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Inleiding  

Monitoring in de natuurgebieden van het Groninger landschap is gekoppeld aan de 

aangewezen natuurdoelen. Veelal gaat het om vegetatie, planten en vogels. 

Zoogdieren zijn meestal geen doelsoorten binnen de natuurdoelen en worden om 

die reden niet meegenomen in het monitoringsprogramma. Toch zijn ze wel van 

belang voor de natuur en worden er ook veel waarnemingen verzameld. Veelal niet 

volgens een vast omlijnde telmethodiek maar losse waarnemingen. In dit verslag 

staat een opsomming van alles wat bekend is aan zoogdierwaarnemingen over de 

periode 2005-2016 in de terreinen van het Groninger Landschap in het 

Westerkwartier: 

 Leekstermeergebied (Oeverlanden en Lettelberterpetten) 

 Iwema Steenhuis te Niebert 

 Landgoed  Coendersborch in Nuis 

 Nanninga’s Bosch 

 Harensche Bosch 

 Bolmeer 

 

Zoals gezegd gaat het vooral om losse waarnemingen. Deze zijn voor het 

merendeel verzameld door de beheerder en vrijwilligers van Het Groninger 

Landschap. Aangevuld met waarnemingen die gemeld zijn via www.waarneming.nl 

of van bezoekers aan de gebieden. De vleermuisgegevens zijn vooral afkomstig 

van een paar inventarisaties met batdetectoren. Gegevens over muizen bij het 

Leekstermeer zijn afkomstig van vangsten uit onderzoek aan de waterspitsmuis 

door Wim van Boekel. Ook is er veel informatie verzameld over muizen door 

braakballen van kerkuil en bosuil te analyseren.  



 

Vanaf 2008 is er gebruik gemaakt van de inzet van wildcamera’s. Deze camera’s 

reageren op beweging en maken dan automatisch foto’s of filmpjes. De inzet van 

deze camera’s heeft veel informatie opgeleverd over de das, otter en vos. Ook 

het voorkomen van diverse marterachtigen is er mee aangetoond.  

Het verslag geeft een opsomming van wat bekend is over de diverse soorten. De 

compleetheid van het voorkomen verschilt per soort. Van een aantal soorten zijn 

de gegevens redelijk compleet: das, otter, vos en ree. Bij de meeste soorten zijn 

de gegevens niet volledig maar geven ze wel een goed beeld van het voorkomen. 

Bij een aantal soorten zijn de gegevens verre van volledig en geven ze geen 

compleet beeld. Het gaat hierbij met name om de muizen, ratten en vleermuizen.  



 

Egel (Erinaceus europaeus) 

 

In alle gebieden zijn egels aanwezig. Ondanks dat ze zich maar zelden laten zien 

zijn diverse waarnemingen van een exemplaren in de avondschemering. Ook komt 

de soort af en toe voorbij op de wildcamera’s maar de meeste waarnemingen 

betreft dode exemplaren die zijn aangereden op de wegen rondom de 

natuurgebieden.  Het Leekstermeergebied herbergt waarschijnlijk maar weinig 

egels in verband met de hoge waterstanden en het open karakter.  

 

Mol (Talpa europaea) 

 

De mol is een algemeen voorkomende soort in het Westerkwartier. De soort laat 

zich zelden zien maar zijn sporen zijn overal in de graslanden te vinden. In het 

bos komt hij ook voor maar daar zijn de sporen vaak minder goed zichtbaar. Het 

Leekstermeergebied is in de winter erg nat. Daar weet de mol zich staande te 

houden door te verhuizen naar de kades en hoger gelegen erven.  



 

Bosspitsmuis (Sorex araneus) 

De soort is aangetroffen in braakballen van de Kerkuil in de Lettelberterpetten 

en de Coendersborch. Ook de bosuil van Nanninga’s Bosch had hem op het menu 

staan in kleine aantallen. Het was een algemene soort tijdens het vangen met 

lifetraps in de Lettelberterpetten: 

 In 2006; 42% van vangsten. 

 In 2012; 47% van vangsten. 

 In 2015; 53% van vangsten. 

