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In deze nieuwsbrief: 
Plantengroei en Vogeltjesland (p.3); Optimalisatie van de waterberging (p5); Onlander-excursie 

(p8); Schoonebeker schapen in De Onlanden (p10). 

 
Inleiding 
De graslanden en bermen bloeien en het 
broedseizoen is in volle gang. Het is voorjaar in De 

Onlanden. Elke ochtend trekken onze vrijwillige 

broedvogeltellers eropuit. Edith Barf schreef hierover 

een blog voor SOVON. Leo Stockmann heeft dit 

voorjaar op een aantal dijkvakken de vegetatie 

geïnventariseerd. Samen met de terreinbeheerders en 

het waterschap willen we kijken welke kansen er 
liggen om de soorten- en bloemenrijkdom van de 

dijken te vergroten. In deze nieuwsbrief een artikel 

over de vegetatie in Vogeltjesland. 
 

Rondom de Onlanden zijn een aantal ontwikkelingen 

gaande die de natuur in het gebied zullen 
beïnvloeden. Net ten noorden van het gebied wordt 

door de betrokken overheden gewerkt aan een 

Regionaal Raamwerk waarin opgaven voor 
bedrijvigheid, mobiliteit, duurzame 

energieopwekking, klimaatadaptatie, natuur en 

recreatie een plek moeten krijgen. Samen met nog 14 

groene organisaties hebben we een natuur- en 

landschapsvisie op dit gebied ingebracht waarin de 

natuur versterkt wordt. In ditzelfde gebied is camping Meerzicht, aan de rand van het Leekstermeer 

gekocht door een grote ontwikkelaar van vakantieparken dat het aantal huisjes wil verdubbelen en 
het park jaarrond wil exploiteren. RTV Drenthe heeft hier aandacht aan gegeven. Wij maken ons 

zorgen, met name om de negatieve effecten die dit zal hebben op de vogels van het Leekstermeer. 

In De Onlanden zelf zoekt waterschap Noorderzijlvest naar extra ruimte voor waterberging. 

Daarover meer in het artikel op pagina 4 van deze nieuwsbrief. 

 

Bloeiende berm Noorddijk. 

Foto door Lieselot Smilde 

 

https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/vogelteller-de-kijker-edith-barf
https://www.deonlanden.nl/wp-content/uploads/2021/12/klein-NMF-Drenthe-Gebiedsvisie-Matsloot.pdf
https://www.deonlanden.nl/wp-content/uploads/2021/12/klein-NMF-Drenthe-Gebiedsvisie-Matsloot.pdf
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/14433401/belangenvereniging-waarschuwt-voor-teloorgang-natuur-rondom-camping
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In veel projecten wordt als doel gesteld ‘zo min mogelijk schade aan natuur’ en wordt gezocht naar 

mitigatie en compensatie. Maar het zou toch mooi zijn wanneer we de natuur echt sterker zouden 
maken? Er liggen kansen. De Onlanden is een uniek gebied, een uitgestrekte natte laagte in de weg 

die het Eelder- en Peizerdiep van oudsher aflegden vanaf hun bron rond het Fochteloërveen naar 

hun monding in wat toen nog de Lauwerszee was. Tussen vroeger en nu is er veel veranderd en we 

hebben te maken met nieuwe uitdagingen van klimaatverandering en toenemende druk op de 

ruimte. Wij denken dat een sterke verbinding tussen bron en monding waar natuur en natuurlijke 

processen zoveel mogelijk de ruimte krijgen een robuust en mooi antwoord kan geven op de 
uitdagingen van deze tijd. We hebben een eerste bijeenkomst gehad met de terreinbeheerders, 

overheden en stichting ARK. Daarover in volgende nieuwsbrieven meer. 

 

Lieselot Smilde, Secretaris Stichting Natuurbelang De Onlanden. 

 

Eelderdiep. Foto door Lieselot Smilde 

Koereiger. Foto door Ane van Rees 
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Plantengroei in Vogeltjesland 
Vogeltjesland is een deelgebied van De Onlanden. Het ligt ten noordoosten van Roderwolde, ruwweg 

tussen de Roderwolderdijk en de Onlandse dijk. De naam Vogeltjesland is al relatief oud want hij 

staat al vermeld op kaartmateriaal van rond 1900. Er is niet veel fantasie voor nodig om te 

vermoeden dat er toen veel vogels in het gebied voorkwamen. Maar, zoals de titel van dit artikel al 

doet vermoeden, is er meer in het Vogeltjesland te vinden dan alleen vogels. Het gebiedje kent 
bijvoorbeeld een gevarieerde plantengroei (vegetatie). Er is in eerdere nieuwsbrieven al eens over 

diverse aspecten van de plantengroei van dit deelgebied geschreven maar in dit artikel gaat het over 

het totaalplaatje. 

