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Inleiding: Het succes van systeem-natuur 
Het is ruim een decennium geleden dat De Onlanden ‘klaar’ was als moerasgebied waarin natuur en 

waterberging hand in hand gingen. Destijds is gekozen voor een weids natuurgebied waarin 

natuurlijke processen zoveel mogelijk hun gang kunnen gaan. In tien jaar heeft het zich ontwikkeld 

tot een eldorado voor vele vogelsoorten – we hebben er dit jaar maar liefst 113 soorten geteld. De 

broedvogelrapportage zullen we volgende maand publiceren. In deze nieuwsbrief aandacht voor 
een veelheid aan andere soorten die De Onlanden tot hun thuis gemaakt hebben. 

 

Bekende voorbeelden van soorten die het goed doen zijn otter en roerdomp. Minder bekend zijn 
wellicht de broekbossen met hun eigen unieke flora en fauna. Wat alle soorten gemeen hebben is 

dat ze voldoende rust en een ecologisch goed functionerend systeem nodig hebben. Juist dat staat 

onder druk door zoektochten naar meer ruimte voor waterberging, wonen, werken en recreëren en 
door de menselijke invloed op onder andere watersysteem, waterkwaliteit, rust en duisternis. De 

natuur in De Onlanden laat zien dat die keuze voor robuuste systeemnatuur een succesvolle was. 

Niet alleen voor natuur, ook voor waterberging en het beleven van dit prachtig natuurgebied. Wij 
hopen dat ook bij nieuwe ontwikkelingen gewerkt wordt MET de natuur door haar te VERSTERKEN. 

De Onlanden laat zien wat voor mooie resultaten dan behaald kunnen worden. 

 

IJsvogel. Foto: Jan Tuinstra. 
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OPROEP 
Door een fout op onze website zijn een aantal Onlander-aanmeldingen niet goed bij ons 

binnengekomen. We hebben enkele donaties ontvangen waar we geen contactgegevens aan 

kunnen koppelen omdat het contactformulier niet is binnengekomen. Onze excuses daarvoor. 

 
Heeft u dit jaar een Onlander-donatie gedaan en geen reactie van ons gehad? Wilt u dan een mailtje 

sturen aan info@deonlanden.nl en dan nemen we alsnog contact met u op. 

 

 
Lieselot Smilde, Secretaris Stichting Natuurbelang De Onlanden. 

 

 

Een dagje bijzondere soorten in de Onlanden 
Op stap met boswachter Roelof Blaauw 
Terugkijkend op een prachtige voorjaarswandeling in de Onlanden besef ik hoe rijk het gebied is aan 

‘bijzondere’ soorten. De soorten die ik ben tegengekomen zijn niet alleen bijzonder in hun 

verschijning, hun aanwezigheid zegt ook veel over de kwaliteit van de natuur in de Onlanden.  

 
Het begon deze dag vroeg in de ochtend, nog voordat de zon opkwam. Wandelend over de Onlandse 

Dijk zag ik vlak voor het bruggetje een rimpeling in het water. Eenmaal dichter bij de waterkant zag ik 

tot mijn verbazing twee otters die druk dartelend om elkaar heen de bocht om verdwenen. De 

Onlanden is wat dat betreft een belangrijk gebied voor deze soort geworden, niet alleen voor de 

‘eigen’ otters, maar ook voor de doortrekkers. Het gebied vormt een otterkruispunt waar de dieren 

langskomen als ze vanuit Friesland richting oosten trekken of zich tussen de Drentse zandgronden en 

Groninger klei verplaatsen. Des te interessanter om de komende jaren de ontwikkeling in 
otteraantallen goed in de gaten te houden. Het was in ieder geval een mooi begin van de dag. 

 

Onlandse Dijk 
Voorbij het wandelbruggetje begint het alsmaar lichter te worden en de vogels zijn steeds 

nadrukkelijker aanwezig. Ik had al meerdere rietzangers en snorren gehoord maar nu gaan ze echt 

los. Beide soorten zijn sinds de inrichting van de Onlanden als natuur- en waterbergingsgebied enorm 

Drie otters in juni. Foto Willem Hovinga. 

mailto:info@deonlanden.nl
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in aantal toegenomen. De dichtheden 

zijn nu zelfs zo groot dat er sprake is 

van belangrijke sleutelpopulaties van 
beide soorten. Dat geldt zeker ook voor 

de vogel die ik nu opeens hoor. Vanuit 

meerdere richtingen klinkt de 
kenmerkende ‘hoemp’ van de 

roerdomp (dit filmpje laat zien hoe de 

roerdomp dat karakteristieke geluid 
maakt). Met gespitste oren tel ik er in 

totaal vier. Helemaal vreemd is dat 

niet, want het aantal broedparen in de 

Onlanden is dusdanig hoog - zo’n 22 in 
2020 - dat je al gauw meerdere 

exemplaren tegelijk kan horen. Het 

gebied staat wat dat betreft op gelijke 
hoogte met de topgebieden van 

Nederland: de Weerribben-Wieden en 

de Alde Feanen.  