 

Dwergspitsmuis (Sorex minutus) 

De soort is alleen aangetroffen in de Lettelberterpetten. In braakballen van de 

kerkuil en regelmatig tijdens het vangen met lifetraps: 

 In 2006; 3 % van vangsten. 

 In 2012; 0 % van gevangen 

 In 2015; 24% van vangsten. 

 

Huisspitsmuis (Crocidura russula) 

De soort is in 2016 met 28 exemplaren aangetroffen in de braakballen van de 

kerkuil uit de Coendersborch. Verder zijn er geen waarnemingen bekend van de 

soort.  

 

 

 

 

 



 

Waterspitsmuis (Neomys foldiens) 

 

De landelijk zeldzame waterspitsmuis is in de Lettelberterpetten absoluut niet 

zeldzaam. Tijdens het sloten schonen worden ze met enige regelmaat 

waargenomen. Ook zijn er jaarlijks enkele doodvondsten; als prooi van roofvogels 

en als verkeersslachtoffers. In braakballen van de kerkuil wordt hij regelmatig 

aangetroffen (2-5% van prooien). Ook tijdens het vangen met lifetraps in de 

Lettelberterpetten maakt het een belangrijk deel van de vangsten uit. 

 In 2006; 3% van vangsten. 

 In 2012; 36% van vangsten. 

 In 2015; 22% van vangsten. 

In de braakballen van de kerkuil uit de Coendersborch zijn in 2016 vier schedels 

van waterspitsmuis gevonden. Dat is meer dan een incidentele vangst en het 

vermoeden is dat in of in de directe omgeving van de Coendersborch ook een 

populatie waterspitsmuizen zit. 

 

Watervleermuis (Myotis daubentonii) 

 29-04-2011 Landgoed Coendersborch: meerdere  ex. met detector 

 13-07-2012 Landgoed Coendersborch: 1 ex. met detector 

 05-07-2013 Lettelberterpetten; 2 ex. met detector  

 26-10-2015 Lettelberterpetten: 1 ex. met detector 

 21-05-2005 Bolmeer: 1 ex. met detector 



 

Grootoorvleermuis (Plecotus spec) 

 

De grootoorvleermuis is vooral bekend van de Coendersborch. In de schuur van 

de borg huizen meerdere individuen. Ze slapen in de scheuren en spleten die 

aanwezig zijn in de oude gebinten. Omdat ze op moeilijk bereikbare plaatsen 

zitten is er weinig bekend over het aantal dat de schuur gebruikt. Er zijn tot 

maximaal 3 exemplaren tegelijk gevonden in de gebinten.  Er zijn echter ook 

grotere aantallen bekend zoals 15 exemplaren in de schuur vliegend op 26 

september 2014. Verontrustend is de vondst van 3 dode exemplaren in het 

voorjaar van 2016. De oorzaak van de sterfte is onbekend. In de andere 

natuurgebieden zijn geen grootoorvleermuizen vastgesteld. 

  

Rosse Vleermuis  (Nyctalus noctula) 

 3-07-2009 Letelberterpetten : 2 ex. met detector 

 18-10-2012 Letelberterpetten : 2 ex. met detector 

 20-05-2005 Landgoed Coendersborch : 2 ex. met detector 

 13-07-2012 Landgoed Coendersborch: 1 ex. met detector 

 21-05-2005 Iwema Steenhuis: 1 ex. met detector 

 

Laatvlieger (Eptesicus serotinus)   

 5-07-2013 Letelberterpetten : 4 ex. met detector 

 20-05-2005 Landgoed Coendersborch : 2 ex. met detector 

 29-04-2011 Landgoed Coendersborch: meerdere  ex. met detector 

 13-07-2012 Landgoed Coendersborch: 1 ex. met detector 

 05-07-2016 Landgoed Coendersborch: meerdere ex. met detector 



 

 

Ruige Dwergvleermuis  (Pipistrellus nathusii )   

 3-07-2009 Letelberterpetten: 1 ex. met detector 

 5-07-2013 Letelberterpetten: 2 ex. met detector 

 28-06-2014 Letelberterpetten : 1 ex. met detector 

 12-09-2015  Letelberterpetten:  1 ex. met detector 

 29-04-2011 Landgoed Coendersborch: meerdere  ex. met detector 

 13-07-2012 Landgoed Coendersborch: 1 ex. met detector 

 26-09-2014  Landgoed Coendersborch: 1 ex. met detector  

 