 

Het gebied Vogeltjesland bestond vóór de inrichting als natuur- en waterbergingsgebied voor het 
grootste deel uit graslanden en het elzenbroekbos Groot Waal. De graslanden waren lange tijd in 

landbouwkundig gebruik maar zijn in de laatste decennia van de vorige eeuw, dus nog vóór 

herinrichting van De Onlanden, omgevormd naar graslanden met een natuurfunctie. 

 

Eigenlijk zijn in 1998 en 2000 pas enkele goede karteringen van de plantengroei in dit gebied 

gemaakt (Brongers en Jalving 1999, Jansen 2000). In aanloop naar de herinrichting als natuur- en 

waterbergingsgebied zijn deze beide karteringen samengevoegd. Dat heeft een vereenvoudigde 
vegetatiekaart als nulmeting opgeleverd (Bijkerk en Attema 2011). Na de herinrichting is de 

plantengroei wel, in meer of mindere mate, gevolgd maar een echt goede kartering heeft uiteindelijk 

weer plaatsgevonden in 2018, door het bureau Altenburg en Wymenga. 

Vogeltjesland. Foto door Michel Wijnhold 
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Nulmeting en vegetatieontwikkeling 

Tijdens de karteringen van 1998/2000 bestond 
het Vogeltjesland vooral uit zogenaamde 

overstromingsgraslanden, verschralende 

graslanden met Gestreepte witbol, enkele 
percelen met kleine zeggenvegetaties plus 

dotterbloemhooilanden en plaatselijk nog enkele 

intensieve cultuurgraslanden. Het elzenbroekbos 
Groot Waal is in 1998/2000 helaas niet 

gekarteerd. Na de inrichting als waterberging- en 

moerasgebied is het waterpeil flink opgezet en 

ontstonden er in de lage delen op grote schaal 
moerassige gebieden. Graslanden konden zich op 

de hogere delen handhaven.  

 
In 2018 werden de volgende vegetaties 

aangetroffen. Natte ruigten met Pitrus en 

Rietgras kwamen met meer dan 25% het meeste 
voor, gevolgd door rietmoerassen (ongeveer 

13%). In deze rietmoerassen staat uiteraard veel 

Riet. Daarnaast staan er Grote lisdodde, Liesgras 
en in mindere mate Holpijp. Deze rietmoerassen zijn vooral in het noordelijke deel van het 

Vogeltjesland te vinden en hun oppervlakte lijkt nog steeds toe te nemen. Ze zijn een perfecte plek 

geworden voor veel rietvogels en ander dierenleven. Het zuidelijke deel van het Vogeltjesland 

bestaat nog steeds voor een groot deel uit graslanden. Dit zijn zogenaamde overstromingsgraslanden 
met Fioringras of Mannagras, vochtige enigszins 

verschraalde graslanden met Gestreepte witbol of 

Grote vossenstaart en nog verder verschaalde 
graslanden met soorten van zogenaamde 

blauwgraslanden en dotterbloemhooilanden.  

 
De graslanden worden in principe elk jaar gemaaid 

waarbij het maaisel wordt afgevoerd. Dit zorgt 

ervoor dat de graslanden steeds voedselarmer 
(schraler) worden wat gunstig is voor meer 

bijzondere graslandvegetaties. Uit de kartering van 

2018 blijkt dat, door het jaarlijkse maaien en 
hogere waterpeil, de plantengroei van 

dotterboemhooilanden, blauwgraslanden en kleine 

zeggen zich duidelijk heeft uitgebreid. Dat mag een 

zeer positieve ontwikkeling worden genoemd. 

Ondanks enkele zeer droge zomers na 2018 blijkt 

dit proces zich verder voort te zetten. Er treden 

plaatselijk zelfs al wat trilveenachtige situaties op.  
 

Het Groot Waal is in 2018 ook meegenomen in de 

kartering. Het is grotendeels benoemd als een goed 

ontwikkeld oud elzenbroekbos met relatief veel zwarte bes in de ondergroei. Plaatselijk komt ook 

minder goed ontwikkeld elzenbroekbos voor met rietmoerassoorten. 

