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De Onlanden  
Nieuwsbrief november 2021  

 
De Onlanden 2021 
De herfst is in volle gang: bomen maken zich op voor de winterrust, meerdere vogelsoorten 

verzamelen zich voor de trek naar warmere oorden. Het leek ons een goed moment om terug te 
kijken op het afgelopen jaar. De Onlanden is een bron van biodiversiteit, dat is ook weer uit de 

artikelen in deze nieuwsbrief te lezen. Er is aandacht voor de Oeverzwaluwen bij de 

Lettelberterpetten (p.1), vis en vistrek (p.4), vlinders, libellen en sprinkhanen (p.8 en p.12 ) en voor de 
Bever (p.13). Het jaarlijkse broedvogelrapport is nog niet helemaal klaar. Deze zullen we na afronding 

via een extra nieuwsbrief verspreiden. 

 

Oproep 
Een belangrijk onderdeel van ons werk als stichting is burgers en organisaties informeren over De 

Onlanden en het belang van dit gebied voor biodiversiteit. Dat doen we onder andere via de 

nieuwsbrief en onze website. Om dat te kunnen blijven doen zoeken we een vrijwilliger die ons wil 

ondersteunen op ICT-gebied: het onderhouden en actueel houden van onze website (WordPress) en 

het versturen van de nieuwsbrief (via Mailchimp). Wilt u ons ondersteunen of weet u iemand die dat 

kan, stuur dan een berichtje aan info@deonlanden.nl. 
Lieselot Smilde, redactie. 

 

 

Het broedsucces van Oeverzwaluwen van de Lettelberterpetten 
Het voorjaar en de zomer van 2021 waren relatief koud en nat. Een groot contrast met 2020 toen het 

voorjaar en de zomer juist uitzonderlijk droog waren en relatief warm. Twee uitersten en het is 
interessant om te weten of en zo ja welke invloed dit heeft gehad op het broedsucces van de 

Oeverzwaluwen in de Lettelberterpetten. 

 
In 2020 is in de Lettelberterpetten de 

bestaande Oeverzwaluwwand uitgebreid 

met een extra deel. Geen wand van 

betonelementen maar een soort grote 

nestkast van 4 meter breed, 1,5 meter 

diep en 2 meter hoog met daarin 59 
nestkasten waar Oeverzwaluwen in 

kunnen broeden. Bijzonder aan dit 

ontwerp is dat er aan de achterkant van 

de wand een deur zit waardoor 
eenvoudig de nestkasten schoongemaakt 

kunnen worden. Ook geeft het de unieke 

mogelijkheid om aanvullend onderzoek 

te doen aan de Oeverzwaluw. Voor een Uitbreiding Oeverzwaluwwand Lettelberterpetten.  

Foto: René Oosterhuis. 

mailto:info@deonlanden.nl
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uitgebreide beschrijving zie nieuwsbrief nummer 30 van juni 2020.  

 

Zowel in 2020 als in 2021 is het broedsucces van de Oeverzwaluw onderzocht. Hiervoor is de wand 
gedurende het broedseizoen wekelijks bezocht en zijn de 59 nestkasten gecontroleerd. Bij de 

controle is opgeschreven wat er in de nestkasten aanwezig was. En in het geval er jongen waren zijn 

deze geringd. Tevens is de lengte van de vleugel gemeten, wat een indicatie voor de leeftijd is. De 
jonge vogels zijn gewogen om een indruk te krijgen van de conditie. 

 

Resultaten 
Net als in 2020 hebben de -

Ooeverzwaluwen in 2021 bij aankomst als 

eerste gekozen voor hun oude en 

vertrouwde broedlocatie, de betonwand, 
maar al snel werden ook de eerste 

nestkasten bezet. Het totaal aantal 

broedparen in de kolonie in 2021 was met 
61 broedparen iets lager dan in 2020 toen 

er 71 waren. De verwachting was dat de 

vogels vanwege het koude weer later 
zouden starten met het broedseizoen maar 

dit bleek mee te vallen. In 2020 lag de 

gemiddelde start van de eerste legsels op 
14 mei. In 2021 was dat slechts vier dagen 

later op 18 mei. Ook het verschil in start 

van de tweede legsels was beperkt, 

gemiddeld 29 juni in 2020 en 2 juli in 2021. 
 

De gemiddelde legselgrootte schommelde 

rond 4 à 5 eieren per legsel. Het maximum 
was 6 eieren. Dit werd 10 keer vastgesteld. 

De legselgrootte vertoonde kleine 

verschillen tussen beide jaren maar de 
steekproeven zijn te klein om er echt wat 

over te kunnen zeggen.  

 
Het broedsucces is het percentage van de 

eieren dat tot vliegvlugge jongen leidt. 

Over het algemeen was dit hoog, zo rond 
de 90%. Dit hoge broedsucces wordt 

veroorzaakt door de veilige 

broedomgeving die de vogels hebben in de 

kunstmatige wand. De kans op predatie is 

minimaal omdat veel predatoren niet bij 

de nesten kunnen komen. Opvallend was het lage broedsucces van de tweede legsels in 2021. Slechts 

52,4% van de eieren leverde vliegvlugge jongen op. Dit is veroorzaakt door meerdere nesten die 
tussen 10-15 juli uitkwamen; precies in een periode met koud, winderig en regenachtig weer. In deze 

nesten stierven de kleine jongen binnen enkele dagen. Voedselgebrek en kou lijken de jongen de das 

omgedaan te hebben. 
  

Nest Oeverzwaluwen 2021. Foto: René Oosterhuis 

Nest Oeverzwaluwen 2021. Foto: René Oosterhuis 
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 2020 2021 

 1ste legsel 2de legsel 1ste legsel 2de legsel 
     

Aantal nesten 13 9 12 16 

     
Gem. legselgrootte 4,7 4,2 5,3 3,9 

     

Broedsucces  90,3% 86,8% 92,1% 52,4% 
     

Gem. aantal vliegvlugge jongen 4,30 3,67 4,38 2,06 
Tabel 1: Overzicht van het broedsucces van de Oeverzwaluw in de Lettelberterpetten in 2020 en 2021 

 
Het gewicht van de jongen in relatie tot de vleugellengte is een goede maat voor de conditie. In figuur 

1 is de conditie van de jongen in beide jaren naast elkaar gezet. De conditie van de kleine jongen was 

in 2020 beter dan in 2021 (zie groene en blauwe trendlijn). Bij de grotere jongen wordt dit verschil 

kleiner wat betekent dat de jongen met een nagenoeg gelijke conditie het nest verlaten. 