 

Gewone Dwergvleermuis  (Pipistrellus pipistrellus)   

 

De gewone dwergvleermuis is een algemene soort op landgoed Coendersborch. Bij 

elke inventarisatie wordt hij wel waargenomen en soms ook in flinke  aantallen 

zoals bijvoorbeeld 26 exemplaren op 22 mei 2005. Ook in de Lettelberterpetten 

is hij regelmatig waargenomen. Vanuit het Iwema Steenhuis en Nanninga’s Bosch 

zijn incidentele warnemingen bekend. 



 

Haas (Lepus capensis) 

 

In het Leekstermeergebied is de soort sterk afgenomen van vijfentwintig 

exemplaren rond 2006 naar hooguit vijf exemplaren in 2016. In de andere 

gebieden is de soort aanwezig en lijken de aantallen stabieler. De soort komt 

niet alleen in de graslanden voor maar wordt ook zeer regelmatig waargenomen in 

de diverse bossen.  Sinds 2014 zijn op een aantal locaties dode hazen gevonden 

zonder duidelijk aanwijsbare doodsoorzaak. Mogelijk dat er sprake is van de 

ziekte hazenpest (tularemie). In Nederland wordt de ziekte sinds 2013 gevonden 

bij hazen in het noorden van Nederland (Bron: DWHC).   

  

Konijn (Oryctolagus cuniculus) 

Het ontbreken van een foto zegt eigenlijk al genoeg. Konijnen komen niet meer 

voor in het Westerkwartier. In de periode 2007-2009 was er een zeer kleine 

populatie, van hooguit enkele beesten, aanwezig in een fijnsparperceel in het 

Nanninga’s Bosch. Vanaf 2010 zijn de pijpen niet meer belopen en zijn ze om 

onbekende reden uit het gebied verdwenen.  



 

Eekhoorn (Sciurus vulgaris) 

  

Het Nanninga’s bosch en het Harensche Bosch herbergen beide een populatie 

eekhoorns. Er zijn volop knaagsporen te vinden in de vorm van afgeknaagde 

dennenappels en met een beetje geluk laten ze zich ook zien. Bijzonder is de 

onverwachtse vondst in het Nanninga’s bosch van een pasgeboren jong. Deze 

werd gevonden in een nestkast voor koolmezen waarvan de ingang groter was 

gemaakt door een specht. De bosuil in het Nanninga’s Bosch heeft eekhoorn op 

het menu staan. Jaarlijks worden er 1 -2 slachtoffers teruggevonden in de 

nestkast. De eekhoorn komt ook voor op Landgoed Coendersborch maar in lagere 

aantallen. Het is onbekend of het op het landgoed om een populatie gaat of om 

rondzwervende individuen.  In 2014 en 2015 zijn er diverse dode eekhoorns 

gevonden:  Nanninga’s Bosch 1 in 2014, Coenderbosch 1 in 2014 en 1 in 2015, 

Harensche Bosch 3 in 2014 en 1 in 2015. Helaas waren alle dieren te oud om nog 

te onderzoeken. Vermoedelijk zijn ze gestorven aan toxoplasmose. Deze ziekte 

staat beter bekend als kattenbakziekte, omdat de uitwerpselen van vooral jonge 

katten een belangrijke infectiebron zijn. In 2014 en 2015 is een sterk verhoogde 

sterfte bij eekhoorns vastgesteld in Nederland als gevolg van deze ziekte (Bron: 

DWHC). 



 

 

Veldmuis (Mircrotus arvalis) 

 

Over de veldmuis is te melden dat hij in alle gebieden voorkomt. In de winter van 

2014-2015 was er een veldmuizenplaag in Noord Nederland en werden er met 

name in het Leekstermeergebied veel sporen gevonden. Dit was ook terug te 

vinden in de braakballen van de kerkuil want een groot deel van zijn menu 

bestond uit veldmuizen. 

