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In deze nieuwsbrief: 
Broedvogelrapport 2021, p2; Het gaat goed met de otters, p4; Marterachtigen in De Onlanden, p.8. 

 
Klimaatverandering en kansen voor natuur 
Het was een koude kerst, met daarna een extreem zacht oud & nieuw. Ons weer lijkt steeds 

onvoorspelbaarder te worden waarin warme en koude perioden op onverwachte momenten 
komen, de buien heviger en droge perioden langer worden. Ook in De Onlanden merken we dit. Het 

broedseizoen van 2021 was dit jaar, na een aantal zeer droge voorjaren, nat en koel. Door zijn 

omvang is De Onlanden aangewezen als een belangrijke klimaatbuffer: het is waterbergingsgebied 

om de stad Groningen droog te houden. Maar het is ook een gebied met veel ruimte en rust waar de 

natuurlijke processen ruimte bieden aan planten en dieren zodat zij kunnen omgaan met deze 

veranderende omstandigheden. De Onlanden ligt op het kruispunt van het beeksysteem van de 

Eelder- en Peizermaden – dat van het Fochteloërveen tot aan de Waddenzee loopt – en de ‘gordel’ 
van natte laagveengebieden met moerassen die van het Westerkwartier via De Onlanden, 

Drentsche Aa en Hunze naar het Roegwold loopt. In het artikel over otters lezen we bijvoorbeeld dat 

de otters die in De Onlanden geboren worden, via dit kruispunt alle kanten op kunnen.  

 

Het jaar dat voor ons ligt, zal een aantal uitdagingen voor De Onlanden brengen. Er zal een start 

gemaakt worden met de Milieueffectrapportage voor de optimalisatie van de waterberging. Daarbij 

wordt naar ruimte gezocht om nog eens 5,2 miljoen kubieke meter water in De Onlanden te kunnen 
bergen bij extreem hoog water. Ook zal er een gebiedsproces gaan lopen rond de inrichting van de 

bovenlopen van het Eelder- en Peizerdiep. Net benedenstrooms van De Onlanden werken de 

overheden aan een ‘Regioraamwerk’ waarin een groot aantal functies een plek zal moeten krijgen. 

Samen met nog 14 groene organisaties hebben we in november een voorzet gedaan hoe natuur en 

  

Peizerdiep windstil. Foto: Wim van Boekel, december 2019 
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water hier een goede plek in kunnen krijgen (klik hier wanneer u onze natuur- en landschapsvisie na 

wilt lezen). We hopen dat de overheden deze handschoen oppakken. 

 
Wat ons betreft is de uitdaging in al deze projecten om niet alleen negatieve effecten op natuur te 

voorkomen of te compenseren maar juist te zoeken naar een plus voor natuur. Dat kan door bij alle 

ontwikkelingen het herstel en de versterking van natuurlijke processen op systeemniveau mee te 
nemen. En door het verbinden van natuurgebieden onderling: van het Drentse veen tot aan de 

Waddenzee én van de laagveengebieden onderling. Het natuurlijk systeem dat zo ontstaat helpt ons 

de gevolgen van klimaatverandering op te vangen en geeft ons de kans de natuur ruimte te geven 
en de biodiversiteit te vergroten. 

 

Lieselot Smilde, Secretaris Stichting Natuurbelang De Onlanden. 

 
 

Broedvogelrapport 2021 
In de meeste natuurgebieden worden eens in de zes jaar de vogels geïnventariseerd. In De Onlanden 

worden de broedvogels jaarlijks geteld, met behulp van 29 vrijwilligers. Dit gebeurt al sinds 2013 

waardoor zo langzamerhand een goed langjarig overzicht ontstaat. We bedanken de tellers en alle 

anderen die met waarnemingen, foto’s en meelezen hebben bijgedragen aan deze rapportage. 

 
De rapportage is te vinden op onze site (klik hier om naar de rapportage te gaan). Het rapport is 

langer dan ooit. Van alle soorten is een beschrijving gegeven over het voorkomen in De Onlanden en 

er is ook geprobeerd om bij elke soort een foto te vinden (uit 2021, genomen in De Onlanden). 

Het inventariseren is in 2021 wat anders gegaan dan andere jaren. Er zijn veel nieuwe tellers aan de 
slag gegaan en enkele tellers zijn geheel of gedeeltelijk gestopt. Nettoresultaat is dat de teldekking 

anders is dan in voorgaande jaren wat voor sommige soorten heeft geleid tot een schijnbare 

toename of en schijnbare afname. Ook de telomstandigheden waren het afgelopen iets anders dan 
in voorgaande jaren: het weer was ongunstig en zowel ziekte als corona-maatregelen vroegen om 

aanpassingen. In de rapportage is te lezen wat de effecten hiervan zijn. 

Het jaar 2021 heeft behoorlijk wat verrassingen 

opgeleverd. Qua weer is er in februari sprake 

geweest van een korte maar felle koude periode 

met sneeuw en ijs welke voor veel vogels zwaar is 

geweest. Wintergevoelige soorten als de IJsvogel 

en het Waterhoen hebben dan ook een flinke 

krimp laten zien in de broedpopulatie. Na een 

aantal zeer droge jaren is 2021 ook op dit vlak een 
stijlbreuk: het broedseizoen was zeer nat en koel. 