 

Figuur 1: Conditie van de jonge Oeverzwaluwen in de Lettelberterpetten op basis van vleugellengte en gewicht  

voor 2020 en 2021. 

 

Conclusies 

De grote verschillen in het weer tussen 2020 en 2021 hebben slecht beperkt invloed gehad op het 
broedsucces van de Oeverzwaluw. Alleen de tweede legsels in 2021 laten een duidelijk slechter 

broedsucces zien dat waarschijnlijk grotendeels werd veroorzaakt door een korte kouperiode precies 

rond het uitkomen van de eieren in meerdere nesten. Kleine jongen zijn nog erg zwak en kunnen 
lastig een kouperiode overbruggen. Grotere jongen gaat dat gemakkelijker af, de groei stopt dan 1-2 

dagen maar ze overleven het wel. 

 
Gemiddeld lukte het een paartje Oeverzwaluwen om in 2020 in een broedseizoen 8 jongen vliegvlug 
te krijgen en 6,5 jongen in 2021. Dat lijkt veel maar de sterfte onder de jongen is na het uitvliegen 
waarschijnlijk groot. Ze moeten nog volledig zelfstandig worden en hebben ook nog een reis op en 
neer naar Afrika voor de boeg voor ze het jaar erop als broedvogels aan de populatie deel kunnen 
nemen.  
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Het is de bedoeling om komende jaren het broedsucces in de kolonie in de Lettelberterpetten te 

blijven volgen en de hoop is dat er nog enkele kolonies in Nederland bij komen. Zodat er meer 

vergelijkingsmateriaal is over het broedsucces en er wellicht ook uitspraken gedaan kunnen worden 
over de kwaliteit van gebieden.    

 

René Oosterhuis, vrijwilliger voor Het Groninger Landschap en Sovon Vogelonderzoek Nederland. 
 

 

Vissen volgen rond De Onlanden 
Op 13 oktober staat er een blauwe tent aan het Groote Diep, iets buiten het dorp Lieveren. Het 

Groote Diep is onderdeel van het Eelder- en Peizerdiepsysteem. Waar enkele jaren geleden een 

brede watergang liep, kronkelt nu een smal beekje. Ik heb hier met Roy van Hezel, ecoloog bij 
Waterschap Noorderzijlvest afgesproken om een kijkje te nemen. Vandaag worden hier en op nog 

twee plekken in het Groote Diep vissen gevangen voor onderzoek en monitoring. 
 
Zenderen voor meer inzicht 

 

De trajecten worden afgevist met een elektrovis apparaat: de vissen worden met een klein 
stroomstootje verdoofd en uit het water geschept. Van alle vissen wordt de soort en de lengte 

genoteerd. Van de vissen die gezenderd worden wordt ook het gewicht gemeten. Alleen de vissen die 

groter zijn dan 15 cm worden naar de tent gebracht om gezenderd te worden. Grotere vissen hebben 
meer kans om de winter te overleven en zullen dus waarschijnlijk langer gegevens verzenden. De rest 

van de vissen wordt meteen teruggezet. 

 
Op deze woensdagmiddag zijn er dertig vissen gevangen om te zenderen. Het zijn vooral Voorn, Baars 

en Snoek. Vandaag is er één Riviergrondel gevangen. Op een goede dag worden er wel 100 tot 200 

vissen van een zender voorzien. 
 

De zendertjes zijn niet groter dan een rijstkorrel, vergelijkbaar met de chips die een gechipte hond of 

kat bij zich draagt. Het is een efficiënt proces: de vissen worden eerst een paar minuten in een bak 

met water en een verdovend middel gelegd, dan worden ze gechipt, gewogen en gemeten en mogen 
ze in een bak met stromend water weer bijkomen alvorens ze weer worden uitgezet.  Op een aantal 

plaatsen in het beeksysteem zijn antennes geplaatst die de chip uitlezen wanneer de vis erdoorheen 

Vissen zenderen bij het Groote Diep, Lieveren. Foto: Lieselot Smilde 
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zwemt. Zo wordt inzicht verkregen in het migratiegedrag van vissen. Niet alleen van de trekroutes van 

vissen die tussen zoet- en zoutwater trekken worden in beeld gebracht maar ook hoe vissen het 

beeksysteem gebruiken.  
 

Onderzoek van studenten van het Van Hall Instituut 

heeft bijvoorbeeld laten zien dat Windes in het 
Lieverense Diep paaiden en in het Lauwersmeer 

overwinterden. Ook waren er Windes die helemaal 

van het Lieverense Diep naar de Hunze zwommen. 
 

 

 

 
 

 

 

 

Vis als indicator voor voldoende water van goede kwaliteit 

Vissen zijn een goede indicator voor hoe het gaat met de beken waar ze in leven. Daarbij gaat het niet 
alleen om schoon water zonder een teveel aan voedingsstoffen en chemische verontreinigingen maar 

ook om ecologisch gezonde beken met voldoende voedsel, schuil- en paaiplaatsen. Veel vissen stellen 

in verschillende fasen van hun leven verschillende eisen aan hun omgeving. Daarom is het belangrijk 

dat vissen zich ongehinderd kunnen verplaatsen tussen bijvoorbeeld de bovenlopen van de beken en 

zee of tussen de bovenlopen en de meren. 

 
De Onlanden is onderdeel van het beeksysteem van het Eelder- en Peizerdiep. De beken die bij het 

Fochteloërveen ontstaan, stromen via De Onlanden en het Reitdiep naar het Lauwersmeer om zo in 

de Waddenzee uit te komen. Daarnaast is De Onlanden onderdeel van ‘de Laagveengordel’ die van 

het Westerkwartier via De Onlanden, het Paterswoldsemeer en het Zuidlaardermeer naar het 
Roegwold loopt. De visstand kan veel zeggen over hoe deze grotere systemen ecohydrologisch 

verbonden zijn en hoe ze functioneren. 

 

Roy legt uit dat de moerasnatuur van De Onlanden relatief veel ondiep water heeft met veel 

vegetatie. Voor veel vissen is dit aantrekkelijk omdat er voldoende voedsel en beschutting is te 

vinden. Bovendien warmt ondiep water sneller op waardoor vissen in het voorjaar deze plekken 
opzoeken om zich voort te planten. Wanneer het kouder wordt zoeken vissen het diepere water van 

Traject bevissen t.b.v. KRW-monitoring en 

migratie-onderzoek. Foto: Vis Advies 

Vissen meten, wegen en zenderen,  

Foto: Lieselot Smilde 
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het Leekstermeer, diverse kanalen (vooral de haventjes) of zelfs Lauwersmeer op om te 

overwinteren. Door het zenderonderzoek leren we steeds meer over hoe vissen het beeksysteem 

gebruiken. 
 