 
‘Pling pling’ klinkt het uit het riet. Dat 
moeten baardmannetjes zijn. Niet veel 

later komen er een paar in beeld. Vaak 

hoor ik vogelaars zeggen dat ze dit de 
mooiste vogel van Nederland vinden 

vanwege hun prachtige, subtiele 

kleuren. Veel tijd heb ik niet om te 
genieten want daar beginnen een paar waterrallen opvallend veel lawaai te maken en een stuk 

verderop zie ik opeens wel tien bruine en blauwe kiekendieven boven het riet verschijnen. Ze komen 

van hun gezamenlijke slaapplaatsen elders in De Onlanden, waar ze vaak in (zeer) grote aantallen 

rusten. Dit soort slaapplaatsen hebben vooral rust, ruimte en nachtelijke duisternis nodig als 

bescherming voor de kiekendieven. Dat zijn best spannende vereisten in dit gebied, ook voor veel 

andere soorten. 

 
Ondertussen klinkt het geluid van rietgorzen en blauwborsten en heel af en toe hoor ik zelfs een 
porseleinhoen. De zon krijgt steeds meer kracht en het fraaie ochtendrood heeft plaatsgemaakt voor 

een strakblauwe hemel. Boven Roderwolde en langs het Groot Waal zie ik een bijzonder grote vogel 

zweven. Met de verrekijker wordt het beeld van een zeearend scherper. Ik laat nauwelijks mijn 

verrekijker zakken of iets nieuws trekt mijn aandacht. Boven één van de slenken denk ik twee 

visdieven te spotten. Maar met een blik door mijn verrekijker reken ik me een bijzondere 

waarneming rijker: twee zeldzame witwangsterns. Ze lijken naar het oosten te vliegen en ik weet dat 

er elders in De Onlanden dit jaar een kleine populatie van deze soort is ontstaan. Dat is de tweede 

populatie in Nederland.  

 

Ik zie en hoor deze ochtend nog veel meer vogelsoorten en besef dat dit, in de kop van Drenthe en 
onder de rook van de stad Groningen, wel een heel belangrijk vogelgebied is geworden. Een (inter) 

nationaal topgebied dat nu al bekendheid geniet bij vogelkijkers en natuurliefhebbers uit het hele 

land. 

 

Baardman. Foto: Jan Tuinstra. 

 

Roerdomp. Foto: Ane van Rees 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M3VUS9SihKc
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Groot Waal 

Ik ga een paar honderd meter later de 

kade op richting Groot Waal. Maar 
voordat ik daar ben hoor ik in de 

sloten een zacht ‘klokgelui’. Het is de 

heikikker, een soort die de laatste 
jaren ook flink in aantal is 

toegenomen in het gebied. Bovendien 

is het een zeer belangrijke 
habitatsoort die hoog op allerlei 

beschermingslijsten staat. Dat neemt 

niet weg dat de grote groep groene 

kikkers die ik later zie natuurlijk ook 
belangrijk zijn, los van 

beschermingslijsten en habitatstatus. 

 
Lopend over de kade zie ik grote rietvelden. Riet levert een belangrijke bijdrage aan het 

moerassysteem alhier en biedt huisvesting aan rietvogels, insecten, paddenstoelen, enzovoort. Naast 

riet zijn er ook fraaie drijftillen in het water te zien met onder andere waterscheerling en hoge 
cyperzegge en iets verderop een grote hoeveelheid krabbenscheer. Nog weer wat verder komen 

zowaar enkele sloten voor met blaaszegge, grote boterbloem en opvallend veel holpijp.  In de 

aangrenzende percelen zie ik moerasvegetaties met rietgras, liesgras en grote lisdodde. Het zijn 
moerasvegetaties die nog volop in ontwikkeling zijn. Mogelijk dat er in de toekomst meer 

moerasvegetaties ontstaan met bijbehorende bijzondere plantensoorten. Voorlopig maar genieten 

van de mooie moerassen en de vegetatieontwikkelingen goed blijven volgen. 

