ik hoop dat jullie het gebied met z’n
allen nog mooier en groter weten te maken.

De Koekoek op waarde geschat?
Door: Michel Wijnhold, broedvogelteam stichting Natuurbelang De Onlanden.
Koekoek! Koekoek! Op 26 april hoorde ik tijdens een broedvogelinventarisatie in het noordelijk
gedeelte van De Blauwvennen de eerste Koekoek van het jaar zijn naam roepen. Altijd een mooi
moment om deze bijzondere vogel weer op te merken nadat deze uit Afrika is teruggekeerd. Tegelijk
begint dan ook een zorg weer de kop op te steken: hoe inventariseer je de Koekoek? In dit artikel
zullen we kijken hoe dit tot nu toe is gegaan, zullen we kijken naar een alternatief voor de tot nu toe
gebruikte wijze van inventariseren én zullen we dit met elkaar vergelijken.
BMP
De broedvogelpopulatie in De Onlanden wordt al jarenlang goed
gevolgd door een grote groep vrijwilligers die daarbij de
methode BMP van SOVON hanteert. BMP staat voor Broedvogel
Monitoring Project en is een protocol om te inventariseren
hoeveel territoria er van broedvogels zijn. Deze methode is
vooral geschikt om trends over de jaren vast te stellen, niet
zozeer om een exact aantal nesten te bepalen. Samengevat: je
bezoekt een afgebakend gebied (plot) een voorgeschreven
aantal keren van februari tot juli, afhankelijk van het soort
biotoop. Bezoeken dienen een uur vóór zonsopgang te
beginnen, en er is ook een avond/nachtronde voor de
nachtbrakers onder de vogels. Aanwezige vogels worden
ingetekend op een kaart en voorzien van een broedcode. Voor
elke soort zijn er criteria die al dan niet leiden tot een
territorium.
Als voorbeeld nemen we even de meest algemene zangvogel
van De Onlanden, de Rietzanger. Kom je in het veld een
zingende Rietzanger tegen, dan noteer je deze als broedcode 2.
Volgens de criteria van SOVON is er dan sprake van een
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Afbeelding: voorblad van het
Broedvogelrapport van De
Onlanden, Stichting
Natuurbelang De Onlanden.

territorium. In geval van zang en/of balts:
bij 1-6 geldige bezoeken: 1 waarneming in de periode 20 april t/m 10 juli
bij 7-10 geldige bezoeken: 2 waarnemingen waarvan 1 in de periode 20 april t/m 10 juli
bij 11+ geldige bezoeken: 3 waarnemingen waarvan 1 in de periode 20 april t/m 10 juli
Dat is redelijk recht-toe-recht-aan. Het wordt lastiger bij soorten met een grote actieradius. Een
Rietzanger zit meestal in dezelfde rietkraag op ongeveer dezelfde plek te zingen. Bruine Kiekendieven
daarentegen slepen met nestmateriaal van hot naar her en baltsen al vliegend over een groot
gebied. Dus de kans is groot dat er een territorium wordt toegekend aan een baltsend paar door
meerdere tellers van meerdere plots terwijl het in werkelijkheid maar één territorium is. In De
Onlanden houden we daar rekening mee bij het bijeenbrengen en analyseren van de gegevens, dus
zal een overschatting van het aantal Bruine Kiekendieven niet of nauwelijks aanwezig zijn. Voor de
Koekoek geldt een soortgelijk probleem.