 

De grootste knelpunten voor het Eelder- en Peizerdiepsysteem worden gevormd door een te lage 

basisafvoer van de beken in de zomer, een hoge belasting door fosfaat en te weinig geschikt 
leefgebied voor de nog ontbrekende doelsoorten (zoals bijvoorbeeld de Serpeling en de Rivierprik. 

Daarom neemt het waterschap maatregelen om meer structuur te creëren, evenals een beter 

stromingsprofiel en betere groeiomstandigheden voor water- en oeverplanten (bron: KRW factsheets 
Waterschap Noorderzijlvest). Het gaat hier om maatregelen zoals versmallen van de beek zodat deze 

beter stroomt en het toevoegen van meer structuur door bijvoorbeeld dood hout. Ook is het beheer 

aangepast: bij het schonen van de beeklopen blijft zoveel mogelijk begroeiing staan, alleen het 
midden wordt met het zogenaamde ‘stroombaanmaaien’ vrijgemaakt van vegetatie. 

 

Tijdens ons veldbezoek wordt een paar honderd meter verderop in het Groote Diep een grindbed 

aangelegd zodat nieuwe paaiplaatsen ontstaan, onder andere voor de Zeeforel en de Winde, en 

hopelijk de Rivierprik (de Hengelsportfederatie heeft hiervan een filmpje op Facebook gezet). Eerder 

zijn in de Grote Matsloot vier vispassages geplaatst en is bij de stuw bij het Sterrenbos een 
visvriendelijke bypass gemaakt om het hoogteverschil te overbruggen.  

 

Een andere belangrijke maatregel is de vispasseerbaarheid van de Cleveringasluizen bij Lauwersoog. 

Deze spuisluizen zijn belangrijk in de afwatering van Noord-Nederland. Sinds 2018 blijven de sluizen 
op ‘dood-tij’ (wanneer de waterstanden binnen- en buitendijks gelijk zijn) even open staan zodat 

vissen deze makkelijk kunnen passeren. Er staan nog maatregelen op de rol om de sluizen ook 

vispasseerbaar te maken wanneer er niet gespuid wordt. 
 

Moeras De Onlanden. Foto: Wim van Boekel 

https://www.noorderzijlvest.nl/_flysystem/media/factsheet_waterschap_noorderzijlvest_2020-11-30-02-55-12-1.pdf
https://www.noorderzijlvest.nl/_flysystem/media/factsheet_waterschap_noorderzijlvest_2020-11-30-02-55-12-1.pdf
https://www.facebook.com/watch/?v=2791226244502978
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Het visonderzoek moet uitwijzen of de 

genomen maatregelen goed werken en in 

welke delen van het beeksysteem nog 
aanvullende maatregelen nodig zijn. 

 

Kaderrichtlijn water  
De bovengenoemde maatregelen zijn 

genomen vanuit de Europese Kaderrichtlijn 

Water. Deze Europese wetgeving schrijft voor 
dat alle waterlichamen in 2027 een ‘goede 

ecologische toestand’ moeten hebben. Elke 

drie jaar worden daarom vaste beektrajecten 

bevist om te kijken hoe het gaat met de 
visstand: aantallen, soorten en gezondheid. 

Het zenderen van de vissen wordt met deze 

monitoring gecombineerd. 
 

De monitoringresultaten laten zien dat de 

laatste jaren de waterkwaliteit is verbeterd. 
Omdat het water schoner wordt, neemt de 

voedselbeschikbaarheid wat af. Daardoor 

worden minder grote vissen gevangen. De 
gevangen vissen zijn over het algemeen 

gezond en de dichtheid van vissoorten zoals 

de Riviergrondel en Winde, soorten van 

stromend water, neemt licht toe.  
 

 

De aanwezigheid van echte viseters in De 
Onlanden, zoals Otter, Visarend en zelfs een 

verdwaalde Zeehond, laten zien dat het goed 

gaat met de visstand. Er zijn echter ook bedreigingen. Door klimaatverandering kan de 
watertemperatuur verder toenemen. Daarnaast vormen exoten een bedreiging. Wanneer de Grote 

waternavel grote delen van het water in De Onlanden bedekt, neemt de leefbaarheid voor vissen af. 

 

Een kijkje naar de toekomst. 
Kijkend naar de toekomst voor vissen in De Onlanden, ziet Roy soorten als Rivierprik en Serpeling het 

beeksysteem weer bevolken. De Serpeling is een vrij zeldzame soort in Nederland die sterk 

achteruitgegaan is door het verslechteren van de waterkwaliteit en het rechttrekken van beken 
(bron: ravon.nl). De larven van de Rivierprik leven de eerste vijf jaar in slibbanken in 

zoetwaterrivieren, de volwassen dieren leven in kustzones en estuaria (bron: ravon.nl).  

Links: Serpeling. Foto: Blik onder water. Rechts: Rivierprik. Foto: Jelger Herder. Bron beide foto’s: ravon.nl. 

Foto: stroombaanmaaien in het Oostervoortsche diep. 

Foto: Roy van Heezel 
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“Uiteindelijk willen we graag een robuust duurzaam bekensysteem waarin de visstand zichzelf in 

stand kan houden. Waar voldoende paai- en opgroeimogelijkheden zijn en geen belemmeringen 
(stuwen/gemalen) op de migratieroutes van vissen. In het gehele beheergebied zijn we al een aardig 

eind op weg om de vismigratieroutes weer optrekbaar te maken. Vanaf de Waddenzee zijn de beken 

in Drenthe ondertussen weer bereikbaar. In de haarvaten van de beken wordt nu nog ingezet op een 
betere optrekbaarheid en wordt gewerkt aan de inrichting van de beek om deze nog natuurlijker en 

geschikter voor beekvissen te maken”. 

 
Lieselot Smilde, redactie 

 

 
Gespot in De Onlanden: vlinders, libellen en sprinkhanen 

Nadat de inrichting van De Onlanden als 

natuur- en waterbergingsgebied in 2012 was 
afgerond, mocht de natuur min of meer haar 

gang gaan. In de loop der jaren zijn er veel 

mooie natuurwaarnemingen gedaan. Deze 

konden worden opgestuurd, eerst aan 

voormalig wetlandwacht 

Wim van Boekel en nu aan vogelcoördinator 

Michel Wijnhold (via info@deonlanden.nl). Zij 
hebben al die jaren overzichten van de 

waarnemingen gemaakt en gedeeld via de 

website www.deonlanden.nl (klik hier om 
naar de waarnemingenpagina 2021 te gaan, 

waarnemingen uit eerdere jaren kunt u via 

het menu vinden). Vele natuurliefhebbers 
doen aan de waarnemingen mee.  