 
Graslanden in ontwikkeling 

Heel anders is het met de graslanden rond het Groot Waal waar ik nu aangekomen ben. Deze zijn, 

net als op enkele andere plaatsen in De Onlanden, uitgespaard in het moerasgebied en worden als 
graslandgebied beheerd. Grote aantallen bloeiende kale jonkers, afgewisseld met dotterbloemen, 

waterkruiskruid, waterdrieblad en enkele 

orchideeën tekenen het beeld. Al lang waren er 
enkele percelen met deze plantensoorten 

bekend maar de laatste jaren hebben de 

vegetaties met deze soorten zich langzaam maar 
zeker uitgebreid. De vegetaties waarin deze 

soorten voorkomen noemen we ook wel (een 

aanloop naar) blauwgrasland en 
dotterbloemhooiland en deze zijn de laatste 

decennia behoorlijk zeldzaam geworden in 

Nederland. Deze zeldzaamheid is intussen 

zodanig toegenomen dat elke resterende 

vierkante meter van belang is. Verderop kom ik 

nog een belangrijk graslandgebied tegen wat 

voor de kwartelkoning is aangewezen. Wellicht 
kan ik deze soort hier in de toekomst weer 

waarnemen: het is een doelsoort in het Natura 

2000 beheerplan. De kwartelkoningen moeten 

dit zelf overigens nog wel even lezen. 

 

Plots vliegt er naast mij een hele grote libel, wat 
bij nader inzien een vroege glazenmaker blijkt te 

Heikikkers. Foto: Nico Vogelzang. 

 

Kwartelkoning. Foto: Thijs de Groot. 

 



 

5 

 

zijn. Even later ook nog iets kleinere libellen 

met prachtige kleuren, de zogenaamde 

glassnijders. Wat een fraaie kleuren en wat 
een plezier om deze soorten een tijdje te 

volgen. Deze en ook andere insectensoorten 

hebben in de Onlanden een enorme boost 
gekregen en sommige soorten komen in echt 

grote aantallen voor. Het is wel lastig om aan 

te geven of deze soorten ook daadwerkelijk 
bijzonder zijn in de Onlanden, want sommige 

soorten doen het in een groot deel van het 

land eveneens goed.  

 
Een minder fraaie, maar ook zeker 

belangrijke waarneming, is een dode 

waterspitsmuis op de kade. Ik kruip dichterbij 
en vraag me af wat de oorzaak van zijn dood zal zijn geweest. Het is zeker een mooi beestje met zijn 

kleurenpatroon en kleine zwemvliezen tussen de tenen. Het is één van de vele waterspitsmuizen die 

hier voorkomen. De Onlanden is 
zowaar een 

waterspitsmuizenparadijs.  

 
Een ritseling in het gras trekt mijn 

aandacht en niet veel later steekt 

een koppie van een hermelijn boven 

het gras uit. Ik werp nog een laatste 
blik op de waterspitsmuis en denk 

het vraagstuk te hebben opgelost. 

Als er verderop ook nog een paar 
hazen wegsprinten is het 

zoogdierenlijstje mooi aangevuld. 

 
Huiswaarts. 

Teruglopend langs de 

Roderwolderdijk zie ik op de daar 
bloeiende planten tientallen kleine 

vossen. Deze dagvlindersoort deed 

het dit jaar opvallend goed. De 
bloeiende bermen worden 

onderbroken door slenken, waar ik 

een enkele boom aantref waar de 

bever zich tegoed aan heeft gedaan. 

In de slenk zwemmen enkele 

geoorde futen en verderop staan een 

tweetal lepelaars te rusten. Het 
beeld nodigt uit om ook eens een 

wandeling te maken in die delen van 

de Onlanden waar deze soorten 

veelvuldiger voorkomen. Een paar 

meter verderop spot ik bewegende 

rugvinnen boven het wateroppervlak 
van voor mij onbekende vissoorten. 

Hermelijn met waterral. Foto: Ane van Rees. 

Waterspitsmuis. Foto: Wim van Boekel. 

Vroege glazenmaker. Foto: Marcel Post. 
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Op mijn weg naar het eindpunt flitst nog snel een slechtvalk langs en weet ik ternauwernood een 

bloeiend eilandje veenreukgras te ontwijken. De wandeling is ten einde.  

 
Ik vervolg mijn weg naar huis vol met mooie indrukken en in de wetenschap dat er nog veel meer in 

de Onlanden te beleven valt. Ik realiseer me dat sommige soorten en omstandigheden echt bijzonder 

zijn voor Drenthe, Nederland en zelfs daarbuiten. Ik neem me voor om alle soorten nog beter op een 
rij te zetten en na te denken over hun zeldzaamheid, bijzonderheid en kenmerkendheid: zij maken 

het gebied zo waardevol dat behoud, bescherming en verdere ontwikkeling niet meer dan logische 

zaken zijn. Weer thuis kijk ik terug op een fantastische dag in de natuur van de Onlanden – Onze 
Onlanden. 