Foto: Koekoek mei 2021 door Ane van Rees

Addertjes
De Koekoek heeft een grote actieradius. Een voorbeeld uit de praktijk: ik heb eens een mannetje
Koekoek gehoord en gezien terwijl deze al koekoekend vanuit de Lettelberter Petten (plot L20), via
De Blauwvennen-Noord (plot L6) en Matsloot-Noord (plot L1) naar Wobbes land (plot L2) vloog. Dus
één mannetje, 4 plots en (volgens het protocol) 4 territoria. Er zit echter nog een addertje onder het
gras, en dat heeft alles te maken met de broedbiologie van deze soort.
Zoals waarschijnlijk wel bekend is de Koekoek een broedparasiet. Mannetjes lokken een vrouwtje,
paren en dit vrouwtje legt 10-12 eieren in de nesten van andere soorten vogels, de zogenaamde
waardvogels. Vrouwtjes Koekoek leggen eieren in nesten van soorten waarin ze zelf zijn opgegroeid.
Dit maakt het inventariseren nog lastiger. Het is daarom niet zo eenvoudig als bij een Bruine
Kiekendief: man + vrouw en dan een nestje. Wat zegt het horen van 10 Koekoeken als je niets weet
over vrouwtjes of aantallen waardvogels? Voor De Onlanden hebben we geprobeerd dit
inventarisatieprobleem op te lossen zoals we dat ook doen voor de Bruine Kiekendief, maar in het
geval van de Koekoek blijft het toch meer nattevingerwerk, onder andere door de afwezigheid van
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nestvondsten. Het ’probleem’ Koekoek is natuurlijk al langer bekend. In een artikel uit 2002 met de
titel ’Koekoek wordt zwaar overschat’ beschrijft Lou Hellebrekers dit probleem en beschouwt een
alternatief.
Een alternatief
In het artikel van Lou Hellebrekers wordt het aantal vastgestelde territoria Koekoek, op basis van het
aantal zingende mannetjes, vergeleken met een berekend aantal vrouwtjes. Uitgangspunt is hier het
aantal aanwezige waardvogels die, zoals bij de Rietzanger, goed zijn te bepalen met BMP. Voor elke
waardvogel wordt achtereenvolgens:
1. Het aantal territoria bepaald (met BMP);
2. Het parasitisme-risico meegenomen (uit de literatuur);
3. De parasiteerbare legsels meegenomen (uit de literatuur);
4. Het aantal vrouwtjes Koekoek berekend.
Als voorbeeld nemen we de Graspieper met (1) 100 territoria. Deze heeft (2) een 15% parasitismerisico. Sommige vogels beginnen eerder met leggen dan dat de Koekoek terugkomt uit Afrika,
sommige doen nog een poging als de Koekoeken al geen eieren meer leggen en sommige vogels
hebben meer dan 1 legsel per seizoen. Voor een Witte Kwikstaart is het aantal parasiteerbare legsels
2, voor de Graspieper 1. Voeren we de berekening tot zover uit dan komen we op:
(100 territoria x 0,15) x 1 = 15 legsels
Omdat een vrouw Koekoek 10-12 eieren kan leggen, kan deze populatie dus 1-2 vrouwen Koekoek
van nesten voorzien. Voor 100 territoria Witte Kwikstaart met ook een risico van 15% zou dit
worden:
(100 territoria X 0,15) X 2 = 30 legsels
Deze populatie kan dus 2-3 vrouwen Koekoek van nesten voorzien.
Een vergelijking van Hellebrekers van het aantal territoria op basis van zingende mannen en op basis
van de berekeningen hierboven leidt tot de conclusie dat inventariseren op basis van mannetjes tot
wel 60% meer territoria Koekoek geeft dan de tweede methode, vandaar de titel van het artikel.
De Onlanden
Laten we nu eens kijken hoe deze methode voor De
Onlanden uitpakt. De territoria van waardvogels in De
Onlanden van afgelopen jaren kunnen worden
gebruikt om eenzelfde berekening uit te voeren. In
Tabel 1 staan de resultaten van deze berekeningen. De
resultaten voor de drie manieren van bepalen van het
aantal territoria Koekoek staan in Grafiek 1.
Wat onmiddellijk opvalt aan deze resultaten is dat de
populatie Koekoek door de auteurs van de
broedvogelrapporten juist wordt onderschat en dat de
ruwe gegevens van de BMP-telingen meer in lijn zijn
met de berekening. Ook valt op dat de trend door de
jaren heen voor alle methodes wel gelijk zijn.
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Koekoeken in De
Onlanden
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Grafiek 1: Territoria Koekoek in De
Onlanden op drie verschillende
manieren bepaald.

Soort / Jaar
Graspieper
Gele Kwikstaart
Witte Kwikstaart
Heggenmus
Gekraagde Roodstaart
Paapje
Roodborsttapuit
Rietzanger
Bosrietzanger
Kleine Karekiet
Koekoek ruw
Koekoek rapport
Koekoek calculatie

2013
247
14
14
0
11
18
39
512
118
210
6
6
18

2014
244
11
17
7
22
15
42
737
142
376
22
8
24

2015
250
15
18
5
22
16
42
610
200
351
8
8
23

2016
226
16
18
10
16
13
61
759
179
353
31
15
25

2017
192
13
17
11
22
8
62
1093
197
555
27
10
33

2018
193
4
16
2
17
19
73
897
248
522
24
13
30

2019
201
9
21
8
16
19
72
1164
227
669
44
20
36

2020
205
25
19
8
14
25
80
1279
333
716
43
20
41

Tabel 1: Aantal territoria van waardsoorten over de jaren. Koekoek ruw = aantal
territoria op basis van BMP; Koekoek rapport = inschatting auteurs; Koekoek
calculatie = berekende aantallen vrouwtjes volgens Hellebrekers.

Conclusie
De methode BMP is geschikt om trends te signaleren door de jaren heen. Nu is de Koekoek een soort
die het niet goed doet en al jaren achteruitgaat, zie bijvoorbeeld de Vogelatlas van 2018. De
gegevens in de atlas zijn echter bepaald met de methode BMP dus zullen de absolute aantallen die
worden genoemd te hoog zijn. Het verarmen van het boerenland wordt genoemd als mogelijke
oorzaak: minder waardvogels, minder Koekoeken. Er zijn echter regionale verschillen en in nieuwe
natuur zoals De Onlanden doet de Koekoek het goed. De nieuwe natuur levert wat dat betreft wel de
nodige aantallen waardvogels. Tot zover de trend.
Als we kijken naar de absolute aantallen is het opvallend dat de berekening (die bedacht is om
overschatting te voorkomen) meer overeenkomt met de ruwe aantallen Koekoeken dan met de
gecorrigeerde aantallen. De reden van deze correctie is dezelfde als de reden waarom de berekening
wordt toegepast: om overschatting te voorkomen. Maar hier lijkt de correctie dus een te laag aantal
te geven. Het is dus op zijn minst het overwegen waard om hiermee te stoppen, vooral omdat er in
de correctie ook een subjectieve factor zit. Als de aantallen worden gecorrigeerd houden we
rekening met objectieve factoren zoals het aantal tegelijk waargenomen koekoek-mannetjes, het
aantal bekende plaatsen waar vaak wordt gekoekoekt en er wordt gebruikgemaakt van grote plots
waarop roepende Koekoeken worden ingetekend, naast de gegevens van alle kleine plots. Toch zit er
dan uiteindelijk ook een gevoelsfactor in die niet hard te maken is. Wat dat betreft is het opvallend
dat de trend voor alle methodes wel overeenkomt.
Anderzijds zijn er ook genoeg kanttekeningen te maken bij de berekening. Immers, ook als de
Koekoek uitgestorven is zul je dan nog steeds Koekoeken vinden. Sterker nog, als je ervan uitgaat dat
het nestsucces van de waardvogels groter is zonder Koekoeken, zul je bij het uitsterven van de
Koekoek zelfs meer territoria dan ooit vinden! Nog een bezwaar bij de berekening is de percentages
die worden gebruikt, het aantal parasiteerbare legsels per soort en de soorten waardvogels die
worden meegenomen grote invloed hebben op de uitkomst. Zo is het bijvoorbeeld de vraag of
Zwartkop en Tuinfluiter ook waardsoorten zijn in Nederland. Deze zijn niet meegenomen in deze
berekening, zou dat wel het geval zijn dan zou dat zou tot nog hogere aantallen leiden. En wat te
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maken van observaties van tellers dat Grasmussen en Rietgorzen uitermate agressief reageren op
Koekoeken, wat suggereert dat zij ook potentiële waardsoorten zijn?
Dit is in ieder geval interessante materie en het verder uitzoeken waard. De hoofdbrekens zullen bij
het schrijven van het broedvogelrapport 2021 wel weer boven komen, maar voor nu geniet ik nog
maar even, zoals van de vrouw Koekoek die met een vette rups in de snavel in een struikje in De
Blauwvennen zit. Of van het vrouwtje dat langs de Onlandse Dijk op zoek was naar een nestje om
haar ei in te leggen.
Literatuur:
Van Boekel, W., M. Wijnhold, R. Blaauw, J. de Bruin, R. Oosterhuis en B. Zoer (2020). Broedvogels in De
Onlanden in 2020. Stichting Natuurbelang De Onlanden, Roderwolde, rapport 2020/02.
Hellebrekers, A.W. (2002). De Koekoek wordt zwaar overschat. SOVON-nieuws, jaargang 15, 2002,
nummer 3.
Sovon Vogelonderzoek Nederland 2018. Vogelatlas van Nederland. Broedvogels, wintervogels en 40 jaar
verandering. Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen.

