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Ook dit jaar had de Natuur in De Onlanden een paar leuke verrassingen voor ons in
petto, zoals een broedgeval van Grauwe klauwier en een moeder Otter met liefst vier
jongen bij zich. Inmiddels kijken we al niet meer op van de Zeearenden en de man
Steppekiekendief die zich elke winter lange tijd in het gebied
ophouden. De warmte en droogte van de afgelopen zomer
heeft in grote delen van De Onlanden flink invloed gehad op
de Natuur. Of deze invloed tijdelijk of blijvend is zal moeten
blijken. De bestrijding van de Grote waternavel verliep mede
door de warmte erg moeizaam. Ook de besprekingen over de
mogelijke maatregelen om de verkeersdrukte in De Onlanden
terug te brengen verliepen moeizaam. En zo was er nog wel
meer aan de hand in en rond het gebied dat onze aandacht
vroeg.
De man Steppekiekendief vliegt al voor
de vierde winter in De Onlanden rond
(foto: Dirk Pieter van Dis)

Onlanders:
We begonnen 2018 met 118 donateurs, onze Onlanders. Daar kwamen er in de loop van
het jaar nog een aantal bij, zodat de teller eindigde op 127. We zijn heel blij met deze
mooie groep vaste ondersteuners. Als dank voor die steun ontvingen de Onlanders weer
twee keer de digitale Onlander Berichten, waarin ze op de hoogte werden gebracht van
het laatste nieuws uit De Onlanden. Daarnaast stuurden we hen twee digitale berichten
met ‘hot-news’ uit het gebied. Ook organiseerden we in april een fiets- en wandelexcursie
in De Onlanden en werden de Onlanders uitgenodigd om aanwezig te zijn bij informatie
avonden over de Ringslang en over de bestrijding van de Grote waternavel. De
Onlanders doneerden in 2018 samen 1563 euro, waarvan 45 euro alvast voor 2019.
Activiteiten voor De Onlanden:
Net als andere jaren trad onze stichting weer op als coördinator bij de monitoring van de
broedvogel- en otterpopulaties in De Onlanden. Ook hielpen we mee met de aanleg van
broeihopen voor Ringslangen en met het verwijderen van de Grote waternavel en
Reuzenberenklauw in het gebied. De broeihopen hebben dit jaar nog geen resultaat
opgeleverd in de vorm van eieren van Ringslangen, maar dat was ook niet echt
verwacht. Het bestrijden van de Grote waternavel verliep in eerste instantie redelijk
goed, maar ondervond veel problemen toen de plant als gevolg van het aanhoudende
warme weer explosief begon te groeien. Ondanks de vasthoudende inzet van een paar
supervrijwilligers was de bestrijding een hopeloze zaak. Begin 2019 wordt de aanpak van
het afgelopen jaar geëvalueerd, zodat hopelijk de
vrijwilligers het komende seizoen meer kans van
slagen hebben. Uiteraard hopen we ondertussen
ook op een flink strenge winter, om de plant langs
natuurlijke weg alvast flink terug te dringen.

Alle broeihopen in De Onlanden werden eind 2018
aangevuld met flink veel nieuw plantenmateriaal