9 november 2022  

Roelof Blaauw en Tessa Weeke, boswachters ecologie Staatsbosbeheer 

 
 

 

Ecologische monitoring: otters, bevers en bijvangst. 
Na de zomer begint voor de speurders 

van het NEM – het Netwerk 

Ecologische Monitoring – een 

spannende tijd. In oktober gaat het 
officiële otterseizoen pas van start. 

Dat is de periode waarin de 

waarnemingen worden verzameld op 

een waarneming.nl-achtig portaal. 
Maar aan het einde van de zomer 

laten de eerste otterjongen zich vaak 

al zien. Ze zijn in het voorjaar of begin 
van de zomer geboren en lange tijd onder de hoede van de zorgzame moeder geweest, op veilige 

plekken. Maar naarmate ze ouder en zelfverzekerder worden gaan ze samen met haar op pad in het 

territorium. Otters kunnen het hele jaar door jongen krijgen, maar in Nederland worden ze toch 
meestal in het begin van de zomer geboren, op uitzonderingen na. 

 

Het is ieder jaar weer spannend wanneer de eerste jongen zich laten zien, en we plaatsen aan het 
einde van de zomer dan ook vol verwachting wildcamera’s op tactische plekken. Soms zien we eind 

Een otter laat zich zien op de wildcamera.  

Foto: Sonja van der Wijk 

Wildcamera plaatsen, Sonja.  Foto: Lieselot Smilde 

http://waarneming.nl/
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augustus de eerste kleintjes al, maar andere jaren zien we de moeder pas in oktober met een stuk 

grotere jongen. Of zelfs pas in de winter, dan zijn de jongen al die tijd onder de radar gebleven. Dit 

jaar zijn er tot nu toe nog geen jongen gezien op de wildcamera’s. Op één locatie hoorden we otters 
naar elkaar roepen, wat kan duiden op een moeder die haar kleintjes roept, maar we hebben ze nog 

niet in beeld gehad. 

 
Bijvangst 

Naast otters houden we met de 

wildcamera’s ook de andere 
zoogdieren in de gaten. Zeker 

hermelijnen, wezels en bunzings zijn 

veel geziene passanten. Onlangs 

verschenen voor een camera nabij 
de Kleibosch spelende dassen. 

 

Nadat een groot deel van De 
Onlanden afgelopen winter onder 

water was gelopen, was het best 

spannend hoe het met de muis-
etende soorten zou gaan. In het 

hoge water verdrinken veel muizen 

en dat betekent dat er voor de 
roofdieren minder voedsel 

beschikbaar is. Toch zien we ook 

deze zomer zowel de wezel als de 

hermelijn op de wildcamera’s. Ook 
hebben we verscheidene 

waarnemingen binnengekregen van 

wandelaars of fietsers die het geluk 
hadden een van deze soorten te 

zien. Ook zijn er jonge vosjes 

geboren, al leken het er minder dan 
andere jaren.  

 

En een wel hele bijzondere soort meldde zich onder een brug: de kerkuil. Misschien was hij op zoek 
naar verse spraints (otterkeutels) om te helpen bij de ottermonitoring? Nee, dat zal niet het geval 

geweest zijn. Onder bruggen zijn vaak muizen te vinden en deze kerkuil was zo slim om daar te 

kijken of er misschien wat lekkers rondscharrelde. 
 

We hebben nog steeds niet in beeld hoeveel bevers er op dit moment in De Onlanden leven. Steeds 

zien we maar één dier, dat ondertussen overal in De Onlanden sporen achterlaat. In de zomer zijn 

de vraatsporen wat minder opvallend omdat de bevers dan vooral veel waterplanten eten en de 

houtige gewassen wat links laten liggen. We hoopten natuurlijk de eerste jonge bevers deze zomer 

te zien, maar helaas, dat is niet het geval. Wellicht volgend jaar. 

 
Sonja van der Wijk, CaLutra. 

 

 

Kwaliteitstoets Eelder- en Peizermaden 
Natuurmonumenten maakt eens in de zes jaar een gebiedsevaluatie van elk terrein, de zogenaamde 

kwaliteitstoets. Deze toets is onderdeel van de kwaliteitscyclus, een methode om de natuurkwaliteit 

Kerkuil op zoek naar muizen onder de brug.  