Kemphanen in De Onlanden, vroeger en nu
Door: Leo Stockmann, Stichting Natuurbelang De Onlanden.
Kemphaantje
KEMPHAANTJE, zo wordt de soort genoemd en beschreven in het boekje Vogels om ons heen van Ko
Zweeres (auteur) en Rein Stuurman (kleurenillustraties). Met een ten geleide van de in vogelkringen
bekende Prof. Dr. Karel H. Voous. De eerste druk verscheen in 1966, de tweede in 1969. De tweede
druk zal ik gekregen hebben in 1970, ruim 50 jaar geleden toen ik me echt voor vogels ging
interesseren.

Illustratie: Kleurenplaat KEMPHAAN Philomachus pugnax van Marius Adrianus
Koekkoek.
Uitgave van Vogelbescherming in 1984. Formaat ca. 30 x 20 cm
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Als beschrijving van het Kemphaantje lezen we: ’In prachtkleed mannetje opvallende halskraag en
oorpluimen in variërende kleuren. In de winter lijken beide seksen op de Tureluur en Zwarte Ruiter,
zij het dat ze kortere poten en kortere snavels hebben. Winter en zomer donkere staart met
opvallende witte vlek aan iedere zijde. Geen opvallende witte plekken op de vleugels. Grootte
mannetje: 28 cm; vrouwtje 23 cm. Nest in graspolletje, vaak langs greppel of sloot; 4 eieren; apr./juli;
alleen vrouwtje broedt (21 – 23 dagen) en leidt de jongen. Eén broedsel.Jaarvogel. Vrij talrijke
broedvogel. Doortrekker in groot aantal, juli/begin okt. en eind febr./mei. Wintervogel in klein
aantal.
154. Philomachus pugnax (Linnaeus)/Fr. Hoantsje/E. Ruff/F. Chevalier combattant/D. Kampfläufer.’
The Ruff
In 1991 verscheen het boek The Ruff van Johan G. van Rhijn. Ruff is de Engelse benaming voor een
kraag van veren, zoals om de hals van een Kemphaanmannetje in prachtkleed. Van Rhijn was in 1964
begonnen aan een studie van Kemphanen bij Roderwolde. Hij observeerde vanuit een schuiltentje
gedragingen van mannetjes en vrouwtjes op zogenaamde leks (arena’s, toernooiveldjes) waarvan
meerdere aanwezig waren langs de Matsloot ten oosten van de Hooiweg. Het was zompig land met
de arena’s op wat hogere plekken. Op de leks kempen de hanen om de gunst van de hennen. Vanuit
Groningen fietste hij hiernaartoe. In latere jaren zou hij ook leks in de buurt van Boerakker en
Sebaldeburen in het Zuidelijk Westerkwartier observeren.
Zijn onderzoek mondde uit in het voltooien van een proefschrift in 1973. In het boek The Ruff wordt
uitgebreid en boeiend geschreven over het gedrag van de Kemphanen. Van de hanen en de hennen
op de arena’s in Roderwolde staan meerdere zwart-witfoto’s afgebeeld. In het boek Kijken naar
weidevogels (1988) staat het interessante hoofdstuk ‘Stoeiende kemphanen’. De hoofdstukken over
de Kemphaan in de Ecologische Atlas van de Nederlandse Weidevogels (1995) zijn eveneens aan te
bevelen. Ook op internet is veel informatie te vinden.
Van veel voorkomende naar bijna verdwenen broedvogel
Het landschap is zeker de laatste halve eeuw sterk veranderd. Uitbreiding van plaatsen en van
infrastructuur, schaalvergroting in de landbouw, de verlaging van de waterstand, intensieve
bewerking en beweiding en andere zaken hebben voor weidevogels slecht uitgepakt (Weidevogels in
een veranderend landschap, 2013).
Ook kan goed
weidevogelbroedgebied verloren
gaan door de aanleg van
grootschalige moerasgebieden.
Tot diep in de twintigste eeuw was
de Kemphaan een gewone soort van
veen- en klei-op-veengraslanden in
West- en Noord-Nederland. De
Kemphaan is een soort van zeer
natte, extensief gebruikte
graslandgebieden. Helaas zijn die er
bijna niet meer. In ons land broeden
hooguit nog enkele tientallen
Kemphanen (Vogelatlas van
Nederland, 2018). Broedvogels van
Drenthe (1996) noemt o.a. beekdalen laagveengraslanden en heide- en
hoogveenterreinen als broedbiotoop
van de Kemphaan. Wat betreft