 

Veenpluis. Foto door Michel Wijnhold. 

Echte koekoeksbloem. Foto Michel Wijnhold 
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Bijzondere soorten 

Met zoveel verschillen in vegetatietypen levert dit 

logischerwijs ook relatief veel plantensoorten op. 
Zo zijn er in de kartering van 2018 in Vogeltjesland 

14- Rode-lijstsoorten gevonden waaronder 

Noordse zegge, Draadzegge, Klein Blaasjeskruid 
en enkele minder algemene fonteinkruidsoorten. 

Er zijn soorten te vinden die wijzen op relicten van 

brak water zoals Lidsteng en Ruwe bies maar ook 
soorten die wijzen op kalkrijk (basenrijk) water 

zoals Dotterbloem, Holpijp en Grote Boterbloem. 

 

De verspreiding van de veel minder algemene 
plantensoorten is tussen 1998 en 2018 niet veel 

veranderd. Maar soorten als Snavelzegge, 

Noordse zegge, Krabbenscheer en Holpijp zijn wel 
(sterk) toegenomen. In 2018 zijn ook enkele 

minder algemene plantensoorten niet 

teruggevonden, waaronder Brede orchis en 
Blauwe knoop. Deze laatste soort is mogelijk 

verdwenen door de sterke vernatting. De Brede 

orchis is gelukkig na 2018 toch nog weer 
aangetroffen. 

 

Genieten vanaf de dijk 

Uiteraard staan er nog veel meer plantensoorten in dit gebied en de meesten zijn prima te 
bewonderen vanaf de Roderwolderdijk, de Onlandse dijk en de bewandelbare kade aan de westzijde 

van het gebied. Daarbij hoeft het natuurlijk niet (alleen) om zeldzame soorten te gaan want eigenlijk 

zijn alle soorten mooi, bijzonder of interessant. Al met al valt er veel te genieten van de diversiteit 
aan vegetaties en plantensoorten rondom Vogeltjesland of zou dat na bovenstaande toch maar 

Plantjesland moeten worden? 

 
Roelof Blaauw, boswachter ecologie bij Staatsbosbeheer. 

 

 

Optimalisatie van de waterberging 
Waterschap Noorderzijlvest is een project gestart om de waterberging van De Onlanden te 
optimaliseren. In het projectbesluit voor de optimalisatie van de waterberging in De Onlanden staat 

het volgende: “Hoewel er na 1998 verschillende grootschalige maatregelen zijn getroffen om 

wateroverlast tegen te gaan, zoals de inrichting van De Onlanden als natuur- en 

waterbergingsgebied […] hebben de betrokken overheden in het project ‘Droge Voeten 2050’ 

onderzocht of er in de toekomst, o.a. als gevolg van verdergaande klimaatverandering, aangepaste 

veiligheidsnormen en bodemdaling door aardgaswinning, meer maatregelen nodig zijn. Dat bleek 
het geval.” Uit een maatregelenstudie die in 2014 is uitgevoerd bleek dat het optimaliseren van de 

waterberging in De Onlanden een (kosten) effectieve maatregel is om wateroverlast in de toekomst 

tegen te gaan. Hiervoor moeten de bestaande dijken worden opgehoogd en vaste stuwen worden 
vervangen door beweegbare. De Onlanden zal daarmee veranderen van een ‘meebewegende 

berging’, waarin het waterpeil meebeweegt met het boezempeil, naar een gestuurde berging. De 

opgave is een extra bergingscapaciteit van 5,2 miljoen m3. In het voortraject is met de 

terreinbeheerders gezocht naar mogelijkheden om een deel van deze opgave in de bovenlopen van 

het Eelder- en Peizerdiepsysteem te realiseren, in combinatie met natuurherstel. Dat bleek niet 

Bloeiende Dotterbloem. Foto door Frans Kromme 
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realistisch vóór de deadline van 2025. Klik hier voor de website van waterschap Noorderzijlvest over 

de optimalisatie.  

 
Tot 5 mei lag het 

voornemen van provincie 

Drenthe en waterschap 
Noorderzijlvest ter inzage. 