Foto: Sonja van der Wijk 

Spelende dassen, Kleibosch. Foto: Virry Schaafsma 
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te monitoren en het beheer te evalueren. Deze cyclus begint met het opstellen van een visie voor de 

komende 18 jaar (de visie vindt u hier). Hierin wordt opgeschreven welke (natuur)doelen we die 

periode willen realiseren. Voor de Onlanden is dat in 2019 gedaan, samen met Staatsbosbeheer en 
Het Drentse Landschap en Het Groninger Landschap. In de kwaliteitstoets wordt gekeken in hoeverre 

deze doelen gerealiseerd zijn.  

 
Meer in detail wordt de kwaliteit per natuurtype beoordeeld. In Nederland is een landelijke indeling 

gemaakt in zogenaamde beheertypen. Zo worden de meest natte delen van de Onlanden tot het 

beheertype ‘Dynamisch moeras’ gerekend en de delen die extensief beweid worden tot het 
beheertype ‘Kruiden- en faunarijk grasland’. De volledige indeling in natuurtypen en de beschrijving 

daarvan is te vinden op de site van BIJ12. Hier staan ook per beheertype de kenmerkende soorten 

aangegeven. Hoe meer kenmerkende soorten er in het gebied gevonden worden, hoe hoger de 

natuurkwaliteit beoordeeld wordt. Indien mogelijk worden de verspreidingsgegevens vergeleken met 
eerdere gegevens, zodat er ook gekeken kan worden of de kwaliteit voor- of achteruitgaat, dan wel 

stabiel is. 

 
Ontwikkelingen over de afgelopen beheerperiode 

Vooral van de broedvogels hebben we dankzij de inzet van de vrijwillige broedvogeltellers veel meer 

gegevens dan in een standaardsituatie (de broedvogelrapportage 2022 verschijnt in december). Dat 
is geweldig, want daardoor kunnen we veel duidelijker vaststellen wat de ontwikkelingen zijn in het 

gebied. De meest opvallende ontwikkelingen zijn de volgende: 

 
Op zich al wel bekend, maar toch goed om te mogen constateren, is dat De Onlanden grote aantallen 

moerasvogels herbergt. Een heel aantal van deze soorten, zoals de roerdomp en porseleinhoen, 

staan op de rode lijst omdat ze bedreigd worden in hun voorkomen. Deze typische moerassoorten 

komen vrijwel uitsluitend voor op plekken waar gedurende het broedseizoen de vegetatie in het 
water staat. In veel moerasgebieden is dat niet meer het geval en zijn geschikte plekken verdroogd 

en vol gegroeid met bos. Of de vegetatie verdwenen, waardoor er open water is ontstaan. In beide 

gevallen verdwijnen de moerasvogels. 
 

Voorbeeld van mooi ontwikkeld bloemrijk hooiland in het centrale deel van de Onlanden. Op de meeste 

plaatsen is de bodem echter nog te voedselrijk, kaartje rechts. 

https://www.deonlanden.nl/wp-content/uploads/2022/05/Natuurvisie-Natuurmonumenten-Staatsbosbeheer-Groninger-en-Drents-Landschap-De-Onlanden-2019-2037_definitief.pdf
https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/natuurtypen/
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In het moerasgebied van De Onlanden zien we ook een flinke toename van de fitis als broedvogel. 

Deze toename laat zien dat er steeds meer houtopslag aanwezig is. Enige houtopslag is prima voor 

soorten als blauwborst en rietzanger, die het inderdaad prima doen. Maar uiteindelijk zal een te 
grote hoeveelheid struweel ook leiden tot een afname van typische moerasvogels als de roerdomp, 

de snor en de rallen. En juist deze soorten worden bedreigd in hun voortbestaan. Ze staan op de rode 

lijst en zijn bovendien vogelrichtlijnsoorten wat betekent dat ons land internationaal bezien een 
belangrijke rol speelt voor het voortbestaan van de betreffende soort. 