Niet alleen in vergelijking met de voorgaande jaren 

met relatief droge en warme voorjaren maar ook in 
vergelijking met de langjarige gemiddelden. Dit 

heeft ongetwijfeld doorgewerkt in het broedsucces 

van verschillende soorten. Het heeft ook de 
telrondes beïnvloed: bij veel regen (of in april zelfs 

nog hagel) rond zonsopkomst kan niet worden 

geteld omdat de vogels dan toch minder actief zijn. 

 

  

Knobbelzwaan, Noorddijk, februari 2021. 
Foto Michel Wijnhold. 

https://www.nmfdrenthe.nl/wp-content/uploads/sites/5/2021/11/klein-NMF-Drenthe-Gebiedsvisie-Matsloot.pdf
https://www.nmfdrenthe.nl/wp-content/uploads/sites/5/2021/11/klein-NMF-Drenthe-Gebiedsvisie-Matsloot.pdf
https://www.deonlanden.nl/wp-content/uploads/2022/01/Broedvogels-in-De-Onlanden-in-2021-DEFINITIEF.pdf
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In 2021 zijn voor het eerst sinds de start van de tellingen in 2012 minder territoria én minder soorten 

geteld dan in het jaar daarvoor. Het aantal territoria is met 9% afgenomen van 11382 naar 10377, 

het aantal soorten van 111 naar 110. De afname in territoria met ongeveer 1000 is voor een groot 
deel (630) een gevolg van de krimp van de Kokmeeuwenkolonie. Echter, ook de typische 

moerasvogels als Kleine Karekiet, Bosrietzanger en Rietzanger nemen een substantieel deel van de 

daling voor hun rekening. Bosvogels doen het nog steeds goed. De steltlopers onder de weidevogels 

lijken zo langzamerhand te verdwijnen.  

Records in positieve zin zijn er geturfd voor 31 soorten, terwijl slechts vijf soorten een dieptepunt 

hebben beleefd. Er zijn drie nieuwe soorten die dit jaar voor het eerst hebben gebroed in De 
Onlanden: Slechtvalk, Witwangstern en Vuurgoudhaan. Steltkluut, Tapuit en Gierzwaluw zijn terug 

van weggeweest. Kolgans, Kwartelkoning, Kleinst Waterhoen, IJsvogel, Krekelzanger, Bonte 

Vliegenvanger en Buidelmees zijn niet teruggekeerd. 

Periode 
2013- 2021 

Soorten  

Hoogste 

aantal 

territoria 

Roerdomp, Grauwe Gans, Brandgans, Steltkluut, Visdief, Grote Bonte Specht, 

Huiszwaluw, Gele Kwikstaart, Rouwkwikstaart, Heggenmus, Roodborst, Zwarte 

Roodstaart, Gekraagde Roodstaart, Roodborsttapuit, Zanglijster, Snor, Grasmus, 

Zwartkop, Tjiftjaf, Fitis, Grauwe Vliegenvanger, Pimpelmees, Koolmees, Huismus, Gaai, 

Spreeuw, Vink, Groenling, Putter, Kneu, Geelgors  

Laagste 
aantal 

territoria 

Fuut, Kolgans, Nijlgans, Bergeend, Wilde Eend, Soepeend, Waterhoen, Meerkoet, 

Tureluur, Wulp, Grutto, Ringmus  

Tabel: soorten die in 2021 het hoogste of laagste aantal territoria hebben geboekt in de periode 2013-2021.  

 
Michel Wijnhold, coördinator broedvogeltellingen. 

 

  

Begrenzing BMP-A telgebieden. 
Kaart boven:  Leekstermeergebied, en De 

Kleibosch/Zuidermaden. Groen is geheel BMP-A geteld, 

oranje deels. 
Kaart rechts: Peizer- en Eeldermaden. HIer is alleen oranje 
deels geteld, de rest volledig. 
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Het gaat goed met de Otters 
In oktober is het Otterseizoen weer begonnen voor de speurders van het Netwerk Ecologische 

Monitoring (NEM). Natuurlijk kun je het hele jaar sporen van Otters vinden als je weet waar je op 

moet letten, maar zodra het kwik naar beneden zakt zijn voornamelijk de uitwerpselen van de Otter, 

de spraints, beter te vinden. De vegetatie is minder hoog en ligt platter. Ook zijn er minder bacteriën, 

insecten en slakkensoorten actief waardoor er minder spraints worden opgegeten. Maar vooral 

doordat het langer donker is zijn otters langer actief en leggen ze meer spraints neer tijdens hun 
strooptochten. Er wordt ook wel gezegd dat mannetjes in deze periode meer op zoek gaan naar 

vrouwtjes en daardoor meer spraints produceren. Of dat klopt is niet zeker. Wat betreft de timing is 

het goed mogelijk aangezien Otters in Nederland, ondanks dat ze hele het jaar door jongen geboren 

kunnen worden, ze toch vaak in het voorjaar en begin van de zomer jongen krijgen. 

 

Voor Otters zijn spraints een belangrijk communicatiemiddel. Ze kunnen onder andere aan elkaars 

spraints ruiken wat het geslacht en de voortplantingsstatus van de eigenaar is.  Ongetwijfeld zullen 

ze ook kunnen ruiken of het een familielid betreft of een vreemdeling. Als mens zullen we nooit 

precies weten wat voor een spannende boodschappen er allemaal in de spraints te ruiken zijn. Voor 

ons ruiken ze vooral visachtig, salmiak-achtig, en niet per se onaangenaam. De geur is in ieder geval 

uniek en niet te verwarren met uitwerpselen van andere dieren.  