 
Wie de waarnemingenlijsten op de site van de 

stichting Natuurbelang De Onlanden bekijkt 

zal het opvallen dat veruit de meeste 
gegevens vogelsoorten betreffen. 

Waarnemingen van grotere insectensoorten 

moet je tussen al die vogelsoorten zien uit te 
filteren.  Dat heb ik voor de jaren 2013-2021 

gedaan. 

 
Libellen. 
Door de jaren heen zijn een behoorlijk aantal libellensoorten (incl. juffers) gezien. In tabel 1 staan 17 

soorten vermeld. Enkele soorten staan voor een ruim aantal jaren genoteerd, bijvoorbeeld de 
Glassnijder 6 jaar en de Vroege glazenmaker 5 jaar. Andere soorten voor (veel) minder jaren: de 

Blauwe breedscheenjuffer, Gevlekte glanslibel en Tengere grasjuffer voor slechts 1 jaar. Op de 

waarnemingenlijst van 2014 staan geen libellensoorten vermeld. Voor 2017 en 2018 staan de meeste 

soorten genoteerd, resp. 7 en 10 soorten.  
 

5 juni. Platbuik. 
Foto: Hilde van der Heide. 

 

mailto:info@deonlanden.nl
http://www.deonlanden.nl/
https://www.deonlanden.nl/waarnemingen/
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Soorten worden als eenling, soms in 

meervoud genoteerd. Af en toe wordt 

een soort ook heel veel aangetroffen. 
Op 25 juni 2013 noteerde Roelof 

Blaauw ‘700 Viervlekken’ bij het Klein 

Waal. Frans Kromme noteerde op 18 
mei 2016 ‘grote aantallen 

Viervlekken’ bij Het Groot Waal. Op 

15 mei 2018 noteerde Wim van 
Boekel in de Broekenweering 

‘honderden zich opwarmende 

Viervlekken’. Evert-Jan Slot telde op 

28 juli 2019 87 Groene glazenmakers 
langs en boven het Omgelegde 

Eelderdiep. Ook Vroege glazenmakers 

zijn in grote aantallen gezien, René 
Oosterhuis meldde bijvoorbeeld 50 

exemplaren boven weiland in Polder 

Vredewold (iets ten noorden van De 
Onlanden) op 16 juni 2017.  

 

Met aanduidingen als ‘Het wemelt 
van’, ‘heel wat’ of ‘veel’ in de waarnemingenlijst kun je getalsmatig niet zo veel maar het zullen zeker 

meer dan 10 zijn. Bijzonder is nog de waarneming van de Gevlekte witsnuitlibel op 17 mei 2018 door 

Willem Hovinga. Het was de eerste waarneming van die soort in De Onlanden. Een tweede exemplaar 

werd op 19 juni door René Oosterhuis gezien bij de Lettelberterpetten. 

 
Vlinders 

De lijst van vlinderwaarnemingen telt slechts 6 soorten. Koploper met 4 waarnemingenjaren is de 
Bruine vuurvlinder. De Distelvlinder is in het invasiejaar 2019 genoteerd met de opmerking ‘overal in 

De Onlanden aanwezig’. Opvallend aan de lijst is het ontbreken van erg algemene soorten. Om een 

paar te noemen: Citroenvlinder, Atalanta, Dagpauwoog, Kleine vos en witjes. Zouden erg algemene 
soorten niet interessant genoeg zijn om genoteerd te worden? Het lijkt onwaarschijnlijk dat ze niet in 

De Onlanden voorkomen. 

  

Soort/Jaar 2013-2021 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Blauwe breedscheenjuffer       x           

Bruine glazenmaker           x       

Bruine korenbout           x   x   

Gevlekte glanslibel       x           

Gevlekte witsnuitlibel           x       

Glassnijder x   x x x x x     

Groene glazenmaker       x x   x     

Grote keizerlibel           x x     

Heidelibel (soort?)           x       

Paardenbijter           x       

Platbuik         x x     x 

Smaragdlibel           x   x   

Tengere grasjuffer         x         

Viervlek       x x x       

Vroege glazenmaker x     x x   x x   

Vuurlibel     x       x     

Weidebeekjuffer x   x   x         

Tabel 1. Lijst waargenomen libellensoorten www.deonlanden.nl 

Gevlekte witsnuitlibel. Foto: Willem Hovinga. 

 
Vuurlibel. Foto: Evert-Jan Slot/Buro Bakker 
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Sprinkhanen 

Slechts 2 soorten heb ik in de waarnemingenlijsten kunnen vinden: de Grote groene sabelsprinkhaan 
en de Moerassprinkhaan. Een tweet van Jacob de Bruin op 20 juli 2018 zegt echter dat zowel de 

Moeras- als de Zompsprinkhaan in flinke aantallen aanwezig zijn. Beide soorten zijn echter niet op de 

waarnemingenlijst 2018 en daarna terechtgekomen. De Moerassprinkhaan wel in het jaar 2013. 

 

 

 

Overige soorten 

Zo af en toe duikt er in de lijsten een andersoortig insect op. Ik noteerde een 13-stippelig, een 19-
stippelig en een 20-stippelig Lieveheersbeestje, Meikevers (veel op 28 mei 2021, Peizerweering), een 

Soort/Jaar 2013-2021 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Vlinders                   

Bruine vuurvlinder x       x x x     

Distelvlinder             x     

Hoornaarvlinder           x       

Kolibrievlinder       x           

Koninginnepage             x     

Oranje luzernevlinder x         x x     

Sprinkhanen                   

Grote groene sabelsprinkhaan           x x     

Moerassprinkhaan x                 
Tabel 2. Lijst waargenomen vlinder- en sprinkhaansoorten.  

Bron: www.deonlanden.nl 

Grote groene sabelsprinkhaan. Foto: Wim van 
Boekel. 

 

 
Moerassprinkhaan. Foto: Wim van Boekel. 

 
 

Oranje luzernevlinder.  
Foto: Willem Hovinga 

 

Bruine vuurvlinder.  
Foto: Evert-Jan Slot. 
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Echte wespvlieg en een Grote lissnuitkever. In 2013 zag Roelof Blaauw een Struiksnuitkever (zie ook 

de Onlanden Nieuwsbrief van 16, juni 2013). 