Foto: witgekraagde Kemphaan (𝑚𝑎𝑛) bij Drentsche Dijk, 5
febr. 2017. Foto door Sieds Rienks
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aantalsontwikkeling wordt opgemerkt dat de Kemphaan op het punt staat als broedvogel uit Drenthe
te verdwijnen. Tussen 1990 en 1995 werden voor het Matslootgebied nog 5 broedparen genoteerd.
Het lijkt erop dat de tijd voorbij is dat er gepromoveerd kan worden op gedrag van Kemphanen op
arena’s in de kop van Drenthe.
Het ontstaan van De Onlanden
Extreme regenval en verminderde afvoercapaciteit naar zee vanwege de noordwesterstorm maakte
dat in de herfst van 1998 een ernstige overstromingsdreiging aanwezig was in Noord-Nederland. Er
werd nagedacht over hoe een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen. Er moesten
waterbergingsgebieden komen. Door een voortvarende aanpak lag er in 2008 voor het gebied in de
uiterste kop van Drenthe al een plan op de tekentafel, klaar om uitgevoerd te worden. De oplevering
van de inrichting was in 2012. Natte natuur kreeg alle ruimte. De Onlanden werd de naam van het
waterbergings- annex natuurgebied zoals we dat nu kennen. Vanaf het begin bleek het gebied erg
aantrekkelijk voor veel soorten water- en moerasvogels en een aantal zoogdiersoorten. O.a.
Roerdompen, Vis- en Zeearenden ontdekten het gebied snel. Waterspitsmuizen en Otters zijn
gekomen dan wel teruggekomen en onlangs zijn enkele Bevers gezien. Hoe nat het gebied is (in
gradaties) valt mooi te zien op de in 2014 uitgegeven kaart De Onlanden (in 2020 is een nieuwe
versie daarvan verschenen).
Telgegevens van Kemphanen
Vaste vrijwilligers en een aantal niet-gebonden vogelaars tellen doorlopend de vogelsoorten die in
De Onlanden gezien (gespot) worden. Waarnemingen worden doorgegeven aan een coördinator.
Eerst was dit voormalig wetlandwacht Wim van Boekel, tegenwoordig is dit Michel Wijnhold. Vanaf
2013 zijn waarnemingen genoteerd en te vinden op de website www.deonlanden.nl (onder het kopje
natuur/waarnemingen). De broedvogelgegevens worden elk jaar verwerkt in een rapport. Ook die
rapporten zijn via de site in te zien (onder het kopje natuurbelang/publicaties en rapporten). De
waarnemingen van Kemphanen van 2013-2020 heb ik gebruikt voor de volgende regels in deze
paragraaf. Met dank aan de waarnemers.
Waarnemingen van groepjes en groepen Kemphanen worden hoofdzakelijk gedaan in de maanden
maart tot en met juli, in enkele jaren met een uitloop in augustus. Over het algemeen zijn de
waargenomen groepsgroottes in april en juli behoorlijk hoger dan die van maart, mei en juni. Herfsten winterwaarnemingen zijn schaars. Winterwaarnemingen in december, januari en februari zijn
gedaan in 2013 en 2018 en herfstwaarnemingen in september en oktober dateren van 2013 en 2019.
In alle winter- en herfstwaarnemingen gaat het om geringe aantallen. Van de maand november zijn
geen waarnemingen bekend.
Groepsgroottes variëren van enkele exemplaren tot tientallen, in een aantal gevallen wel meer dan
100. Groepen van 100 of meer zijn waargenomen in april en juli 2013 (op 22 juli zelfs 200), in juli
2014, in april en begin mei 2015, in juli 2016, in eind april 2017 en in april 2019. Overal waar zich
plasdrassituaties voordoen, maar soms ook in grasland, vallen de groepen Kemphanen waar te
nemen. Dat veel waarnemingen komen uit de Weeringsbroeken en de Peizerweering (ook met
aanduidingen als ‘Langs het Eelderdiep’, ‘Bij de Zanddijk’, ‘Plas-drasgebiedjes Zanddijk’, ‘Langs de
Drentsedijk’ en ‘Langs de Weringsedijk’) kan een waarnemerseffect in zich bergen. Waarnemingen
komen ook uit het Leekstermeergebied (o.a. Jarrens, De Bolmert, Blauwvennen) en uit het
Matslootgebied.
In veruit de meeste gevallen gaan de waarnemingen om foeragerende vogels, soms om landend op
slaapplaats, slapend, opvliegend of (laag)overvliegend. Groepen Kemphanen worden regelmatig
samen gezien met andere soorten steltlopers zoals Grutto’s, Tureluurs, Regenwulpen, Watersnippen,
Zwarte ruiters en Kieviten. In de winter verblijven veel Kemphanen in het Middellandse Zeegebied en
Afrika (Tirions Vogelgids, 1987). Een deel van de vogels blijft, vooral in zachte winters, in ons land.
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Het aantal doortrekkende vogels in ons land is de laatste jaren veel lager omdat de trek zich naar
oostelijke landen heeft verplaatst.
Prachtkleed en balts, maar gebroed wordt er niet
De aanwezige Kemphanen in De Onlanden betreffen vogels op doortrek, al kan mogelijk een aantal
vogels jaarrond in De Onlanden verblijven. Een enkele keer wordt bij een waarneming een opmerking
gemaakt over balts of prachtkleed van de mannetjes.
Waarnemingen: 9 mei 2013 plasdrasgebiedje Zanddijk: enkele mannen balts; 17 juni 2014
Peizerweering: 5 mannetjes met kragen foerageren; 18 mei 2016 Peizerweering: 1 mannetje in
prachtkleed baltst voor 2 niet geïnteresseerde vrouwtjes; 29 juni 2017 Peizerweering: een tiental
exemplaren foerageert, mannetjes nog mooi in tooi; 29 april 2019 langs het Eelderdiep: 15
exemplaren dicht bij elkaar staand, af en toe balts van mannen; 15 juni 2020 stuw Eelderdiep: 4
mannetjes.
Dit soort waarnemingen mogen niet direct geïnterpreteerd worden als aanwijzingen voor mogelijke
broedgevallen. Ook bevruchte vrouwtjes trekken nog vaak weg naar het uiteindelijke broedgebied.
Heeft De Onlanden geschikt broedhabitat?
Na de indijking van het Lauwersmeer (1969) is het ontstane Lauwersmeergebied jarenlang een goed
broedgebied geweest voor de Kemphaan, met een ontwikkeling naar 350-400 broedende hennen in
1983 (Altenburg e.a. 1985). Door de ontwikkeling van de vegetatie werd het gebied niet meer
aantrekkelijk om te broeden.
Van Rhijn beschrijft in The Ruff de omstandigheden van het Lauwersmeergebied die voor meerdere
steltlopersoorten incl. de Kemphaan in de beginjaren zo aantrekkelijk bleken om er te gaan broeden,
o.a. op de voormalige zandbanken, die spaarzaam, soms ook ruiger begroeid waren. De bodem was
veelal nog brak. In Vogels van Groningen (1983) noemt Van Rhijn o.a. het Zuidelijk Westerkwartier en
de omgeving van het Zuidlaardermeer als broedgebied van de Kemphaan. Het broedbiotoop bestaat
uit venige, slecht ontwaterde graslanden (vaak in gebruik als hooiland). Er bevinden zich ondiepe
slikkige plasjes en soms ook greppeltjes. Arena’s liggen op plaatsen met veel zicht, vaak aan dijkjes
aan vrij breed water en op permanent zeer laag begroeide plaatsen.