 

Naast onverteerde etensresten zoals schubben, graten, veertjes etc. bestaan spraints uit een 

slijmachtige laag die de darmwand beschermd tegen graatjes van vis. Soms komt deze slijmlaag mee 

en juist in deze slijmlaag zit veel DNA. Tot 2020 werden deze spraints in de wintermaanden 

verzameld voor DNA-onderzoek, maar dat onderzoek is gestopt omdat de populatie Otters in 
Nederland een levensvatbare populatie van rond de 450 dieren heeft bereikt. Wel blijven we zoeken 

naar spraints in de wintermaanden om te onderzoeken of en waar de Otters aanwezig zijn. Deze 

gegevens komen in een landelijke database waar de verspreiding van de Otter wordt bijgehouden. 
Ook wordt er nog steeds DNA-onderzoek gedaan, maar dit alleen nog bij doodvondsten. 

 

   

Otter op een steen. Beeld: wildcamera Sonja van der Wijk 
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Doordat de DNA-monitoring is gestopt is het moeilijker om een beeld te krijgen van het aantal Otters 

dat er in de Onlanden leeft. In de winter van 2017 werd het DNA van acht verschillende individuen 

gevonden, de winter erna waren het er elf en in de winter van 2019 werd het DNA van dertien 
individuen gevonden. Het aantal Otters in De Onlanden nam dus toe en ook de afgelopen twee jaar 

hebben we door het gebruik van wildcamera’s kunnen vaststellen dat er jongen zijn geboren. In 2020 

lieten negen jongen zich zien voor de wildcamera’s en in 2021 waren het er zeven. Wat opvalt is dat 
aan de hand van de beelden, het erop lijkt dat in 2020 de jongen vooral in het noordwestelijke 

gedeelte van De Onlanden zijn geboren. In 2021 zijn de jongen meer verspreid door het hele gebied. 

 

Waarschijnlijk heeft de otterpopulatie in De Onlanden een stabiele grootte bereikt, wat aannemelijk 

lijkt gezien het aantal geboren Otters. Het is erg moeilijk de precieze grootte van de populatie in te 
schatten, omdat Otters mobiele dieren zijn en veel jonge dieren, met name mannetjes, het gebied na 

ongeveer een jaar verlaten. Ook volwassen Otters willen nog wel eens hun territorium verlaten als 

het ze zo uitkomt. Tijdens de jaren dat er DNA werd gemonsterd werden er soms maar twee 

bekenden teruggevonden en zes werden er dan niet aangetroffen. De aantallen blijven dus 

schattingen, maar de Otterpopulatie in De Onlanden zal uit zo’n twaalf tot vijftien dieren bestaan. De 

populatie bestaat grotendeels uit vrouwtjes, een dominant mannetje en wat rondhangende 

mannetjes. Het is een mooi aantal voor een gebied als De Onlanden en het is een teken dat dit een 

gebied is waar voldoende voedsel te vinden is, genoeg schuilplekken zijn én ruimte is voor de Otter 

om zich voort te planten. 

 
Ondanks dat het zo goed gaat met de Otters in De Onlanden zijn er ook knelpunten. Met name het 

verkeer vormt een groot gevaar voor de Otter. Elk jaar komt ongeveer eenderde van de Nederlandse 

populatie om in het verkeer. Otters zijn mobiele dieren die in tegenstelling tot de Bever soms grote 
afstanden over het land afleggen. Vooral jonge mannetjes op zoek naar een eigen territorium komen 

om. Maar ook vrouwtjes met jongen die een veilige plek zoeken worden regelmatig slachtoffer.  

 

Vanaf het jaar 2013 toen de eerste Ottersporen werden ontdekt heeft De Onlanden zich ontwikkeld 
tot een kerngebied voor de Otter. De Onlanden ligt op een knooppunt waar (van oost naar west) 

natte laagveengebieden gebieden en (van zuid naar noord) het stroomgebied van Eelder- en 

Peizerdiep die via het Reitdiep en Lauwersmeer naar de Waddenzee stromen. Otters die geboren 

worden in De Onlanden kunnen dus naar alle vier de windrichtingen wegtrekken om nieuwe 

   

Otter-spraints. Foto’s: Sonja van der Wijk 
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leefgebieden te bevolken. Juist omdat De 

Onlanden een belangrijk brongebied 

vormt, niet alleen voor Otters maar ook 
voor veel andere soorten, is het van 

groot belang dat alle knelpunten rond De 

Onlanden worden opgelost door de 
aanleg van faunapassages, 

begeleidingsrasters en goede natte 

ecologische verbindingen. 
 

In en rond de Onlanden zijn vanaf 2014 

t/m het heden 24 verkeersslachtoffer 

gemeld. Er zullen ongetwijfeld meer 
slachtoffers zijn geweest die niet gemeld 

en gevonden zijn. Het meest 

aangrijpende slachtoffer was een zogend 
vrouwtje dat samen met en één van haar drie jongen in oktober 2017 dood werd gereden op de 

N372 ter hoogte van Roden. Kort erop werd één van haar 

andere jongen verdronken gevonden (aangetoond door 
DNA-onderzoek). De derde zal ook omgekomen zijn 

zonder moeder. Een erg tragisch geval met uiteindelijk 4 

slachtoffers door een aanrijding. 
 