 
De waarnemingenlijsten zijn gebaseerd op meldingen van bezoekers van De Onlanden en niet op 

integrale inventarisaties. Het in bepaalde jaren niet genoteerd zijn van een soort mag dus niet 

uitgelegd worden dat deze niet in het gebied voorkwam. De waarnemingenlijsten laten wel zien dat 
er soms bijzondere soorten in het gebied te vinden zijn. 

 

Uit eerdere nieuwsbrieven  
De eerste Onlanden Nieuwsbrief verscheen in december 2005. Dus een behoorlijk aantal jaren 

voordat De Onlanden volledig was ingericht. Inmiddels zijn er 32 nieuwsbrieven verschenen, de 

laatste in mei 2021. Op de site van stichting Natuurbelang De Onlanden zijn alle nummers terug te 

vinden (klik hier om naar de pagina publicaties & rapporten te gaan). Met betrekking tot grotere 
insecten zijn meerdere artikelen verschenen: 

• In #14, juni 2012, schrijft René Oosterhuis (destijds beheerder bij Het Groninger Landschap) 

over Krabbenscheer in de Lettelberter Petten. In de zomer van 2010 waren daar meer dan 
100 Groene glazenmakers gezien tijdens een KNNV-excursie. Ook #15, december 2012, en 

#19, december 2014, en #23, december 2016, zijn artikelen van zijn hand verschenen over de 

Groene glazenmaker. 

• Roelof Blaauw (boswachter bij Staatsbosbeheer) heeft regelmatig artikelen voor de Onlanden 

Nieuwsbrief geschreven. In #16, juni 2013, verscheen van zijn hand een artikel ‘Ruimte voor 

insecten’ waarin hij melding maakt van o.a. de aanwezigheid van het Lantaarntje en van de 
Variabele waterjuffer. In #18, juni 2014, heeft hij over ‘De Bruine vuurvlinder in de Westelijke 

Onlanden’ geschreven (de soort wordt opvallend vaak gezien). In #22, juni 2016, is een artikel 

te vinden over de relatie tussen grote drijvende waterplanten (bijvoorbeeld de Gele plomp) 

en het voorkomen van de Grote roodoogjuffer in De Onlanden. Ook noemt hij weer de 
aanwezigheid van Lantaarntjes en Variabele waterjuffers. In de editie van #28, januari 2019, 

is een artikel van Roelof Blaauw over Flora- en faunawaarnemingen bij Staatsbosbeheer te 

vinden. 

• Wim van Boekel schrijft in #26, juni 2018, over ‘Libellenweelde in De Onlanden’, over 

kenmerken en gedrag van diverse libellensoorten, waarbij ook de Oeverlibel wordt genoemd. 

• In #27 december 2018, schrijft Jacob de Bruin (destijds boswachter bij Natuurmonumenten) 
een artikel over de Zompsprinkhaan. 

 

  

 
Inventarisaties 

In de eerste Onlanden Nieuwsbrief (dec. 2005) staan tabellen van vlinder- en libellensoorten in het 

Leekstermeergebied, welke zijn verzameld door IVN, SBB en losse waarnemers. 

Waargenomen vlindersoorten: Zwartsprietdikkopje, Citroenvlinder,  Groot koolwitje, Klein koolwitje , 
Klein geaderd witje, Oranjetipje,  Kleine vuurvlinder,  Bruine vuurvlinder,  Icarusblauwtje, 

Groene glazenmaker.  
Foto: Bart de Groot 

 

Bruine korenbout. Foto: Gerben ter Haar. 

 

https://www.deonlanden.nl/publicaties-en-rapporten/
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Boomblauwtje, Atalanta,  Distelvlinder,  Kleine vos,  Dagpauwoog, Landkaartje, 

Bont zandoogje,  Argusvlinder,  Koevinkje,  Hooibeestje, Oranje zandoogje, Bruin zandoogje  

Waargenomen libellensoorten: Weidebeekjuffer,  Houtpantserjuffer,  Gewone 
pantserjuffer,  Azuurwaterjuffer,  Watersnuffel, Lantaarntje, Grote roodoogjuffer,  Variabele 

waterjuffer,  Kleine roodoogjuffer,  Vuurjuffer,  Blauwe breedscheenjuffer,  Paardenbijter,  Blauwe 

glazenmaker,  Bruine glazenmaker,  Vroege glazenmaker,  Glassnijder,  Grote keizerlibel, 
Smaragdlibel, Metaalglanslibel, Platbuik, Gewone oeverlibel, Zwarte heidelibel, Bloedrode heidelibel, 

Viervlek, Geelvlekheidelibel, Steenrode heidelibel, Bruinrode heidelibel. Wat opvalt is dat onder de 

waargenomen soorten veel soorten zijn vermeld die niet in de waarnemingenlijsten van 2013-2021 
staan.  

 

Ook de terreinbeheerders voeren kartering van dagvlinders, sprinkhanen en libellen uit. Dit moet 

eens in de zes jaar gebeuren. In 2018 is deze inventarisatie gedaan door Ecologisch Adviesbureau 
Buro Bakker. O.a. Moeras- en Zompsprinkhaan worden genoemd. 

 

Geeft u uw waarnemingen al door? 
Het is van belang dat insectensoorten worden geïnventariseerd. Evenals zoogdieren, vogels en 

planten geven zij een duiding van de stand van de natuurwaarde van De Onlanden. Natuurbelang De 

Onlanden hoort het graag wanneer u een interessante waarneming doet of wanneer uw vereniging – 
bijvoorbeeld IVN of KNNV – insecten heeft geïnventariseerd (zie ook het onderstaande artikel n.a.v. 

de nachtvlinderinventarisatie van IVN Roden-Norg). Waarnemingen kunt u doen via 

info@deonlanden.nl (voor alle waarnemingen, niet alleen insecten) met de volgende gegevens: 
datum, locatie, soort, aantal, naam waarnemer en eventuele bijzonderheden.  

 

Leo Stockmann, redactie. 

 

 
Nachtvlinderinventarisatie 
In de nacht van 3 naar 4 september heeft de 

werkgroep Vlinders en Libellen van IVN Roden-Norg 

meegedaan aan de Nationale Nachtvlindernacht van 
De Vlinderstichting. Er werd gewerkt met twee lakens 

en twee lichtvallen, in de luwte van een bosje vlakbij 

De Bolmert in Leutingewolde. Het weer was aan de 

koude kant (18-15 °C) maar evenzogoed zijn er in 

totaal 25 macrosoorten en 6 microsoorten gevonden 

(zie tabel). 