Foto: Kemphanen bij uitgegraven petgat Noorddijk, 24 april 2012. Foto door Sieds Rienks
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Bij de herinrichting van het Zuidlaardermeergebied (vanaf begin jaren 90 van de vorige eeuw
achtereenvolgens de Westerbroekstermadepolder, de Kropswolderbuitenpolder, de Onnerpolder en
de Oostpolder) kregen de polders de functie van waterbergingsgebied, naast die van natuur- en
drinkwaterwingebied. (Meeuwissen, 2015). Het gebied is tot op zekere hoogte vergelijkbaar met De
Onlanden. In juli 2014 werd in de Oostpolder een hen met jongen gezien. Gezien de tijd zou het om
jongen uit een tweede legsel kunnen zijn gegaan. Er zijn aanwijzingen dat er in dat jaar twee, of zelfs
drie hennen hebben gebroed.
In 2012 is er een broedgeval gemeld van de Kemphaan en in het gebied ten zuiden van het
Leekstermeer, gebaseerd op de vondst van een gepredeerd ei (mededeling Wim van Boekel, Michel
Wijnhold). In de rapporten Broedvogels van de Onlanden staat voor 2012 een vraagteken bij de
Kemphaan omdat het nest mogelijk net wel of net niet in een Onlanden bmp-telplot heeft gelegen.
Ook bij het jaar 2016 staat een vraagteken. Hier betreft het een op 21 mei ‘verdacht’ vrouwtje in
geschikt broedbiotoop, vlakbij de oude lekplaatsen bij de zandgaten aan de Matsloot. Bij het zien van
de vogelteller vloog het vrouwtje niet weg, maar verdween in de vegetatie (mededeling Michel
Wijnhold).
Afgaande op wat Kemphanen een aantrekkelijk broedgebied vinden (zie beschrijvingen in de
literatuur) zou je denken dat er in De Onlanden toch ook delen geschikt moeten zijn. Maar ondanks
dat vele Kemphanen het gebied bezoeken en gebruiken om er te foerageren en te rusten, blijven er
geen hennen achter om te broeden. Jacob de Bruin, boswachter ecologie Natuurmonumenten, denkt
dat De Onlanden geen broedgebied zal gaan worden. En zegt hij: “Nederland is ook geen kerngebied
voor de kemphaan. Scandinavië en Oost-Europa zijn dat (nog) wel”. Wim van Boekel ziet mogelijk
kansen voor de Kemphaan
om te broeden langs het
Eelderdiep, langs de
Noorddijk en in de Jarrens.
Maar om daar, indien
nodig, te gaan
herinrichten, dat hoeft van
hem niet. “Laat de natuur
haar gang maar gaan” stelt
hij. Een incidenteel
broedgeval, daar zal het
dus wel bij blijven voor De
Onlanden. Er is inmiddels
een hele schrale troost: de
Kemphaan maakt deel uit
van een serie postzegels
Foto: Matsloot, voorheen een kanaal door zompig grasland en nu een slenk
over natuur in De
door Rietmoeras. Foto door Leo Stockmann
Onlanden
(postzegelblog.nl).
Met dank aan Michel Wijnhold voor het becommentariëren van de conceptversie.
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De Bever heeft De Onlanden ontdekt - wat
kunnen we verwachten?
Lieselot Smilde, Stichting Natuurbelang De Onlanden
Eind vorig jaar werden de eerste beversporen gevonden
in De Onlanden. De muskusrattenvangers van
Waterschap Noorderzijlvest vonden twee burchten.
Tijdens de hogere waterstanden deze winter heeft een
van de burchten onder water gestaan maar dat heeft de
nieuwe bewoners niet afgeschrikt: overal in De Onlanden
worden de karakteristieke knaagsporen gevonden. De
Bever lijkt een blijvertje in De Onlanden en daar zijn we
heel blij mee!
Dit lijkt een goed moment om vooruit te kijken en te
filosoferen over wat de komst van de Bever voor De
Onlanden kan betekenen. Dat heb ik gedaan met Alwin
Hut en Sonja van der Wijk. Alwin werkt voor Het
Groninger Landschap en is nauw betrokken geweest bij
de herintroductie van de Bever in het Hunzedal. Hij volgt
de populaties van Otters en Bevers in Noord-Nederland al
jaren. Sonja volgt voor onze stichting en de bever- en
otterwerkgroep CaLutra de beide soorten (en meer) in De
Onlanden. Dit artikel is een bewerking van ons gesprek.
Waarom zijn we zo blij dat de Bever De Onlanden heeft
gevonden?
Een Bever is wat we wel een ‘eco-engineer’ noemen: het
is een soort die een groot effect heeft op het landschap
en de ecologie in het gebied waar hij leeft. Iedereen kent
wel de burchten, gebouwd van takken die ze aansmeren
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Foto boven: vraat van Bever in het
Friescheveen.
Foto onder: knaagsporen van Bever in
De Onlanden. Beide foto’s door Sonja
v.d. Wijk