Ondanks het genoemde aantal slachtoffers komen er 

relatief weinig meldingen binnen uit de gebiedsgrenzen 

van De Onlanden. Tot nu toe zijn dat er drie: de twee 
mannetjes die op de Groningerweg tussen Peize en 

Peizermaden in 2019 zijn doodgereden en de Otter die in 

november 2021 is doodgereden bij Peize. Dat is 
opvallend voor een gebied met zo’n hoge populatie. Of 

dit komt door het feit dat de Otters in dit gebied de 

aanwezige faunapassages goed gebruiken of dat er 

   

Otterprent. Foto: Sonja van der Wijk 

   

Verkeersslachtoffer A7 bij Westpoort 
Foto: Alwin Hut 

   

Otter-wissel. Foto: Sonja van der Wijk. 
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Otters wel slachtoffer worden maar niet worden gevonden is niet duidelijk. Laten we hopen dat het 

de eerste reden is. Vooralsnog lijkt het binnen de gebiedsgrenzen van De Onlanden redelijk goed te 

gaan. Belangrijk aandachtspunt de N372 in de buurt van Roden. Hier zijn door de jaren heen al een 
aantal slachtoffers gevallen. 

 

2021 was ‘Het jaar van de Otter’. Er is veel aandacht geweest voor het verkeer als grootste 
doodsoorzaak voor de Otter en op veel plaatsen in Nederland is er gezocht naar knelpunten en 

gekeken naar oplossingen voor de 

toekomst. Er wordt hard gewerkt 
aan een aantal nieuwe 

faunapassages: in Groningen onder 

de A28 is een nieuwe faunapassage 

aangelegd en er wordt momenteel 
hard gewerkt aan een ecologische 

verbinding bij de Meerweg. Achter 

de schermen wordt hard gewerkt 
aan een extra faunabuis aan de 

westkant van de Meerweg. Vanwege 

de gevaarlijke situatie aldaar zijn in 
2020 al ‘Otter 

waarschuwingsborden’ geplaatst. Dit 

zijn allemaal erg positieve 
ontwikkelingen want dit zijn de 

plekken waar veel Onlander Otters 

zijn omgekomen. 

 
Een knelpunt waar we meer rekening mee moeten gaan houden is de groei van de woonwijken rond 

De Onlanden. Het gebied komt steeds meer ingesloten te liggen tussen de bebouwing. Hiermee 

wordt de druk van de mens op de veilige plekken voor de Otter steeds groter. De afgelopen jaren is 
het aantal dagwaarnemingen van Otters, voornamelijk op de wildcamera’s, gedaald. Er komen steeds 

meer recreanten in De Onlanden en die blijven niet altijd op de paden. 

 
Een ander groot probleem zijn de loslopende honden. Deze vormen een enorme verstoring voor de 

Otter: ze verstoren de rustplaatsen voor Otters en kunnen (ongezien) jonge Otters doodbijten. 

Honden mogen buiten de wegen en fietspaden niet loslopen en het is belangrijk dat dit in acht 
genomen wordt. Als stichting hebben we, samen met de terreinbeheerders, de gemeenten gevraagd 

om de regels ten aanzien van honden en recreatie in de gehele Onlanden gelijk te trekken, duidelijk 

te communiceren en ook (in samenwerking met alle handhavende partijen) te handhaven zodat 
zowel mens als dier het naar de zin heeft in De Onlanden 

 

Al met al kunnen we stellen dat het erg goed gaat met de Otter in De Onlanden. Het gebied is rijk aan 

voedsel en ruimte die de Otter hard nodig heeft. Toch zijn er ook een aantal bedreigingen voor het 

wel en wee van deze dieren die we goed in de gaten moeten houden, zodat De Onlanden een goed 

leefgebied voor de Otter blijft in de toekomst. Met soorten als de Otter en ook de Bever worden hele 

ecosystemen zichtbaar. Deze soorten tonen hoe rijk en gezond De Onlanden zijn als natuurgebied. Ze 
zijn het beschermen meer dan waard!  

 

Over 2020 en 2021 is een Otterrapport verschenen. Deze is te vinden op onze site (klik hier om naar 

de rapportage te gaan).  

 

Sonja v.d. Wijk, Bever- en Otterteam CaLutra 
 

   

Waarschuwingsbord overstekende otter.  
Foto: Sonja van der Wijk 

https://www.deonlanden.nl/wp-content/uploads/2022/01/Otterrapport-20-21-definitief.pdf
https://www.deonlanden.nl/wp-content/uploads/2022/01/Otterrapport-20-21-definitief.pdf
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Marterachtigen in De Onlanden 
Vanaf 2013 worden door vele Onlandenbezoekers waarnemingen aangeleverd aan de Stichting 

Natuurbelang De Onlanden. Na een uitwerking van deze gegevens voor de Kemphaan (Nieuwsbrief 

mei 2021) en voor de grotere insectensoorten (Nieuwsbrief november 2021) gaat het artikel in deze 

Nieuwsbrief over enkele vertegenwoordigers uit de familie van de marterachtigen: Hermelijn, Wezel, 
Bunzing, Steenmarter en Boommarter. Das en Otter blijven hier buiten beschouwing.  