 
Van de 25 macrosoorten waren er 9 soorten (geel in 

de tabel) nog niet eerder in dit kwartblok (2,5 x 2,5 

km.) waargenomen. In totaal zijn er in dit kwartblok 

voor de Nachtvlinderatlas van Drenthe (in wording) 

nu 82 soorten macrovlinders bekend (was 73) en 

moeten er nog 18 soorten worden waargenomen om 
de streefwaarde van 100 soorten te halen. 

 

macro’s Naam Aantal 

1 Agaatvlinder 2 

2 Appeltak 6 

3 Braamvlinder 1 

4 Bruine eenstaart 1 

5 Bruine snuituil 10 

6 Gamma-uil 1 

7 Gehakkelde spanner 1 

8 Gewone breedvleugeluil 7 

9 Gewone grasuil 1 

10 Goudvenstertje 9 

11 Groente-uil 1 

12 Haarbos 3 

13 Hagedoornvlinder 7 

14 Huismoeder 16 

15 Kleine groenbandspanner 2 

16 Koperuil 6 

17 Kroonvogeltje 1 

18 Piramidevlinder 1 

19 Rood weeskind 1 

20 Stro-uiltje 16 

21 Vierbandspanner spec 1 

22 Vierkantvlekuil 8 

23 Moeraswalstrospanner 1 

24 Wederikdwergspanner 1 

25 Zwarte-c-uil 5 

 Totaal aantal exemplaren 109 

 

mailto:info@deonlanden.nl
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Opvallend waren de grote aantallen Vierkantvlekuilen 

(herfstsoort) en Stro-uiltjes. De meest niet-alledaagse 

macro was de Moeraswalstrospanner. De Gehakkelde 
spanner was eerst voor Geelschouderspanner 

versleten, maar onze specialist voor moeilijke soorten 

Gerrit Tuinstra kon met zekerheid vaststellen dat het 
om een Gehakkelde spanner ging.  

 

 
Een aantal foto’s van bijzondere en/of mooie soorten:  

 

Moeraswalstrospanner 

(foto Wil Folkers) 

 

Rood weeskind  
(foto Bert Zeijlmaker)  

 

Vierkantvlekuil 

(foto Ton Schoenmaker)  

 

Kroonvogeltje 

(foto Ton Schoenmaker)  

 

Gehakkelde spanner  

(foto Bert Zeijlmaker)  

 

Kleine groenbandspanner 

(foto Ton Schoenmaker)  

 
Ton Schoenmaker, Werkgroep Vlinders en Libellen IVN Roden-Norg. 

Bron: rapportage Nationale Nachtvlindernacht De Bolmert (bij Leutingewolde), 3 sep 2021 door IVN Roden-Norg 

 
Bevers: hoe gaat het met de twee beverburchten? 

Vorig jaar werden twee beverburchten ontdekt in De Onlanden door de muskusrattenvangers van 
Waterschap Noorderzijlvest. Hoe staat het er nu mee? Zitten er nog Bevers en wat kunnen we erover 

te weten komen? 

 
Eerst even over de twee burchten. Toen ik vorig jaar ging kijken als lid van het Bever- en Otterteam 

CaLutra van de Onlanden zag ik twee heel verschillende situaties. 

 

Op de eerste plek is een klein bosje waar een paar bomen waren omgeknaagd van maximaal 10 cm in 
doorsnee. Een camera liet zien dat er af en toe een bever kwam die daar wat zat te eten van de dunne 

takken en twijgjes. Een burcht was niet te zien, maar een oeverhol is wel mogelijk omdat het een oud 

stuk dijk betreft met een vrij steile oever. De ingang van het hol is dan onder water en eigenlijk zie je 
niks van zo’n hol tot de dijk zover ondergraven wordt dat er een deel inzakt. Dat is daar geenszins het 

geval. De hele zomer gebeurde er eigenlijk niks. Bevers eten dan allerlei ander plantaardig materiaal, 

dus daardoor zijn er geen aanwijzingen voor aanwezigheid te vinden. Half september vind ik 50 meter 
verder een boom waaraan geknaagd is. Met ook daar een camera zie ik in 6 weken toch maar een 

micro’s Naam Aantal 

1 Berkenpedaalmot 1 

2 Brandnetelbladroller 2 

3 Kersenbladroller 4 

4 Krabbenscheermot 1 

5 Kroosvlindertje 2 

6 Sneeuwwitte vedermot 1 

 Totaal aantal exemplaren 11 
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enkele keer een bever die een paar hapjes neemt. Wel zie ik allerlei andere dieren, maar daarover 

straks meer. 

 
 

De tweede burcht bleek wel een bouwsel van takken en modder welke aanvankelijk nog erg klein was. 
Ook daar is een bosje, maar dat ligt nauwelijks boven waterpeil. In de winter stond die beginnende 

burcht zo goed als onder water. In voorjaar en zomer leek hier ook weinig activiteit. Er was wel steeds 

een paadje te zien vanuit het water naar de burcht maar dat overgroeide en was dus weinig belopen. 

Vanaf half september heb ik er ook een camera weten te plaatsen en blijkt er een Bever actiever te 

worden. Gemiddeld om de drie dagen is er activiteit. De Bever sjort takken de burcht op, evenals 

klonten modder met gras en één keer een pluk riet. Aanvankelijk kwam hij in een nacht een paar keer 

aan met materiaal maar de laatste weken werd het meer. Eén nacht was hij zelfs 5 uur lang modder 

en takken aan het slepen. Slechts af en toe een nam hij een kwartiertje pauze. De burcht begint 

serieuze vormen aan te nemen. 

 

Het is erg leuk die filmpjes te bekijken. Klik hier om naar ons YouTube kanaal te gaan en het eerste 

filmpje over de Bever te bekijken. Binnenkort volgen meer beelden, zowel van de Bever als van de 

bijvangst. Daarop is bijvoorbeeld te zien hoe de Bever de burcht op loopt met zijn materiaal en weer 
terug het water in glijdt. En dat soms tientallen keren achter elkaar. Heel leerzaam. Zijn enorme 

achterpoten met zwemvliezen zijn onhandig als er nog een tak op het pad ligt. Dan struikelt hij er zo’n 

beetje over. De grote takken werken niet lekker mee. Na drie keer onhandig over de tak, besluit hij er 

een stuk af te bijten. Kijk, dat gaat veel beter. Met modder tussen de kleine voorpoten en in de bek of 

onder de kin lukt het ook niet altijd overeind te blijven. Dan duwt hij de modder verder over zijn 

paadje of naar de zijkant. 