met modder. Op beelden van RTV Noord uit 2017 is te zien
hoe ze dat doen. Wanneer dit gebeurt is de kans groot dat er
jongen geboren gaan worden (informatie: Gelderse Poort). De
burchten kunnen tot wel een paar meter hoog worden. In het
Drentsche Aa gebied ligt er eentje van zo’n zes meter breed en
anderhalve meter hoog. Dat vraagt veel bouwmateriaal en
daarom worden bomen omgeknaagd. Takken tot wel 15
centimeter in doorsnede worden naar de burcht versleept.
Veel andere dieren profiteren van dit bouwen. Zij gebruiken
de relatief brede wissels – dit zijn de paden die de Bever
maakt met zijn lopen en slepen – om zich te verplaatsen. De
grond op de wissels wordt door alle gesleep wat open gewoeld
en dat biedt weer voedsel voor allerlei insecten en vogels.
Foto: Zwanennest op beverburcht
Hetzelfde geldt voor de takken en modder op de burchten zelf,
Friescheveen, door Sonja v.d. Wijk
ook deze trekken een verscheidenheid aan dieren aan. Op
enkele burchten zijn otterspraints gevonden en marters en andere kleine zoogdieren zijn met
wildcamera’s vastgelegd. Er worden zelfs hommelnesten gevonden in de aangesmeerde modder op
de burchten. In het Friesche Veen is een oude beverburcht op dit moment in gebruik als zwanennest
(Roeg TV heeft hier op 5 april jl. aandacht aan besteed).
Niet alles wat omgeknaagd wordt, wordt naar de burcht versleept. In het Hunzedal en de Drentsche
Aa zijn hele bomen in de waterlopen beland. Het hout dat in het water valt zorgt ervoor dat de