Voor die tijd zijn er een 

aantal 
voorlichtingsbijeenkomsten 

geweest. Als stichting 

Natuurbelang De Onlanden 

hebben we onze zienswijze 
gegeven. Wij 

onderschrijven de 

noodzaak en de urgentie 
van extra waterberging en 

de daarvoor gekozen 

algemene strategie: het 
water zo veel mogelijk 

vasthouden, dan (wanneer 

nodig) bergen en tenslotte 
afvoeren naar zee. Ten 

opzichte van het 

projectvoorstel zien wij 

echter kansen voor meer 
integrale oplossingen met 

meerwaarde voor natuur. 

Deze hebben wij in onze 
inspraakreactie verwoord. 

Klik hier wanneer u de 

volledige reactie wilt lezen. 
 

Effecten op de natuur 

In de plannen wordt 
gesproken over een “plus 

op de natuur” en “de wens 

om de extra vraag naar 
waterberging integraal en 

toekomstbestendig uit te 

voeren en daarbij 

mogelijke koppelkansen te 

kunnen verzilveren in het 

licht van grote 

maatschappelijke opgaven. 
Echter, voor de korte 

termijn (2025) wordt 

gekozen voor een 

monofunctionele 

waterstaatkundige 

oplossing waarbij hogere 
dijken meer berging op een 

Blauwvennen, waar de zuid slenk (boven) noord slenk  (onder) uitmonden 
in het Leekstermeer. Foto’s door Michel Wijnhold 

 

https://www.noorderzijlvest.nl/optimalisatie-van-de-onlanden
https://www.noorderzijlvest.nl/optimalisatie-van-de-onlanden
https://www.deonlanden.nl/wp-content/uploads/2022/05/reactie-Optimalisatie-Natuurbelang-De-Onlanden.pdf
https://www.deonlanden.nl/wp-content/uploads/2022/05/reactie-Optimalisatie-Natuurbelang-De-Onlanden.pdf
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gelijkblijvend oppervlak mogelijk maken. Dit levert echter significante schade op aan de natuur van 

De Onlanden. 

 
Door de incidenteel hogere waterstanden (35 cm hoger dan nu mogelijk is) zijn negatieve effecten 

te verwachten op amfibieën, broedvogels, kleine zoogdieren en ongewervelden die in het 

zomerhalfjaar te maken kunnen krijgen met inundaties. Het gaat bijvoorbeeld om wettelijk 
beschermde soorten als de Rietzanger, Groene glazenmaker, Grote modderkruiper, Poelkikker, 

Heikikker, Waterspitsmuis en verschillende broedvogels (grondbroeders). Voor wat betreft planten 

zijn er negatieve effecten te verwachten op soorten van voedselarme milieus (bron: Ecologische 
beoordeling door Heijden van der, E. 2019). 

 

In een gestuurde berging zal het gebied niet langer 

getrapt en automatisch vullen wanneer er in natte 
perioden veel water is. Het ‘kunnen spelen met 

waterpeilen’ zal naast waterveiligheid ook andere 

– mogelijk tegengestelde belangen – kunnen 
dienen, bijvoorbeeld extra peildynamiek voor 

moerasnatuur of juist als buffer voor de landbouw 

in droge perioden. Het zelfredzame karakter van 
De Onlanden wordt daarmee aangetast.  

 

Langs de oostzijde van het Leekstermeer ligt een 
lage, smalle kade die al vele jaren niet is 

onderhouden en integraal deel uit is gaan maken 

van de natuur. Op twee plekken is deze kade 

onderbroken door doorlaatbare dammen van losse 
keien. Hier monden de twee slenken uit in het 

Leekstermeer. Het is een van de belangrijkste 

natuurkernen van De Onlanden, juist door de 
ontoegankelijkheid van dit gebied. Ophogen van 

deze kade en de voorgestelde aanleg van twee 

beweegbare stuwen waar nu de stenen dammen 
liggen zal leiden tot verlies van natuurwaarden en 

tot ernstige verstoring. De natuurlijke overgang 

van de slenken naar het meer wordt 

vervangen door technische stuwen. Naast 

toegankelijkheid voor onderhoudswerk zal 

de nieuwe kade ongetwijfeld ook een grote 
aantrekkingskracht uitoefenen op 

wandelaars, mountainbikers en 

plezierbootjes. 
 

Bij de herinrichting van De Onlanden tot 

natuur- en waterbergingsgebied, is gekozen 
voor het principe van ‘ruimte voor water’ 

dat tegelijkertijd ruimte aan nieuwe natuur 

gaf. Ook de optimalisatie van de 

waterberging zou naar onze mening langs deze uitganspunten vormgegeven moeten worden. Er 

liggen volop kansen. We hebben drie alternatieven aangedragen. 