 
Maar nu de hamvraag: hoeveel Bevers zijn er nu eigenlijk? Het eventuele oeverhol en de burcht liggen 

een eind uit elkaar maar een Bever is er, schat ik, in een kwartiertje als hij een beetje doorzwemt. Op 

beide plekken is steeds maar één Bever gezien en nooit op hetzelfde tijdstip. Het zou goed kunnen dat 

het dezelfde Bever is. En of die Bever een man of een vrouw is weet ik ook niet. Dat is niet te zien bij 

Bevers. Maar afgelopen winter en voorjaar zijn in de hele Onlanden wel knaagsporen gezien, dus het 

zou kunnen dat er nog ergens een Bever huist. Tenslotte zijn er in De Onlanden vast meerdere heel 

Beverburcht. Foto: Virry Schaafsma 

https://youtu.be/nfCpEf4adwU
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geschikte plekken te vinden voor burchten die niet bereikbaar zijn voor ons. Maar goed, vooralsnog 

weten we niet of er al een paartje is dat voor nageslacht gaat zorgen. 

 
Bijvangst van de camera’s 

Op de wildcamera’s zien we niet alleen Bevers. Soms 

zien we een hele leuke ‘bijvangst’ bij het bekijken van de 
beelden. Het is echt heel spannend of er wat op je sd-

kaartje staat. Meestal is het heel veel, maar daarbij 

zitten rustig honderden filmpjes (20 sec. elk) van 
bewegende grassen en takjes. Ook vogels en andere 

zoogdieren komen regelmatig langs. Reeën en Vossen 

bijvoorbeeld. We kunnen dan goed het natuurlijk gedrag 

zien. Bijvoorbeeld een Ree waarvan je precies kan zien 
dat hij Braam of Moerasspirea eet of heel lang blijft 

dralen bij een minuscuul slootje en dan toch weer 

terugloopt. Een Vos nam ook een hapje boomschors van 
de door de Bever inmiddels rondom afgeknaagde stam.  

 

De laatste keer kon ik een rattenfamilie met jongen 
volgen die eindeloos vaak over het beverburchtpaadje 

liep. Zo leer ik hoe makkelijk muizen en ratten in een 

boom klimmen net als natuurlijk diverse marters. Er zijn 
ook mooie beelden van een Bosmuis die blaadjes 

verzamelt voor een nest. Eén keer zie ik een Egel vlak 

langs het water scharrelen, die had ik daar echt niet 

verwacht. Als een camera op een boom gericht is komt 
er vaak een Grote bonte specht langs, evenals Gaaien en 

allerlei andere zangvogels. Mooi was ook de 

waarneming van twee Waterrallen die heel rustig langs 
de waterkant onder de bosjes scharrelden. En dan nog 

Otters. Fantastisch als die precies in beeld komen en helemaal als dat een keer overdag is! 

 
Een Bever heb ik nog niet overdag gesignaleerd, zelfs niet in de schemering. Alle activiteit was steeds 

in het holst van de nacht. Ik ben benieuwd hoelang het duurt voor iemand er één ziet. Of is er al 

iemand die er een gezien heeft in de Onlanden? Geef je waarnemingen vooral door via 
info@deonlanden.nl en help ons onze kennis over de Bever in De Onlanden te vergroten. 

 

                                                                                Virry Schaafsma, Bever- en Otterteam CaLutra  
 

 

 
U ontvangt dit Onlanderbericht omdat u donateur bent van de stichting Natuurbelang De Onlanden. 

Met vragen kunt u contact opnemen via secretariaat@deonlanden.nl.  