Foto: Beverwissel Drentsche Aa dal door Sonja v.d. Wijk
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stroming daar lokaal verandert. Op deze plekken ontstaan nieuwe biotopen voor planten en ander
waterleven en er ontstaan nieuwe plekken waar vissen kunnen paaien.
Ten slotte beïnvloedt het eetgedrag de Bever ook zijn omgeving. De bomen langs de watergangen –
voornamelijk wilgen – kunnen behoorlijk kort gehouden worden. Hierdoor kan de Bever helpen om
rietvelden mooi open houden.
Kortom: de Bever zorgt voor meer diversiteit aan begroeiing en meer dood hout in de gebieden waar
hij leeft en daarmee komt een diversiteit aan voedsel en leefgebieden beschikbaar waar veel andere
dieren van profiteren.
Bevers en De Onlanden, een gouden combi?
De Onlanden lijkt een topgebied voor Bevers. Het is een nat en uitgestrekt gebied. Het streefbeeld
voor De Onlanden was dat grote delen zich zouden ontwikkelen tot natte terreinen waar moeras in al
zijn verscheidenheid zou kunnen ontstaan: open water met waterplanten, jonge verlanding, natte
rietlanden, jong broekbos met Wilg en Els etc. Er was zorg dat bij alle veranderingen door de
inrichting snel heel veel wilgenopslag zou
ontstaan en de openheid van het gebied zou
verdwijnen. Blijkbaar waren de
omstandigheden van vochtige gronden en
rondzwevend wilgenzaad destijds zodanig dat
deze vrees niet is uitgekomen, grootschalige
opslag is uitgebleven (mededeling Henk Hut,
Staatsbosbeheer).
Voor een grotere populatie Bevers is het
echter belangrijk dat er voldoende wilgen
vlak langs het water staan (minder dan 50 m.
uit de oever) zodat er voldoende voedsel
voorhanden is. Met name in de winter zijn
bomen een belangrijke voedselbron: bast en
takjes van zachtere houtsoorten zoals Wilg
maar ook wel van Abeel, Esdoorn, Populier en
heel sporadisch Els worden gegeten.
Uiteindelijk zal hij die voedselvoorraad wel
zelf onderhouden: gesnoeide wilgen botten
immers vol enthousiasme weer uit.
Actueel is er sprake van bos op een aantal
plekken rondom het Leekstermeer
(noordzijde bij Groninger Landschap, jong
Foto: Beverknaagspoor in De Onlanden door Sonja
wilgenstruweel), zuid – oostzijde (vooral
v.d. Wijk.
oudere zwarte els en wilg) en ten noorden
van de camping Cnossen. Aan de oostzijde van de Hooiweg liggen de bosjes Klein waal (veel jonge
opslag zw. Els en wilg) en Groot waal (ouder bos met zw els, en veel ondergroei; ook uitbreiding met
jong opslag). In het Staatsbosbeheergedeelte zijn ook bosjes geplant om muggen in het moeras te
houden (luwe structuren). Deze liggen verspreid door het gebied en vaak vrij ver van het water.
Verder zijn er nog enkele plekken bij Natuurmonumenten waar ouder bos voorkomt maar vaak niet
bij het water. In het rietland komen verspreid wel af en toe grauwe wilgen op, nog niet in grote
hoeveelheden. De vraag is of bevers nu al goed zouden kunnen overleven in het gebied (mededeling
Henk Hut, Staatsbosbeheer). Misschien moeten we deze nieuwe beheerder in het begin nog een
beetje helpen door langs de watergangen meer boomopslag te laten staan als wintervoedsel.
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In de zomer vult de Bever zijn menu aan met planten, voornamelijk kruidachtige water- en
oeverplanten. In het Hunzedal lijkt Moerasspirea favoriet. Het is zelfs waargenomen dat ze grassen
en granen eten. Oever- en waterplanten lijken in De Onlanden voldoende voorhanden.
Naast eten heeft de Bever een plek nodig om een burcht te bouwen. Bevers blijven het liefst in de
buurt van dieper water omdat ze zich daar veiliger voelen. Bevers lijken het liefst oeverholen te
maken. Wanneer zo’n hol instort, wordt het dicht gemaakt met takken. Daar waar flauwe, natuurlijke
oevers aanwezig zijn, zullen ze daar een burcht maken. Maar wanneer deze flauwe oevers niet
aanwezig is maar alleen een dijklichaam, dan kunnen ze holen in de dijk gaan graven omdat het lastig
is een burcht te bouwen om het relatief steile talud van de dijk.
Daarom is het zo belangrijk om in de gebieden waar de Bever voorkomt de dijklichamen aan te
passen naar een flauwer talud en bij voorkeur met een brede ecologische oever ervoor. Zo ontstaat
er niet alleen ruimte voor de Bever maar ook leefgebied voor andere soorten. Er kan zelfs meer
ruimte ontstaan voor extra vasthouden en bergen van water. Een aantal jaren geleden is het Drents
Diep ten Noorden van het Zuidlaardermeer op deze manier ingericht. Hierdoor is een soort
ecologisch ingerichte migratiezone ontstaan waar veel dieren – vogels, insecten en zoogdieren – van
profiteren.
Sonja heeft eerder deze maand op
Twitter een filmpje geplaatst hoe een
jonge Bever (jaarling) helpt met
bouwen.
Daarnaast zullen de Bevers dammen
bouwen om stukjes land onder water te
laten lopen zodat ze veilig tussen
burcht en voedsel heen en weer
kunnen zwemmen. Grote dammen
hoeven we in Nederland niet te
verwachten: omdat het verval hier klein
is, zullen kleine ingrepen van deze ecoengineer volstaan.
Dan komen we op het spanningsveld
tussen de positieve invloed die de
Bever heeft op de biodiversiteit en de
risico’s voor de waterveiligheid. Hiervoor is door provincies en waterschappen het Beverbeheerplan
Groningen en Drenthe opgesteld (bron 1). In dit plan wordt onderscheid gemaakt tussen drie
gebieden: bever-welkom, bever-risico gebied en bever-met-aandacht. De Onlanden is beverwelkomgebied. Doordat het een groot natuurgebied is, worden geen of beperkt problemen
verwacht. Als die zich wel voordoen – in De Onlanden liggen immers ook waterkerende dijken – zal
gezocht worden naar ‘bever-vriendelijke oplossingen’.
Foto: Bever (Castor fiber). Bron: Wikipedia

Verder lijken er voor de Bever geen grote knelpunten te zijn. Ze verplaatsen zich het liefst via het
water omdat ze veel beter aangepast zijn aan een leven in het water dan op land. Dat maakt het
risico op bijvoorbeeld verkeersslachtoffers niet zo groot.
Ontdekkingstocht
Het heeft lang geduurd voordat de Bever De Onlanden ‘ontdekt’ heeft. In 2008 is de eerste Bever
uitgezet in het Hunzedal. De dieren die zijn geherintroduceerd komen vanuit diverse plekken in het
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Duitse Elbegebied. Later zijn daar Bevers uit België, Limburg en de Biesbosch bijgeplaatst. Voor zover
bekend is één Bever zelfstandig vanuit Duitsland gekomen. In de loop van de jaren hebben ze uit
zichzelf de Drentsche Aa gevonden. De A28 bij Haren bleek lang een obstakel maar een aantal jaren
geleden zijn ze ‘overgestoken’ naar het Friesche Veen. De totale populatie in Groningen en Drenthe
werd in 2019 geschat op zo’n 125-180 dieren (bron 1).
Hoeveel Bevers er op dit moment in De Onlanden leven weten we niet precies. Bevers zijn moeilijk
van elkaar te onderscheiden en op de beelden van de wildcamera’s zijn er tot op heden nog geen
meerdere exemplaren tegelijk vastgelegd. De bever of bevers in De Onlanden is/zijn in ieder geval op
ontdekkingstocht want in een groot deel van het gebied zijn her en der kleinere knaagsporen te
vinden. Het lijkt erop dat er veel wordt rondgezwommen met onderweg een hapje hier en een
knabbeltje daar.