 

Het gebied De Onlanden 
In 2014 werd de kaart ‘De Onlanden (natuur- en waterbergingsgebied)’ uitgegeven en verspreid 

onder de bewoners uit de omliggende plaatsen en dorpen van het Onlandengebied. In 2020 

verscheen een 2e druk, een nagenoeg 
vergelijkbare kaart. Op de kaarten zijn mooi 

de landschappelijke kenmerken te zien: 

open (dieper) water, ondiep water, 
moeras/riet/nat grasland en bos. Ook zijn 

wegen, fiets- en wandelpaden en kades 

aangeduid. Het natuurgebied, annex 

waterbergingsgebied van 2000 ha groot is 

gelegen tussen de stad Groningen en de 

dorpen Leek, Roden, Peize en Eelde-

Paterswolde. Vele soorten zoogdieren, 
vogels, amfibieën, insecten en planten 

voelen zich hier inmiddels thuis. 

 

Hermelijn, Wezel en Bunzing  
 
Uiterlijk 

Hermelijn: Lang, smal lichaam ca. 20 - 30 cm, staart 8 -12 cm, rechte lijn tussen bruin bovendeel en 

wit onderdeel, ’s winters een witte vacht. Staart met altijd zwart uiteinde.  
Wezel: Lang, smal lichaam, wat onregelmatige lijn tussen bruin bovendeel en wit onderdeel. Geen 

zwart uiteinde aan de korte staart. Kleiner dan hermelijn. 

Bunzing: Donkerbruin, onderzijde en volle staart zwart, witte of geelachtige vlekken op het 
voorhoofd. Zelfde gestalte, maar behoorlijk groter dan hermelijn en wezel. 

Voor alle drie de soorten geldt dat mannetjes groter en zwaarder zijn dan vrouwtjes.  

 

 Hermelijn Wezel Bunzing 

2013 7 4 0 

2014 18 11 0 

2015 16 6 0 

2016 13 3 0 

2017 17 5 0 

2018 25 3 0 

2019 35 11 0 

2020 15 5 1 

2021 11 1 1 

Totaal 157 49 2 
Aantal meldingen van waarnemingen van Hermelijn, 
Wezel en Bunzing in De Onlanden van 2013 t/m 2021 

 

Op de Onlanden kaart is de variatie aan waterniveaus 

goed te zien. 
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Waarnemingen 

De tabel geeft een overzicht van het aantal doorgegeven meldingen. Waarnemingen van enkele 
Wezels of enkele Hermelijnen bij elkaar (vaak familiegroepen) zijn als 1 melding geteld. Het aantal 

meldingen van Hermelijnen ligt ruim 3 x zo hoog als dat van Wezels. Van de Bunzing zijn slechts 2 

meldingen binnengekomen. Het aantal meldingen per jaar varieert bij de Hermelijn van 7 (in 2013) 
tot 35 (in 2019). Voor de Wezel varieert dat van 3 (in 2016) tot 11 (in 2019). De soorten kennen geen 

winterslaap, dus de waarnemingen vinden het hele jaar door plaats. Veruit de meeste waarnemingen 

betreffen overigens eenlingen. Maar er worden ook wel eens 2 of 3 hermelijnen dan wel wezels 
tezamen gezien. Van de zomermaanden zijn er enkele waarnemingen van (waarschijnlijk) jongen. De 

grootste groep gezien is een familie van 7 of 8 hermelijnen (2013, Weeringsedijk). Buiten de paartijd 

om leven de soorten solitair.  

 
Waar te zien? 

Hermelijnen en Wezels kunnen overal in De Onlanden aangetroffen worden. Ze zijn gezien in het 

Leekstermeergebied (Lettelberter Petten, Jarrens, Middelvennen, De Bolmert, Berging Sandebuur), in 
het Matslootgebied en het gebied Langmameer, Peizerdiep, Stenhorsten en in de oostelijke gelegen 

gebieden (onderdelen van de Peizer- en Eeldermaden) Broekenweering, Peizermade, Peizerweering, 

Broekenweering, Weeringsbroeken, Beelestukken, Broekstukken, Eelderdiep. Een enkele keer 
worden ze gezien in open poldergebied: polder Lageland in het noorden en polder Zuidermaden (ten 

noorden van het Kleibosch) in het zuiden. Soms gaat het bij genoemde locaties maar om een enkele 

waarneming in bedoelde periode. Waarnemingen worden hoofdzakelijk gedaan vanaf de wegen, 
fietspaden, wandelpaden en dijken. De beestjes bevinden zich in het ruige veld, maar veel 

waarnemingen betreffen ook het gebruik van bermen, wegen en paden. Huppelend, (heen en weer) 

rennend, jagend, zigzaggend, overstekend, onrustig, en een keer ‘doldriest gedrag’ zijn termen die bij 

de waarnemingen vermeld staan. De Bunzing is slechts 2 x gerapporteerd: 1 x in het Matslootgebied 
en 1 x bij Het Beeld. Eenmaal is er een waarneming van een over een sloot zwemmende hermelijn.  