 

Aardmuis (Mircrotus agretis) 

Er zijn weinig waarnemingen bekend maar vermoedelijk is de aardmuis wel 

algemeen voorkomend in de gebieden.  In 2006 zijn negen exemplaren gevangen 

tijdens onderzoek naar waterspitsmuis in de Lettelberterpetten. In 2016 zijn 

meerdere exemplaren gevonden in braakballen van de kerkuil uit de 

Coendersborch .  

 

Rosse woelmuis (Clethrionomys glareolus) 

Rosse woelmuis is een algemene prooi bij kerkuilen op landgoed Coendersborch. 

Ook in de  Lettelberterpetten is het een regelmatig als prooi gevonden bij 

kerkuil. Tevens waren er meerdere vangsten tijdens onderzoek aan 

waterspitsmuis. Vermoedelijk is de soort algemeen voorkomend in alle gebieden. 



 

 

Dwergmuis (Micromys minutus)  

 

In 2016 zijn meerder exemplaren gevonden in braakballen van kerkuil uit de 

Coendersborch. Ook in de Lettelberterpetten als prooi van kerkuil. In dit gebied 

zijn ook veel zomernestjes te vinden. Deze zitten verstopt in de begroeiing en 

komen in de herfst-winter tevoorschijn.  

 



 

Bosmuis (Apodemus sylvaticus) 

 

Een algemene prooi bij bosuilen in het Nanninga’s Bosch, Coendersborch en 

Iwema Steenhuis. Ook bij kerkuilen op landgoed Coendersborch. In de 

Lettelberterpetten minder algemeen. Slechts één keer gevangen en een 

zeldzame prooi van de kerkuil. 

 

Muskusrat (Ondatra zibethicus)  

 

De muskusrat kwam tot ongeveer 2010 algemeen voor in het 

Leekstermeergebied. Door wijzigingen in het vangbeleid door provincie en 

waterschap wordt de soort sinds 2010 intensief gevangen en is nagenoeg 

verdwenen uit het Leekstermeergebied. In de andere gebieden wordt de soort 

niet of nauwelijks waargenomen. Alleen incidenteel zijn er waarnemingen bekend 

van het Bolmeer. 

 



 

Bruine rat(Rattus norvegicus) 

 

De bruine rat komt algemeen voor in het Leekstermeergebied. De soort laat zich 

zeer regelmatig zien op de camera’s langs de waterkant, die bedoeld zijn om 

otters vast te leggen. Er worden regelmatig  schedels gevonden in braakballen 

van kerkuilen en jaarlijks worden er enkele exemplaren doodgereden op de 

Hooilanden.  

Van de andere gebieden zijn veel minder waarnemingen bekend. De bosuil in het 

Nanninga’s Bosch vangt een enkele keer een bruine rat. Vermoedelijk worden 

deze buiten het bos gevangen.  

  

Woelrat (Arvicola terrestris) 

De woelrat komt voor in het Leekstermeergebied. Er zijn zichtwaarnemingen en 

er worden regelmatig  schedels gevonden in braakballen van kerkuilen.  Ook is de 

woelrat aanwezig op landgoed Coendersborch met o.a. vijf exemplaren als prooi 

bij kerkuilen in 2016.  

 



 

 Hermelijn (Mustela erminea) 

 

Gemiddeld wordt de soort 2-3 keer per jaar op de foto gezet met de camera’s 

die hangen voor de otter in de broekbosjes aan de oever van het Leekstermeer. 

In juni 2015 is een dood exemplaar gevonden in een perceel dat net gemaaid was. 

Vermoedelijk is hij hier slachtoffer van geworden. Hoewel er geen uitwendige 

verwondingen waren. In de andere gebieden zijn geen hermelijnen waargenomen. 

 

Wezel (Mustela nivalis) 

 

Een vergelijkbaar verhaal als dat van de hermelijn. Ook jaarlijks 2-3 keer op de 

foto in het Leekstermeergebied. De soort is klein en erg snel en daarom zal de 

camera niet alle passerende wezels op de foto hebben gezet.  