 

De meest kritische broedvogels zitten dus in de open en meest natte delen van het beekdal, waar 

riet, natte ruigte en open water elkaar afwisselen. De kleinere wateren, zoals veel sloten en 

petgaten, zijn misschien wat minder spectaculair qua broedvogels, maar bevatten juist wel veel 
soorten waterplanten. Hier wordt de ligging van de Onlanden op de overgang van het Drents plateau 

Kaart met de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG) t.o.v. maaiveld en de 

verspreiding van twee karakteristieke moerasvogels. Duidelijk is te zien dat de snor 

(roerdompgroep) als meer kritische soort vrijwel uitsluitend in de nattere delen van de 

Onlanden is te vinden. Rietzanger (rietzangergroep) is duidelijk minder kritisch en komt 

verspreid in het hele gebied voor op plekken met wat overjarig riet en ruigte  
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naar de lager gelegen veengebieden rond 

de stad Groningen mooi zichtbaar. In 

veel sloten en petgaten komt water uit 
de nabijgelegen hogere gronden 

omhoog. Dit kwelwater zorgt ervoor dat 

er tal van meer kritische waterplanten 
kunnen groeien. Enkele voorbeelden 

hiervan zijn teer vederkruid, klein 

blaasjeskruid en langstengelig 
fonteinkruid. Al met al werden er meer 

dan 30 soorten waterplanten geteld, 

waaronder 9 rode lijst soorten.  

 
Beheerdilemma’s 

Ook de botanische hooilanden zijn voor 

een belangrijk deel afhankelijk van 
schoon kwelwater. Terugkijkend op de 

afgelopen zes jaar zien we dat de planten 

die in deze hooilanden thuishoren, zoals 
rietorchis en echte koekoeksbloem, op 

de meeste plaatsen wel toenemen maar 

ook dat het erg langzaam gaat. De 
belangrijkste reden daarvoor is dat de 

hooilanden nog veel te voedselrijk zijn. 

Enkele snelle groeiers overheersen de 

vegetatie en de meer zeldzame soorten 
krijgen onvoldoende ruimte om te 

kunnen groeien. Door te maaien en het 

maaisel af te voeren, worden deze 
voedingsstoffen langzaam maar zeker afgevoerd. Om dit proces te versnellen gebeurt dit in een deel 

van de hooilanden twee keer per jaar. De eerste 

maaironde moet plaats vinden als dominante 
grassen, zoals gestreepte witbol, in bloei staan. 

Dan zit de meeste voeding in het gras en is het 

mogelijk om deze grassendominantie te 
doorbreken. Deze periode valt echter midden in 

het broedseizoen. Dat is een uitdaging voor ons 

als beheerder. Enerzijds willen we het 
maaibeheer zodanig uitvoeren, dat er langzaam 

maar zeker echt bloemrijke hooilanden kunnen 

ontstaan. Anderzijds willen we zo goed mogelijk 

rekening houden met de broedvogels en reeën in 

het gebied. We doen dat door deze vroege 

maaironde wel in te plannen, maar de percelen 

voorafgaand te controleren op broedvogels. Zo 
nodig worden delen of percelen toch later pas 

gemaaid. 

 

Een ander beheerdilemma wordt gevormd door 

de wat drogere graslanden die beweid worden. 

Vooral als deze graslanden op de overgang van 
hogere naar lagere delen in het beekdal liggen en 

Gevlekte rietorchis.  

Foto: Harry Westerhuis. 
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Bron: Natuurmonumenten. 
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rijk zijn aan kruiden en structuur, zijn ze in principe geschikt voor het paapje. Het aantal paapjes in De 

Onlanden – 15-20 paar – lijkt misschien niet heel veel. Maar op een landelijke populatie van 200-300 

paapjes is de Onlanden een belangrijke plek voor deze soort. De laatste jaren zien we een 
verplaatsing van paapjes binnen De Onlanden. Rond Het Beeld neemt de soort wat af, rond de 

Stenhorsten neemt de soort wat toe. Hoewel er al best wat bekend is over deze soort, zijn niet alle 

ontwikkelingen goed te verklaren. Met Vogelbescherming Nederland, SOVON, de onderzoekers van 
Oenanthe ecologie en onze buurcollega’s met gebieden waar de soort ook nog broedt, proberen we 

hier meer grip op te krijgen. In goed overleg proberen we een optimale mix te vinden tussen 

enerzijds beweiding en anderzijds maaien en afvoeren, de twee belangrijkste beheerinstrumenten 
die we hebben voor de graslanden. Beweiding is goed voor de structuur, maar geeft weinig 

kruidenontwikkeling. Maaien en afvoeren is goed voor de ontwikkeling van meer kruidenrijke 

vegetaties, maar gaat ten koste van structuur.  

 
Voor meer informatie over de kwaliteitstoets en/of het beheer dat Natuurmonumenten uitvoert, 

kunt u contact opnemen met Warner Reinink. 

 
Warner Reinink, boswachter ecologie Natuurmonumenten  

(w.reinink@natuurmonumenten.nl ). 