 

De meeste waarnemingen zijn gedaan vanaf de Onlandse dijk, incl. bruggetje over de slenk (48 x 
Hermelijn, 7 x Wezel), de Zanddijk, incl. brug over Eelderdiep (11 x Hermelijn en 15 x Wezel), de 

Drentse dijk (tussen het Beeld en Zanddijk, 11 x Hermelijn, 2x Wezel), de Weeringsedijk 

(Peizerweering), incl. brug over en stuw/vistrap in Eelderdiep (9 x Hermelijn, 3 x Wezel, Hooiweg: 9 x 
Hermelijn, 3 x Wezel) en de Roderwolderdijk, fietspad incl. bruggen (9 x Hermelijn, 1 x Wezel). Zit u al 

 

Onlandse Dijk met bruggetje over de slenk: een hotspot van de Hermelijn. Foto: Leo Stockmann 
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rustend en picknickend op het Mijmerbankje? Ook hier wordt wel eens een Hermelijn of Wezel 

gezien. Natuurlijk hebben de cijfers ook te maken met de kijkdichtheid van waarnemers. 

 
Leefgebied en Leefwijze 

Hermelijnen en Bunzings houden van vochtige-natte omstandigheden in een ruigere omgeving. De 

Bunzing maakt ook wel gebruik van een omgeving met rommelige optrekjes. De Wezel prefereert 
over het algemeen wat drogere omstandigheden. Aanwezigheid van voedsel is natuurlijk ook een 

vereiste. De Onlanden met haar water, moeras, ruigte (pitrus, riet) en bosjes, doorsneden met hoger 

en droger gelegen kaden en veelal periodiek, ruigere bermen lijkt een goede leefomgeving te zijn 
voor de kleinere martersoorten. Met de aanwezigheid van (woel)muizen en ratten (en voor de 

Bunzing ook andere prooien) lijkt er genoeg voedsel voorhanden. 

 

Als schuilplaatsen dienen holen van Woelmuizen, Mollen en Muskusratten. De Bunzing bewoont ook 
wel houtstapels en rommelige optrekjes. Die zijn vooral aan de rand van de Onlanden aanwezig. 

Hermelijnen en Wezels zijn schemering- en dag-actieve jagers. De Bunzing is nagenoeg volledig een 

nacht-actieve jager. Dat kan verklaren, in elk geval deels, dat de Bunzing zo weinig wordt 
waargenomen door de Onlandenbezoekers. 

 

Hermelijnen en Wezels komen in de gehele Onlanden gezamenlijk voor. Er is wel eens een korte 
confrontatie tussen de twee soorten waargenomen. Hermelijnen en Wezels zijn ondergeschikt aan 

de grotere en krachtiger Bunzings, en de Wezels aan de Hermelijnen. Dat Hermelijnen veel vaker 

waargenomen worden dan Wezels kan betekenen dat de leefomstandigheden in de Onlanden voor 
de Hermelijnen over het geheel genomen gunstiger zijn. Ik heb geen aanwijzing dat de witte 

wintervacht (dus sneller waarneembaar dan een bruine vacht) van de Hermelijn een rol speelt. Bij 

extreem hoogwater in De Onlanden zoeken de beestjes hogere plekken op. (Waarneming langs de 

Drentse dijk door Hendrik Koops, muskusrattenvanger Waterschap Noorderzijlvest).  
 

Bunzings, Hermelijnen en Wezels hebben een territorium waarvan de grootte afhankelijk is van het 

voedselaanbod en het aantal schuilplaatsen. Hun leefgebied kan echter groter zijn dan het (met 
geurstoffen) afgebakende territorium. Een territorium van het mannetje kan dat van meerdere 

vrouwtjes overlappen. In maart en april gaan volwassen mannetjes Bunzings, Hermelijnen en Wezels 

rondtrekken. Ze verlaten hun (eventuele) territorium om op zoek te gaan naar vrouwtjes. Daarbij 

kunnen tientallen kilometers worden afgelegd. Hoeveel territoria van de 3 soorten er zijn in De 

Onlanden is aan de hand van de waarnemingen niet vast te stellen. (De informatie in deze paragraaf 

is mede afkomstig uit Van Uchelen, 2021) 

Familie Wezel. Foto :Sonja van der Wijk 
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Voedsel 

Muizen en Woelmuizen zijn het hoofdvoedsel van Hermelijnen en Wezels. Wezels trekken weg uit 
het gebied als er nauwelijks Woelmuizen aanwezig zijn. Overigens kunnen ook Konijnen, Hazen, 

vogels (grondbroeders) en eieren op het menu staan.  

 
Er zijn in de loop der jaren meerdere 

waarnemingen gedaan van Hermelijnen 

en Wezels met een prooi in de bek. 
 
o Hermelijn met muis 
o Hermelijn met Veldmuis, een 

woelmuisachtige 
o Hermelijn met Woelrat 3x, een 

woelmuisachtige 
o Hermelijn met Woelmuis 
o Hermelijn met jonge Bruine rat 
o Hermelijn met ouder Meerkoetkuiken 
o Hermelijn met prooi (zonder 

specificatie) 2x 
o Wezel met muis 
o Wezel met Veldmuis 
o Wezel met jonge Woelrat 

 

Van de Bunzing zijn geen prooiwaarnemingen. De prooien van de Bunzing zijn veelal gevarieerder 

dan die van de Hermelijn en de Wezel, ze eten ook kikkers en bessen. 
 