Bever knaagsporen. Foto: Virry Schaafsma 

mailto:info@deonlanden.nl
mailto:secretariaat@deonlanden.nl
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	Wie de waarnemingenlijsten op de site van de stichting Natuurbelang De Onlanden bekijkt zal het opvallen dat veruit de meeste gegevens vogelsoorten betreffen. Waarnemingen van grotere insectensoorten moet je tussen al die vogelsoorten zien uit te filt...
	Libellen.
	Door de jaren heen zijn een behoorlijk aantal libellensoorten (incl. juffers) gezien. In tabel 1 staan 17 soorten vermeld. Enkele soorten staan voor een ruim aantal jaren genoteerd, bijvoorbeeld de Glassnijder 6 jaar en de Vroege glazenmaker 5 jaar. A...
	Soorten worden als eenling, soms in meervoud genoteerd. Af en toe wordt een soort ook heel veel aangetroffen. Op 25 juni 2013 noteerde Roelof Blaauw ‘700 Viervlekken’ bij het Klein Waal. Frans Kromme noteerde op 18 mei 2016 ‘grote aantallen Viervlekke...
	Met aanduidingen als ‘Het wemelt van’, ‘heel wat’ of ‘veel’ in de waarnemingenlijst kun je getalsmatig niet zo veel maar het zullen zeker meer dan 10 zijn. Bijzonder is nog de waarneming van de Gevlekte witsnuitlibel op 17 mei 2018 door Willem Hovinga...
	Vlinders
	De lijst van vlinderwaarnemingen telt slechts 6 soorten. Koploper met 4 waarnemingenjaren is de Bruine vuurvlinder. De Distelvlinder is in het invasiejaar 2019 genoteerd met de opmerking ‘overal in De Onlanden aanwezig’. Opvallend aan de lijst is het ...
	Tabel 1. Lijst waargenomen libellensoorten www.deonlanden.nl
	Sprinkhanen
	Slechts 2 soorten heb ik in de waarnemingenlijsten kunnen vinden: de Grote groene sabelsprinkhaan en de Moerassprinkhaan. Een tweet van Jacob de Bruin op 20 juli 2018 zegt echter dat zowel de Moeras- als de Zompsprinkhaan in flinke aantallen aanwezig ...
	Overige soorten
	Zo af en toe duikt er in de lijsten een andersoortig insect op. Ik noteerde een 13-stippelig, een 19-stippelig en een 20-stippelig Lieveheersbeestje, Meikevers (veel op 28 mei 2021, Peizerweering), een Echte wespvlieg en een Grote lissnuitkever. In 20...
	Tabel 2. Lijst waargenomen vlinder- en sprinkhaansoorten.
	Bron: www.deonlanden.nl
	De waarnemingenlijsten zijn gebaseerd op meldingen van bezoekers van De Onlanden en niet op integrale inventarisaties. Het in bepaalde jaren niet genoteerd zijn van een soort mag dus niet uitgelegd worden dat deze niet in het gebied voorkwam. De waarn...
	Uit eerdere nieuwsbrieven
	De eerste Onlanden Nieuwsbrief verscheen in december 2005. Dus een behoorlijk aantal jaren voordat De Onlanden volledig was ingericht. Inmiddels zijn er 32 nieuwsbrieven verschenen, de laatste in mei 2021. Op de site van stichting Natuurbelang De Onla...
	 In #14, juni 2012, schrijft René Oosterhuis (destijds beheerder bij Het Groninger Landschap) over Krabbenscheer in de Lettelberter Petten. In de zomer van 2010 waren daar meer dan 100 Groene glazenmakers gezien tijdens een KNNV-excursie. Ook #15, de...
	 Roelof Blaauw (boswachter bij Staatsbosbeheer) heeft regelmatig artikelen voor de Onlanden Nieuwsbrief geschreven. In #16, juni 2013, verscheen van zijn hand een artikel ‘Ruimte voor insecten’ waarin hij melding maakt van o.a. de aanwezigheid van he...
	 Wim van Boekel schrijft in #26, juni 2018, over ‘Libellenweelde in De Onlanden’, over kenmerken en gedrag van diverse libellensoorten, waarbij ook de Oeverlibel wordt genoemd.
	 In #27 december 2018, schrijft Jacob de Bruin (destijds boswachter bij Natuurmonumenten) een artikel over de Zompsprinkhaan.
	Inventarisaties
	In de eerste Onlanden Nieuwsbrief (dec. 2005) staan tabellen van vlinder- en libellensoorten in het Leekstermeergebied, welke zijn verzameld door IVN, SBB en losse waarnemers. Waargenomen vlindersoorten: Zwartsprietdikkopje, Citroenvlinder,  Groot koo...
	Ook de terreinbeheerders voeren kartering van dagvlinders, sprinkhanen en libellen uit. Dit moet eens in de zes jaar gebeuren. In 2018 is deze inventarisatie gedaan door Ecologisch Adviesbureau Buro Bakker. O.a. Moeras- en Zompsprinkhaan worden genoemd.
	Geeft u uw waarnemingen al door?
	Het is van belang dat insectensoorten worden geïnventariseerd. Evenals zoogdieren, vogels en planten geven zij een duiding van de stand van de natuurwaarde van De Onlanden. Natuurbelang De Onlanden hoort het graag wanneer u een interessante waarneming...
	Leo Stockmann, redactie.
	Nachtvlinderinventarisatie
	In de nacht van 3 naar 4 september heeft de werkgroep Vlinders en Libellen van IVN Roden-Norg meegedaan aan de Nationale Nachtvlindernacht van De Vlinderstichting. Er werd gewerkt met twee lakens en twee lichtvallen, in de luwte van een bosje vlakbij ...
	Van de 25 macrosoorten waren er 9 soorten (geel in de tabel) nog niet eerder in dit kwartblok (2,5 x 2,5 km.) waargenomen. In totaal zijn er in dit kwartblok voor de Nachtvlinderatlas van Drenthe (in wording) nu 82 soorten macrovlinders bekend (was 73...
	Opvallend waren de grote aantallen Vierkantvlekuilen (herfstsoort) en Stro-uiltjes. De meest niet-alledaagse macro was de Moeraswalstrospanner. De Gehakkelde spanner was eerst voor Geelschouderspanner versleten, maar onze specialist voor moeilijke soo...
	Een aantal foto’s van bijzondere en/of mooie soorten:
	Ton Schoenmaker, Werkgroep Vlinders en Libellen IVN Roden-Norg.
	Bron: rapportage Nationale Nachtvlindernacht De Bolmert (bij Leutingewolde), 3 sep 2021 door IVN Roden-Norg
	Bevers: hoe gaat het met de twee beverburchten?
	Vorig jaar werden twee beverburchten ontdekt in De Onlanden door de muskusrattenvangers van Waterschap Noorderzijlvest. Hoe staat het er nu mee? Zitten er nog Bevers en wat kunnen we erover te weten komen?
	Eerst even over de twee burchten. Toen ik vorig jaar ging kijken als lid van het Bever- en Otterteam CaLutra van de Onlanden zag ik twee heel verschillende situaties.
	Op de eerste plek is een klein bosje waar een paar bomen waren omgeknaagd van maximaal 10 cm in doorsnee. Een camera liet zien dat er af en toe een bever kwam die daar wat zat te eten van de dunne takken en twijgjes. Een burcht was niet te zien, maar ...
	De tweede burcht bleek wel een bouwsel van takken en modder welke aanvankelijk nog erg klein was. Ook daar is een bosje, maar dat ligt nauwelijks boven waterpeil. In de winter stond die beginnende burcht zo goed als onder water. In voorjaar en zomer l...
	Het is erg leuk die filmpjes te bekijken. Klik hier om naar ons YouTube kanaal te gaan en het eerste filmpje over de Bever te bekijken. Binnenkort volgen meer beelden, zowel van de Bever als van de bijvangst. Daarop is bijvoorbeeld te zien hoe de Beve...
	Maar nu de hamvraag: hoeveel Bevers zijn er nu eigenlijk? Het eventuele oeverhol en de burcht liggen een eind uit elkaar maar een Bever is er, schat ik, in een kwartiertje als hij een beetje doorzwemt. Op beide plekken is steeds maar één Bever gezien ...
	Beverburcht. Foto: Virry Schaafsma
	Bijvangst van de camera’s
	Op de wildcamera’s zien we niet alleen Bevers. Soms zien we een hele leuke ‘bijvangst’ bij het bekijken van de beelden. Het is echt heel spannend of er wat op je sd-kaartje staat. Meestal is het heel veel, maar daarbij zitten rustig honderden filmpjes...
	De laatste keer kon ik een rattenfamilie met jongen volgen die eindeloos vaak over het beverburchtpaadje liep. Zo leer ik hoe makkelijk muizen en ratten in een boom klimmen net als natuurlijk diverse marters. Er zijn ook mooie beelden van een Bosmuis ...
	Een Bever heb ik nog niet overdag gesignaleerd, zelfs niet in de schemering. Alle activiteit was steeds in het holst van de nacht. Ik ben benieuwd hoelang het duurt voor iemand er één ziet. Of is er al iemand die er een gezien heeft in de Onlanden? Ge...
	Virry Schaafsma, Bever- en Otterteam CaLutra
	U ontvangt dit Onlanderbericht omdat u donateur bent van de stichting Natuurbelang De Onlanden. Met vragen kunt u contact opnemen via secretariaat@deonlanden.nl.
	Bever knaagsporen. Foto: Virry Schaafsma