Samen met Dorpsbelangen Peize, de Fietsersbond en Natuurmonumenten hebben we
enkele keren overleg gehad met wethouder Henk Kosters en ambtenaren van de
gemeente Noordenveld over maatregelen (wegafsluitingen) die de verkeersdrukte in de
Peizermaden verminderen. Een aantal varianten voor afsluitingen zijn voorgelegd aan de
bewoners van Peize. Deze varianten zijn verder uitgewerkt en opnieuw door ons
besproken. Helaas heeft een keuze en verdere concretisering van één van de varianten
door de gemeente nog niet plaats gevonden. We hopen dat in 2019 wel een resultaat
bereikt wordt.
Meepraten en –denken:
De studie die door Ecologisch Bureau Altenburg & Wymenga, in opdracht van de
provincie Groningen, gedaan is naar de mogelijkheden om jonge moerasstadia te
behouden in de moerasnatuurgebieden rond de stad Groningen (De Onlanden,
Zuidlaardermeergebied en Roegwold) is in 2018 afgerond. Conclusie van de studie,
vastgelegd in een rapport, is dat er in De Onlanden geen concrete beheermaatregelen
nodig zijn om de jonge moerasstadia te behouden of terug te krijgen. Wij zijn blij met
deze conclusie, aangezien wij op het standpunt staan dat de Natuur dit soort processen
het beste zelf kan regelen.
Door de natuurbeheerders van De Onlanden is in 2018 overleg gevoerd met waterschap
Noorderzijlvest over de wenselijkheid en mogelijkheden voor het ‘optimaliseren’ van de
waterbergende functie van De Onlanden. Deze optimalisatie zou betekenen dat, in geval
van extreem hoog water in het boezemsysteem, nog eens 35 cm extra peilverhoging in
De Onlanden kan worden gerealiseerd. Deze maatregel zou ongeveer één keer per 10
jaar nodig zijn. De natuurorganisaties en provincie Drenthe hebben vooralsnog
bedenkingen bij de effecten van een dergelijke peilverhoging op de natuurwaarden van
het gebied en willen hierover meer duidelijkheid krijgen middels een
Milieueffectrapportage (MER) voordat ze verder willen praten over de realisatie van de
plannen. Wij hebben op de achtergrond meegepraat over deze optimalisatie en blijven
ook in het komende jaar op de voet volgen wat het vervolg is.
In 2018 hebben we ook met de gemeente Noordenveld, de
provincie Drenthe en particuliere partijen overleg gehad over de
plannen voor plaatsing van twee windmolens vlakbij het Natura
2000-gebied. Uitkomst was dat door de partijen ontheffing voor
de plaatsing zal worden aangevraagd bij de provincie, zodat
rekening gehouden kan worden met eventuele gevolgen voor de
Natuur in het gebied.
Activiteiten voor derden:
In 2018 werden drie lezingen en een excursie verzorgd voor
derden. We leverden ook een bijdrage in de organisatie en het
programma van de jaarlijkse bijeenkomst van de leden van de
Werkgroep Avifauna Drenthe (WAD), die in De Onlanden werd
gehouden. Samen met de WAD vroegen we hiervoor een
subsidie aan bij Vogelbescherming Nederland. Daarnaast
kwamen wij meerdere malen in de pers (kranten en radio) aan
het woord over o.a. vervuiling door ballonnen, verstoring door de
Groene 4 Mijl, aanleg van broeihopen voor de Ringslang,
verkeersslachtoffers onder Otters en crossmotoren in De
Onlanden.
Helaas worden nog steeds elk jaar meerdere
balonnen gevonden in de Natuur van De Onlanden

Communicatie:
Ook in 2018 groeide het aantal volgers van onze communicatiekanalen verder. De
website (www.natuurindeonlanden.nl) trok maandelijks gemiddeld 1606 unieke
bezoekers. Het Twitteraccount van de stichting (@natuuronlanden) had aan het eind van
het jaar 1936 volgers (1625 in 2017) en het Youtube kanaal (natuurin De Onlanden),

waar inmiddels 204 filmpjes op staan, telde 239 abonnees. In diverse media (kranten,
radio, regionale tv) werd gedurende het jaar aandacht besteed aan gebeurtenissen in de
Natuur van De Onlanden.
Financiën:
Inkomsten:
Donaties:
Subsidie VBN:
Totaal:

€ 1536,€ 500,€ 2036,-

Uitgaven:
bankkosten:
onkosten BMP-avond
Bijdrage kosten WAD dag
Totaal

€ 155,40
€ 53,40
€ 500,€ 708,80

Namens het bestuur van stichting Natuurbelang De Onlanden,

Wim van Boekel
(secretaris)
Peize, 10 januari 2019
Op rustige momenten laten de Reeën in De Onlanden zich
vaak goed bekijken vanaf de fietspaden in het gebied.