Overleving 

In het wild worden Hermelijnen en Wezels niet oud: 1 - 2 jaar. Ongelukken en predatie spelen daarbij 
een grote rol. Bunzings worden gemiddeld enkele jaren ouder. 

 

Van 2013 t/m 2021 zijn 10 meldingen gedaan van (bijna) ongevallen.  
o 2x een Wezel die in een inloopval voor Waterspitsmuizen terechtkwam (één kon worden 

vrijgelaten en over de andere is geen nadere mededeling gedaan) 
o 2x een Wezel als verkeersslachtoffer: door een auto bij Sandebuur en door een auto op de 

Groningerweg tussen Peize en Hoogkerk. Daarnaast 1x dood gevonden op wandel- en fietspad 

Onlandsedijk en 1x dood op fietspad Zanddijk 
o 1 x een Hermelijn die bijna gepakt werd door een aangelijnde hond op de Drentse dijk 
o 2 x een Hermelijn als verkeersslachtoffer door een auto op de Groningerweg en 1 x twee bij 

elkaar zijnde Hermelijnen bijna door een auto overreden op de Hooiweg Roderwolde 

 

Het is wel duidelijk dat er op de Groningerweg regelmatig verkeersslachtoffers door auto’s vallen (zie 

ook bij Steenmarter). Er is daar zeker een noodzaak voor een goede ecologische verbinding, of beter 

nog: enkele verbindingen, tussen de west- en oostzijde van het Onlandengebied. 

 
Opmerkelijk is dat in vangkooien voor de Muskusrat ‘eigenlijk nooit’ Bunzings, Hermelijnen of Wezels 

worden aangetroffen. (Mededeling Hendrik Koops, muskusrattenvanger Waterschap 

Noorderzijlvest). 

 

Predatie 

Er zijn geen meldingen gedaan van gepredeerde Wezels, Hermelijnen en Bunzings. Toch zijn er vogels 
en grotere zoogdieren die het op de kleinste martersoorten voorzien hebben: Reigers, Ooievaars, 

 

Hermelijn met Veldmiuis. Foto: Gerrit Scheeres 
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roofvogels, uilen, Vossen, honden, grotere marters, katten. Ze komen allemaal voor in De Onlanden. 

Dankzij het enorm goede reukvermogen van de kleine marters schijnt het gevaar van 

grondpredatoren wel mee te vallen. Ze gaan er vandoor voordat het gevaar te dichtbij komt. Het 
kegelen – rechtop staand ruiken en luisteren – van Hermelijnen en Wezels wordt regelmatig gezien. 

Het grootste gevaar komt uit de lucht. In de Onlanden worden veel roofvogelsoorten waargenomen, 

van Smelleken en Torenvalk tot Vis- en Zeearend. Het Smelleken en de Torenvalk zouden mogelijk 
een vrouwtje Wezel kunnen pakken, maar of een Zeearend het de moeite waard vindt om zich op 

een Wezel of Hermelijn te storten, dat denk ik niet. Zeker niet omdat er voor hen veel grotere 

prooien voorhanden zijn. Maar Buizerds, Ruigpootbuizerds of kiekendieven zullen zeker wel eens een 
kleine marter pakken. Een Visarend eet nagenoeg uitsluitend vis. Wat betreft de uilen: er bestaat een 

foto van een Steenuil die een Wezel heeft gepredeerd. Dus de grotere uilensoorten (o.a. Kerk- en 

Velduil) zullen het zeker ook kunnen doen. 

 
Foto’s, filmpjes en wildcamerabeelden 

Wezels en Hermelijnen zijn behoorlijk vaak op een foto of filmpje vastgelegd. Ook zijn er een aantal 

camerabeelden van hen gemaakt en van de Bunzing. Foto’s zijn te zien op de waarnemingenpagina’s 
over de verschillende jaren. Naar filmpjes en wildcamerabeelden wordt verwezen via links in de 

teksten. 

 

Steenmarter en Boommarter 
  
Uiterlijk 

De Steen- en de Boommarter lijken erg 

op elkaar. Het zijn lenige beesten met 

een bruine vacht. Maar bij de 

Boommarter is deze meer goudbruin 

en bij de Steenmarter meer grijsbruin. 
Van kop tot romp meten ze ca. 40 – 50 

cm en ze hebben een staart van ca. 20 

– 30 cm. De vrouwtjes zijn kleiner dan 
de mannetjes. De Steenmarter heeft 

een grote witte keelvlek. Die van de 

Boommarter is meestal crèmekleurig. 
Beide soorten zijn hoofdzakelijk 

nachtdieren. De Boommarter is veelal 

boombewonend, veel meer dan de 
Steenmarter die ook de buurt van 

huizen bezoekt, daarin zelfs regelmatig 

binnendringt. 
 

Waarnemingen 

Van beide soorten zijn door de jaren 

heen weinig waarnemingen, althans 
van waarnemingen die doorgegeven 

zijn: van de Steenmarter 6, van de 

Boommarter 5. Van de 6 Steenmarters 
die zijn geregistreerd zijn er 4 die 

doodgereden zijn en gevonden op de 

Groningerweg tussen Peize en 
Hoogkerk. Aardig is de 

nachtwaarneming van een zich 
Foto boven: Boommarter Foto onder: Steenmarter 

Beide foto’s door Sonja van der Wijk 
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verplaatsende familie over het fietspad langs de Molensloot tussen de Middelvennen en De Bolmert.  