Foto’s boven: kleine Bever-vraatsporen in De Olanden door Sonja v.d. Wijk

Alleen bij het Leekstermeer worden (nog) geen sporen gevonden. Een verklaring hiervoor zou
kunnen zijn dat het rietland rond het Leekstermeer op kragge, staat, dit is een drijvend vegetatiedek
in het verlandingsproces. Hierdoor zou dit deel van De Onlanden minder geschikt kunnen zijn om een
burcht te bouwen. Maar zeker weten doen we het niet.
Hoe ze uiteindelijk in De Onlanden zijn beland is nog een raadsel en zal dat waarschijnlijk ook blijven.
Het zou een Crime Scene Investigation-achtige zoektocht vragen om van oude naar steeds versere
sporen de route terug te zoeken. We weten dat een keer een Bever via de Piccardhofplas helemaal
naar Ezinge is gezwommen en van daaruit door naar Fryslân. Ze kunnen dus behoorlijke afstanden
afleggen. In het Oostervoortse Diep zijn sporen gevonden en de diverse bovenloopjes van de
Drensche Aa zijn gekoloniseerd.
In tegenstelling tot Otters die ook op het land wendbaar zijn en dagelijks grote afstanden afleggen is
de Bever trager, zeker op land. Hij verblijft zo’n 90% van zijn tijd in het water, het liefst dicht bij de
burcht. Toch is het belangrijk dat de dieren tussen de diverse leefgebieden kunnen trekken. Wegen
blijken hierbij het grootste probleem. Er is en wordt gewerkt aan het oplossen van migratieknelpunten. Met name de onderdoorgang van de Drentsche Aa onder de A28 door verdient nog
verbetering. Deze snelweg splijt eigenlijk het grote laagveenmoerasgebied dat van De Onlanden via
de Drentsche Aa naar het Hunzedal loopt. Ook op de Meerweg, die het Friesche Veen van het
Paterswoldsemeer scheidt vallen relatief veel verkeersslachtoffers (m.n. Otters). Op dit moment
wordt nagedacht over hoe dit knelpunt op te lossen.
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Het zou interessant zijn om met de
verschillende beheerders in het gebied
waarnemingen, zowel van dieren als van
sporen, uit te wisselen. Als stichting hebben
we hierover contact met de
terreinbeheerders en het waterschap.
Als Stichting Natuurbelang De Onlanden
hopen we dat zich een gezonde populatie
Bevers in De Onlanden zal vestigen en de
ruimte krijgt. We zijn heel benieuwd welk
stempel deze nieuwe beheerder op het
gebied zal gaan drukken en voor welke
soorten nieuwe ruimte zal gaan ontstaan.
Foto: pootafdruk van een Bever door Sonja v.d. Wijk.

Met dank aan Sonja v.d. Wijk, Stichting
Natuurbelang De Onlanden en Alwin Hut, beheerder bij Het Groninger Landschap.
Nieuwsgierig geworden naar hoe het er in en om een beverburcht toegaat? Tussen januari en mei
2020 heeft Het Groninger Landschap een paartje Bevers gevolgd met een wildcamera. De
hoogtepunten van die beelden kunt u op hun pagina dichtbijdebever bekijken.
Bron 1: D. Bos, R. de Jong, H. van Hemert, V. Dijkstra en G. Kurstjens i.o.v. provincies Groningen en
Drenthe en waterschappen Hunze & Aa’s en Noorderzijlvest. Beverbeheerplan Groningen en Drenthe
2021-2025 (rapport 19-402, eindconcept)

Donateur worden van Stichting Natuurbelang De Onlanden?
De achterban van onze stichting wordt gevormd door de Onlanders. Als Onlander ontvangt u naast
deze nieuwsbrief ook de Onlanderberichten welke elke één of twee maanden verschijnen.
Daarnaast organiseren we jaarlijks – mits corona dat toelaat – een excursie voor onze achterban.
Wilt u ook donateur worden? Dat kan door een e-mail met uw gegevens te sturen aan
info@deonlanden.nl en uw donatie over te maken op rekeningnummer: NL76 TRIO 0320 1171 97
t.n.v. Stichting Natuurbelang De Onlanden, o.v.v. Onlanden donatie 2021.
Met ruim 130 donateurs heeft de stichting een diverse achterban die ons steunt in het uitdragen
van het natuurbelang in De Onlanden. Met de steun van onze Onlanders kunnen we kennis over de
broedvogels, Otters en Bevers verzamelen en uitdragen en de natuurstem laten horen in
maatschappelijke discussies, bijvoorbeeld over de optimalisatie van de waterberging in het gebied
en de zoektocht naar duurzame energie nabij De Onlanden.

Colofon
Dit is een uitgave van Stichting Natuurbelang De Onlanden. De Nieuwsbrief wordt verspreid via de
website van deze stichting. Meer informatie over de stichting is te vinden op de website:
www.deonlanden.nl.
U krijgt de Nieuwsbrief in uw mailbox omdat u zich hiervoor hebt aangemeld en op de mailinglijst
voor De Onlanden Nieuwsbrief staat. Als u geen mails meer willen ontvangen van de Stichting
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Natuurbelang De Onlanden, kunt u dat kenbaar maken door een e-mail te sturen aan:
secretariaat@deonlanden.nl.
Redactie: Lieselot Smilde en Leo Stockmann
Copyright: de informatie en foto’s in deze uitgave mogen gekopieerd of gebruikt worden, mits onder
vermelding van de bron, tenzij anders wordt vermeld.
Voor meer informatie over deze Nieuwsbrief, de stichting of hoe u donateur kunt worden, kunt u
contact opnemen met Lieselot Smilde (e-mail: l.smilde@deonlanden.nl, telefoon: 06-80149197)
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