 
 

Macrofauna onderzoek:  

De broekbossen van Lettelberterpetten en Leeksterhoofddiep. 
Dit artikel is gebaseerd op het rapport Broekbossen in Groningen. De rol van macrofanua als 

graadmeter bij beheer en herstel. Het onderzoek is in opdracht van Natuurmonumenten uitgevoerd 

door Bureau Biota en Tonckens Ecologie. De volledige rapportage is te vinden op de site van Bureau 
Biota. 

 

Afbeelding 1. Locatie onderzochte broekbossen in Groningen.  

Bron: Bureau Biota 

mailto:w.reinink@natuurmonumenten.nl
https://www.bureaubiota.com/projecten/uitgevoerde-projecten/
https://www.bureaubiota.com/projecten/uitgevoerde-projecten/
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Het belang van broekbossen. 

Broekbossen zijn in Nederland en West-Europa schaars. Het is een van de weinige oorspronkelijke 

ecosystemen uit de oertijd. Hoewel verbossing van natte natuurgebieden vaak als negatief wordt 
aangemerkt, mede door de geringe botanische waarde die aan broekbossen wordt toegeschreven, 

blijkt uit macrofauna onderzoek dat meerdere soorten die kenmerkend zijn voor broekbossystemen 

nationaal en soms ook internationaal gezien erg zeldzaam zijn. Binnen de grenzen van De Onlanden 
liggen twee broekbossen: de Lettelberterpetten en het Leeksterhoofddiep (zie kaart). 

 

Broekbossen ontstaan onder zeer natte omstandigheden waarin het grondwater gedurende een 
groot deel van het jaar net boven of net onder het maaiveld staat. Ze zijn onderdeel van het proces 

van verlanding.  

 

De ouderdom van het broekbos en de mate van 
verlanding bepalen in belangrijke mate hoe een 

broekbos eruitziet. Naarmate een broekbos ouder is, 

ontstaat er meer microreliëf met dood hout, 
boomvoeten en wortelkluiten. Daarnaast spelen het 

hydrologisch regime en waarschijnlijk ook de dikte van 

het (resterende) veenpakket een rol. Alleen op 
permanent natte bodems is er voldoende dynamiek om 

de structuurvariatie in stand te houden. De dikte van 

het veen bepaalt in hoeverre bomen de kans krijgen om 
uit te groeien. Broekbossen hebben weinig eigen 

specifieke vegetatie, er komen veel soorten kruiden 

voor uit rietmoerassen. Wanneer een broekbos zich 

lange tijd ongestoord kan ontwikkelen, kunnen forse 
horsten van polvormige soorten ontstaan. 

 

Inventarisatie macrofauna  
Mede naar aanleiding van de langdurige droge perioden 

in 2018 en 2019, zijn er door de terreinbeherende 

organisaties vragen gerezen over het beheer en behoud van broekbossen in Groningen. In 2020 zijn 
negen broekbossen (zie kaart) geïnventariseerd op macrofauna en vegetatie. Langjarige 

meetreeksen ontbreken maar in 2016, dus voor de droge jaren, is wel een inventarisatie gedaan. 

Deze gegevens zijn vergeleken met die van 2020. 
 

Er is gewerkt met een indicatorlijst voor macrofauna. Hieronder vallen de aquatische ongewervelde 

dieren die in broekbossen voorkomen, zoals insecten die hun leven geheel of gedeeltelijk in het 
water doorbrengen, maar ook waterslakken, tweekleppigen, bloedzuigers, wormen, platwormen, 

kreeftachtigen en watermijten. Ze hebben hun levenswijze vaak aangepast aan de heersende hydro-

logische dynamiek. Binnen het waterbeheer wordt voor deze groep wel de term macrofauna 

gebruikt, waar ze wordt gebruikt als indicatorgroep voor de ecologische kwaliteit van 

oppervlaktewater. De indicatorlijst voor de Groningse broekbossen is opgesteld op basis van 

velddata en kennis over de gevoeligheid van soorten ten aanzien van verdroging, afname van 

kweldruk en verzuring. 
 

Broekbos Lettelberterpetten 

De Lettelberterpetten is een relatief jong petgatencomplex op veengrond. Door verlanding is hier 

een elzenbroekbos ontstaan met een afwisseling van petgaten en legakkers. Het broekbos kende 

sterke verdroging maar door waterhuishoudkundige maatregelen heerst er nu een meer natuurlijk 

peilregime. De aangetroffen macrofaunagemeenschap is in de Lettelberterpetten relatief 
soortenrijk, waarbij kevers en tweevleugeligen het meest gevonden worden. Een aantal soorten 

Veengeelgerande waterroofkever (Dytiscus 

dimidiatus). Foto: Bureau Biota 



 

13 

 

reflecteert een systeem waar grondwater nog een bufferende werking heeft of waar kwel aanwezig 

is, zoals de watermijten Vietsia scutata en Hydryphantes hellichi, de kever Agabus striolatus en 

Enochrus ochropterus en de kokerjuffer Beraea pullata.  