De waarnemingen van Boommarters betreffen o.a. een doodgereden exemplaar langs de 

Groningerweg, een zwemmend exemplaar bij het bruggetje Onlandsedijk, een nachtelijke 
waarneming bij de Stenhorsten en een exemplaar dat lag te slapen in een verlaten kast van een 

Torenvalk. In het Kleibosch zijn eens 2 ruziënde marters gehoord, maar of het nu Steen-, dan wel 

Boommarters waren kon niet vastgesteld worden.  
Van beide soorten zijn ook wildcamerabeelden (klik hier voor een filmpje bij waarnemingen van het 

jaar 2018).  

 
Leo Stockmann, redactie 

Met dank aan alle personen die hun waarnemingen doorgegeven hebben aan Stichting Natuurbelang 

De Onlanden en aan Sonja van der Wijk (Netwerk Ecologische Monitoring) voor het 

becommentariëren van het conceptartikel. 
 

Literatuur bij het artikel Marterachtigen in De Onlanden 
- Burton, Maurice. Elseviers zoogdierengids. 1976. Elsevier, Amsterdam Brussel  
- Tempel, Carola van den. Kleine marters in De Onlanden. Nieuwsbrief 21, dec. 2015. St. 

Natuurbelang De Onlanden (Waarnemingen van Hermelijn en Wezel met behulp van Mostela-

cameravalkisten en sporenbuizen.) 
- Uchelen, Edo van. Bunzing, hermelijn en wezel, Kleine roofdieren. 1ste druk 2021. KNNV Uitgeverij 

Zeist.  
- Wijk, Sonja van der. Een kijkje bij de viervoetige Onlanders. Blog op de site van St. Natuurbelang 

De Onlanden, 30 april 2021. (Waarnemingen van een aantal zoogdiersoorten met behulp van 

wildcamera’s, o.a. van Bunzing, Boommarter en Vos.) 
- Zoer, Bertil. Hermelijn. Artikel in kwartaalblad Het Drentse Landschap. Het Drentse Landschap, 

winternummer dec. 2021 
- www.zoogdiervereniging 

 

 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich geabonneerd hebt op de nieuwsbrief van de stichting 

Natuurbelang De Onlanden.  

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

Wilt u het werk van onze stichting steunen, meldt u dan aan als Onlander via onze website: 

www.deonlanden.nl 

https://www.youtube.com/watch?v=EziCDwvJ2CI
https://www.youtube.com/watch?v=EziCDwvJ2CI
http://www.zoogdiervereniging/
mailto:info@deonlanden.nl
https://www.deonlanden.nl/onlander-worden/

	De Onlanden
	Januari 2022
	In deze nieuwsbrief:
	Broedvogelrapport 2021, p2; Het gaat goed met de otters, p4; Marterachtigen in De Onlanden, p.8.
	Klimaatverandering en kansen voor natuur
	Het was een koude kerst, met daarna een extreem zacht oud & nieuw. Ons weer lijkt steeds onvoorspelbaarder te worden waarin warme en koude perioden op onverwachte momenten komen, de buien heviger en droge perioden langer worden. Ook in De Onlanden mer...
	Het jaar dat voor ons ligt, zal een aantal uitdagingen voor De Onlanden brengen. Er zal een start gemaakt worden met de Milieueffectrapportage voor de optimalisatie van de waterberging. Daarbij wordt naar ruimte gezocht om nog eens 5,2 miljoen kubieke...
	Peizerdiep windstil. Foto: Wim van Boekel, december 2019
	Wat ons betreft is de uitdaging in al deze projecten om niet alleen negatieve effecten op natuur te voorkomen of te compenseren maar juist te zoeken naar een plus voor natuur. Dat kan door bij alle ontwikkelingen het herstel en de versterking van natu...
	Lieselot Smilde, Secretaris Stichting Natuurbelang De Onlanden.
	Broedvogelrapport 2021
	In de meeste natuurgebieden worden eens in de zes jaar de vogels geïnventariseerd. In De Onlanden worden de broedvogels jaarlijks geteld, met behulp van 29 vrijwilligers. Dit gebeurt al sinds 2013 waardoor zo langzamerhand een goed langjarig overzicht...
	De rapportage is te vinden op onze site (klik hier om naar de rapportage te gaan). Het rapport is langer dan ooit. Van alle soorten is een beschrijving gegeven over het voorkomen in De Onlanden en er is ook geprobeerd om bij elke soort een foto te vin...
	Het inventariseren is in 2021 wat anders gegaan dan andere jaren. Er zijn veel nieuwe tellers aan de slag gegaan en enkele tellers zijn geheel of gedeeltelijk gestopt. Nettoresultaat is dat de teldekking anders is dan in voorgaande jaren wat voor somm...
	Het jaar 2021 heeft behoorlijk wat verrassingen opgeleverd. Qua weer is er in februari sprake geweest van een korte maar felle koude periode met sneeuw en ijs welke voor veel vogels zwaar is geweest. Wintergevoelige soorten als de IJsvogel en het Wate...
	Knobbelzwaan, Noorddijk, februari 2021.
	Foto Michel Wijnhold.
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