Stille zonsopkomst Blauwvennen.  

Foto door Michel Wijnhold 

Paartje Pijlstaart. Foto door Willem Hovinga 
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Integrale wateropgave  

Van Drenthe tot aan ’t Wad 
De kernwaarden van De Onlanden liggen in haar grootschaligheid met stiltegebieden, robuuste 
verbindingen en zelfredzame natuur met een hoge biodiversiteit. Een ‘plus op natuur’ zou deze 
waarden moeten versterken. De natuur zal de minste schadelijke effecten ondervinden en het meest 
versterkt worden wanneer gezocht wordt naar meer ruimte voor waterberging. Dit zou kunnen door 
de waterberging naar het westen uit te breiden met het Leekstermeer, de Lettelberterpetten, 
Berging Sandebuur, de Bolmert, de Jarrens en de Middelvennen. Hierdoor zal de maximale 
waterhoogte in de rest van de waterberging lager worden en volstaan lagere dijken. Een belangrijk 
aandachtspunt is de recreatiesector rond het Leekstermeer. Hiervoor zal maatwerk nodig zijn met 
mogelijkheden voor oplossingen die recreatief aantrekkelijk zijn. 

 
Misschien blijkt het niet mogelijk om het 
Leekstermeer en omliggende gronden in de 
berging mee te laten doen. In dat geval 
pleiten wij ervoor om de natuur in het gebied 
waar de slenken in het Leekstermeer 
uitmonden te ontzien door de regelbare 
stuwen bij de Hooiweg te plaatsen. Hierdoor 
hoeft de lage kade rond de Blaauwvennen 
niet te worden opgehoogd en hoeft geen 
infrastructuur door ‘wilde natuur’ te worden 
aangelegd. Het te bergen volume zal iets 
afnemen maar nog steeds kan zo’n 94% van 
de totale opgave wel worden gerealiseerd.  

 
Wij zien kansen om in de laaggelegen 

gebieden ten noorden van De Onlanden – 

polder Lage Land en het gebied ten westen 

van Westpoort – water te bergen. Er ligt hier 

een breed scala aan ruimtelijke opgaven. In de natuur- en landschapsvisie Westpoort-Matsloot die 

we met 14 andere natuurorganisaties voor dit gebied hebben opgesteld zien wij een sleutelrol voor 

waterberging in het bereiken van de gewenste ruimtelijke kwaliteit met kansen voor recreatie, 
duurzame energieopwekking en een aantrekkelijke stadsrand. Klik hier wanneer u de visie wilt 

bekijken. 

 
We hopen dat de overheden onze alternatieven meenemen in het traject van de optimalisatie en we 

denken graag mee in de zoektocht naar oplossingen die ook de natuur versterken. 

 
Herman Sips en Lieselot Smilde, Stichting Natuurbelang De Onlanden. 

 

 

Onlander-excursie, 30 april 2022 
Jaarlijks organiseert onze stichting een excursie voor onze donateurs, de Onlanders. Door corona 
heeft deze twee jaar geen doorgang kunnen vinden maar gelukkig kon nu weer een excursie 

georganiseerd worden. Op 20 april verzamelden 16 deelnemers zich bij De Onlanderij voor een 

ochtendwandeling. Het weer was gunstig. Omdat er twee gidsen waren, Jaap van der Steen en Leo 

Stockmann, kon er in twee groepen gewandeld worden. 

 

De route liep vanaf de Onlanderij via Zanddijk, Weeringsedijk en via de verbindende dijk naar de 
Madijk terug naar de Onlanderij. De twee groepen liepen in tegengestelde richting. Ze ontmoetten 

Baltsende Bruine kiekendieven.  

Foto door Ane van Rees 

https://www.deonlanden.nl/wp-content/uploads/2021/12/klein-NMF-Drenthe-Gebiedsvisie-Matsloot.pdf
https://www.deonlanden.nl/wp-content/uploads/2021/12/klein-NMF-Drenthe-Gebiedsvisie-Matsloot.pdf
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elkaar, toevallig, op de brug Weeringsedijk waar ook de vispassage is. Zo’n ontmoeting is altijd goed 

voor het uitwisselen van wat er waar is gezien.  