 

Aanwezigheid van meerdere soorten slakken, waaronder de slaapslak (Aplexa hypnorum) en relatief 

veel stompe erwtenmosseltjes (Pisidium obtusale) geven aan dat het gebied jaarrond voldoende 

vochtig blijft, zonder extreme daling in het peil. Sommige gevonden soorten kunnen niet zonder 

poelen in de zomer.  
 

Ondanks de droge jaren en het toen uitzakkende peil is de macrofauna levensgemeenschap niet 

aangetast. In normale jaren blijven, naast de in het broekbos lopende slenk, meerdere gedeelten 
water behouden. Op drooggevallen plekken blijft de bodem vochtig. Samenvattend kan gezegd 

worden dat de soortenrijkdom van de Lettelberterpetten bepaald wordt door goede buffering met 

grondwater en aanwezigheid van kwel, een niet te sterk schommelend grondwaterpeil en de 

aanwezigheid van een diversiteit aan structuren.  

 

Broekbos Leeksterhoofddiep 

Detail van de kruid- en moslaag Lettelberterpetten. (Foto: Bureau Biota) 

Onderzoekslocatie langs de monding van het Leeksterhoofddiep (Links: Lettelberterdiep), 9 april 2020 

(Foto: Bureau Biota) 
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Het Leeksterhoofddiep is een oud afwateringskanaal en transportroute voor veen. Langs de 

monding in het Leekstermeer bevindt zich een klein en moeilijk toegankelijk elzenbroekbos dat 

onder invloed staat van het Leekstermeerpeil (-0,93 m. NAP). Het gebied is ontstaan door verlanding 
van de oevers van het Leekstermeer, in 1930 was het nog water. Ook nu nog bestaat het deels uit 

kragge. 

 
De aangetroffen macrofaunagemeenschap is relatief soortenrijk. Vooral tweekleppigen komen in 

hoge dichtheden voor. Kevers, tweevleugeligen, kreeftachtigen en slakken zijn ook in relatief hoge 

aantallen gevonden. De levensgemeenschap bevat zowel soorten die aangeven dat het gebied 
gedurende het jaar voldoende nat blijft, als soorten die kwel of buffering door grondwater 

indiceren. Mogelijk wordt buffering hier ook bewerkstelligd onder invloed van boezemwater uit het 

Leekstermeer. Er zijn door een goede ontwikkeling van mossen en overige ondergroei veel 

structuren voorhanden, wat bijdraagt aan een hogere biodiversiteit.  
 

Conclusies. 

In gebieden met weinig dynamische peilen, waarbij 
het grondwater gedurende de zomer slechts 

beperkt uitzakt vindt een betere ontwikkeling van 

een rijke ondergroei plaats met zeggen, kruiden en 
mossen. Er ontstaat een structuurrijk systeem, waar 

veel soorten macrofauna van profiteren. De 

Lettelberterpetten is hier een goed voorbeeld van. 
Daarnaast blijkt buffering door grondwater 

belangrijk voor de soortenrijkdom. Zowel in de 

Lettelberterpetten als in het Leeksterhoofddiep is 

sprake van enige kwel.  
 

De resultaten van het onderzoek laten zien dat de 

macrofauna in broekbossen de hydrologische 
toestand reflecteert. Dat maakt ze potentieel 

geschikt om de ecologische toestand van 

broekbossen te monitoren en effecten van 
maatregelen te beoordelen. Macrofauna stelt heel 

specifieke eisen aan de omgeving en reageert sneller op veranderingen dan vegetatie. Om in de 

monitoring echt gebruik te maken van macrofauna zal de methodiek verder uitgewerkt moeten 
worden met aandacht voor indicatoren naast verdroging, afname kwel en verzuring. Ook is het 

wenselijk streefbeelden uit te werken door te kijken welke soorten voorkomen in ongestoorde 

broekbossen. 
 

Met dank aan Rink Wiggers (Bureau Biota) en Bert Speelman (Stichting Het Groninger Landschap) 

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  

De slaapslak (Aplexa hypnorum) graaft zich bij 

droogval in de bodem, maar kan zich bij te 

sterke uitdroging niet handhaven. 

(Foto: Bureau Biota) 

 

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