 

 

Hoewel het als een algemene excursie was bedoeld, kregen vogels de meeste aandacht. Er is een lijst 

van waargenomen vogelsoorten opgesteld. Maar op enkele locaties werden toch ook planten 

bewonderd, bijvoorbeeld het op enkele plekken massaal bloeiende waterdrieblad dat vanaf de 

vlonders naar het vogelkijkscherm Madijk te bewonderen was. We sloten af in De Onlanderij.  
 

Waarnemingen Onlander-excursie 30 april 2022 
(met dank aan Marcel Dol): Rietzanger (baltsend), 
Zomertaling, Krakeend (grijzig), Slobeend, 
Waterdrieblad, Blauwborst, Visdief, Regenwulp, 
Rietgors, Grasmus, Smeerwortel, Wulp (in 
baltsvlucht), Koekoek (leek op een Torenvalk in 
vlucht), Kievit, Fazant, Bruine kiekendief, 
Meerkoet, Waterhoen, Geoorde fuut, Wilde 
eend, Kokmeeuw, Tureluur, Snor, Blauwe reiger, 
Zilverreiger, Fitis, Tjiftjaf, Zwartkop, Koolmees, 
Pimpelmees, Braamsluiper, Fuut. 
 
Onlander worden 
De Stichting Natuurbelang De Onlanden kan haar 
werk doen dankzij de achterban van Onlanders 
die ons werk steunen met donaties, 
waarnemingen en andere vormen van 
betrokkenheid. Deze bijdragen maken het ons 
mogelijk om kennis over de natuur in De 
Onlanden te verzamelen en te delen om zo de 
‘stem van de natuur’ van De Onlanden te laten 
horen in het maatschappelijk debat. Naast deze 

nieuwsbrief ontvangen de Onlanders periodiek Onlanderberichten wanneer er interessante 
natuurzaken of ontwikkelingen in het gebied te melden zijn en jaarlijks trekken we het gebied in voor 
de Onlander-excursie. Wilt u ons ook steunen? Klik dan hier om u als Onlander aan te melden. 

Beide groepen komen elkaar tegen op de brug Weeringsedijk. Foto: Leo Stockmann 

Waterdrieblad. Foto door Leo Stockmann 

https://www.deonlanden.nl/onlander-worden/
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Leo Stockmann, redactie. 

 
 

Schoonebeker schapen in De Onlanden 
Een deel van De Onlanden wordt begraasd met runderen (Limousine koeien en enkele Schotse 

hooglanders) en Exmoor pony’s. Maar in het voorjaar zijn er de laatste jaren ook schapen te vinden. 

Op 5 mei heb ik met de herder Nico Buitenkamp afgesproken om meer te leren over deze grazers. 
We spreken af aan de Zanddijk. De schapen staan daar nog tot morgen, daarna gaan ze voor diverse 

gemeenten aan het grazen. Het groepje Schoonebeker schapen kijkt vol verwachting naar Nico. Ze 

lijken te weten dat het bijna tijd is voor nieuw gras. Zodra wij gaan zitten praten gaan de schapen ook 

rustig bij elkaar liggen. 

 

De kudde staat maar af en toe een paar weken in 

De Onlanden. Ze zijn onderdeel van een grotere 

kudde. Wat in 2011 begon met een proef om de 

grote Brink van Yde niet langer te maaien maar 

met schapen te begrazen, is uitgegroeid tot een 
kudde van zo’n 500 dieren die in totaal een 100 

hectare begraast. In de zomer, van april tot 

november, ‘maaien’ ze het gemeentelijk groen 
van Tynaarlo en Noordenveld. Sinds dit jaar staan 

ze ook op het universiteitsterrein Zernike. Ook 

grazen ze op enkele ecologische 
verbindingszones, waaronder die van Ter Borch. 

In de winter, wanneer het gemeentelijk gras niet 

voldoende groeit, staan ze op terreinen van 
Natuurmonumenten of een aantal veehouders. 

Zo ook in De Onlanden. 

 

Hoe het begon 

Voor Nico is het allemaal begonnen met de 

aankoop van een bordercollie en een cursus 

Schoonebeker heideschapen in de Eelder- en Peizermaden. Foto door Lieselot Smilde 

Nico traint met zijn hond. 
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schapen drijven. Na twee jaar cursus en vijf jaar wedstrijden, heeft hij het herdersvak - met alle 

benodigde kennis over planten, schapen hoeden en verzorgen die daarbij hoort - geleerd met de 

kudde van Reinier van Klinken in Schipborg.  In het begin had hij daarnaast nog een vrijwel volledige 
baan. Maar nu met zijn eigen kudde en 3 bordercollies heeft hij een volledige werkweek aan de 

schapen. Als het kan loopt hij ze van het ene naar het andere gebied. Alleen als het moet vervoert hij 

ze met de veewagen. 
 

Nico heeft Drentse en Schoonebeker heideschapen: heideschaap heeft hoorntjes en Schoonebeker 

heeft een aflopende neus. Het zijn beide zelfredzame rassen. Nico heeft in zijn bijna 10 jaar van 
schapen hoeden slechts 1 of 2 keer hoeven helpen bij het lammeren. De lammetjes staan meestal 

binnen een half uur en weten binnen het uur al bij moeder te drinken. Ze doen het goed op schrale 

gronden met weinig voedselrijke vegetatie. Het Drentse heideschaap doet het op de meest schrale 

gronden nog net iets beter dan het Schoonebeker heideschaap. Die laatste wordt daarom op de wat 
grotere graziger gebieden gezet worden. 

 

 

Zowel het Drentse als het Schoonebeker heideschaap zijn zeldzame rassen en deze kudde draagt bij 
aan het behoud van deze soorten. Nico is een zogenaamde stamboekfokker. In Noord-Nederland 

werken vier herders samen met de Nederlandse Fokvereniging Drents Heideschaap (waar ook de 

Schoonebekers onder vallen) om de rassen gezond te houden. Belangrijk daarbij is de zogenaamde 

‘rammenpool’: door het uitwisselen van rammen blijven de kuddes genetisch gezond. 
 

Wanneer de schapen na een jaar of 8 niet meer goed de lange afstanden kunnen lopen om hele 
dagen te grazen en van het ene naar het andere gebied te trekken, wordt gekeken of ze nog bij 

hobbyboeren terecht kunnen. Zo niet, dan gaan ze naar de slacht. Dat geldt ook voor rammen waar 

niet mee gefokt wordt. Dat lamsvlees komt in twee lokale restaurants terecht. De schapen worden 

jaarlijks geschoren, waarna de vachten worden gebruikt in workshops vachtvilten. 
 

Natuurbeheer 

In De Onlanden grazen de schapen op gronden van Natuurmonumenten in de Peizer- en 

Eeldermaden. Daar staan ze in de winterperiode wanneer er elders geen ‘werk’ is. Ze komen zo de 

winter door zonder dat ze hoeven worden bijgevoerd en het natuurgebied wordt opengehouden 

door de graasdruk. Deze gronden hoeven nu, later in het jaar, nog maar één keer gemaaid worden. 

De twee rassen die tot de Drentse schapenrassen horen: links het oudere ras Drents Heideschaap met 

hoorns en rechts het grotere Schoonebeker Heideschaap (bron: Drentseschaapkudden.nl).  

Foto door Nico Buitenkamp. 
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Maaien is niet erg aantrekkelijk omdat er weinig voedingswaarde in het maaisel zit. Het wordt 

gebruikt als strooisellaag voor de potstal van boerderij ‘t Hoogeveld. 

 
Binnenkort gaat een deel van de schapen naar de ecologische verbindingszone bij Ter Borch. Het is 

de bedoeling dat de schapen daar, samen met een aantal Blaarkoppen van boerderij ‘t Achterste 

Wold, helpen om het gebied open te houden en een kruidenrijke vegetatie te stimuleren. De schapen 
worden met name ingezet als nabeweiding na de koeien en daar waar het gebied te nat is om de 

zwaardere koeien te dragen. Dit is het eerste jaar dat deze verbindingszone zo wordt beheerd. Het is 

spannend hoe de vegetatie hierop reageert. 
 

Beweiding met schapen is een alternatief voor maaien. Doordat de schapen het gras kort houden, 

krijgen kruiden meer kans waardoor de graslanden soorten- en bloemrijker worden. Bovendien 

verspreiden ze zaden via hun vacht. Minder maaien betekent ook minder schade aan amfibieën en 
andere kleine dieren die in de graslanden leven.  

 

Lieselot Smilde, redactie. 

 
 

 
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 

Paapje. Foto door Marcel Post. 

mailto:info@deonlanden.nl
https://www.deonlanden.nl/onlander-worden/
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