 



 

Bunzing (Mustela putorius) 

 

Uit de periode 2005-2011 zijn geen waarnemingen bekend van de bunzing. Vanaf 

2012 wordt de soort jaarlijks een enkele keer gezien.  In het 

Leekstermeergebied is de soort op de foto/film gekomen op  17 november 2014, 

28 september 2015 en 20 februari  2016. Bij het Steenhuis in Niebert is op 6 

september 2015 een verkeersslachtoffer gevonden. In het Nanninga’s Bosch is 

de soort op 4 april 2012 en 4 februari 2016 voor de camera verschenen.  De 

waarneming op 4 februari is wel bijzonder. De camera stond opgesteld bij een 

dode ree. Gedurende een hele nacht is een bunzing daarvan aan het eten 

geweest. Ondanks dat de ree daarna nog minimaal een maand is blijven liggen is 

de bunzing nooit weer voor de camera verschenen. Mogelijk ging het om een rond 

zwervende exemplaar. 

 

 



 

Boommarter (Martes martes) 

 

Bovenstaande foto’s zijn van een waarneming op 5 mei 2012 uit het Nanninga’s 

Bosch. Het beest klom om  half zes in de ochtend door de toppen van de bomen. 

Intensief zoeken heeft dat jaar geen nest opgeleverd. Wel was er in het 

broedseizoen van 2012 veel predatie in de aanwezige nestkasten voor mezen. 

Deze predatie is zeer waarschijnlijk door een boommarter uitgevoerd. In de 

daar op volgende jaren zijn geen boommarters meer waargenomen in het bos en 

is ook de predatie niet meer vastgesteld  in de nestkastjes.  

Zowel in 2014 als in 2015 zijn op Landgoed Coendersborch Boommarters met 

jongen waargenomen. Beide waarnemingen zijn gedaan door bezoekers die een 

vrouwtje met jongen bij daglicht hebben gezien. En beide keren in de buurt van 

de schaapskooi. Inspectie van de schaapskooi in de nazomer van 2014 en 2015 

hebben veel prooiresten van een marter opgeleverd. Het vermoeden is dat het 

vrouwtje de jongen gebaard heeft in de Schaapskooi. Uit 2016 zijn geen 

waarnemingen bekend van landgoed Coendersborch. 

  



 

 Steenmarter (Martes Fiona) 

 

Steenmarters komen algemeen voor in het Westerkwartier. De soort heeft zich 

aangepast aan het leven in de omgeving van mensen maar is er niet van 

afhankelijk. Bij het Leekstermeer wordt de soort regelmatig op de camera’s in 

het veld vastgelegd. Maar er worden ook regelmatig sporen gevonden in de 

boerderijen aan de Hooilanden 12 en 16. In 2009 werd tot 2 keer toe een klein 

jong gevonden in de schuur van Hooilanden 12. De jongen waren naar beneden 

gevallen en hadden de val niet overleefd. Vermoedelijk was het door het zonnige 

weer te warm geworden onder het dak, zijn de jongen aan de wandel gegaan en 

door het oude rieten dak gezakt. Van het Iwema Steenhuis zijn waarnemingen 

bekend uit het houtsingellandschap en uit de tuin waar de soort in een holle boom 

verblijft. Op Landgoed Coendersborch zijn in alle drie gebouwen sporen 

gevonden. Ook uit de bossen op het landgoed zelf zijn enkel waarnemingen 

bekend. In het Harensche Bosch en Nanninga’s bosch staat de soort gemiddeld 

4-5 keer per jaar op de foto/film bij camera’s die daar hangen voor de dassen. 

 



 

Das (Meles meles)  

 

In de 19 eeuw is de das een algemene verschijning geweest in Nederland. Begin 

van de 20 eeuw komt daar verandering in en verdwijnt hij uit grote delen van 

Nederland. Vermoedelijk is in die periode de das ook uit het Westerkwartier 

verdwenen. Er is nog een melding bekend van een dode das gevonden in 1933. Ook 

zijn op een tweetal plekken sporen te vinden in het landschap van voormalige 

burchten. Op basis van geschiedenis van de omgeving moeten deze burchten 

bewoond zijn geweest ergens tussen 1900-1940. 

Na een lange periode van afwezigheid is in maart 2012 een solitair beest 

vastgesteld met behulp van een wildcamera. Op deze locatie (nr. 1) was in 

november 2013 een paartje aanwezig met een vermoedelijk zwanger vrouwtje 

(gezien haar dikke buik). In februari 2014 zijn bij de burcht minimaal drie 

dassen vastgesteld. De hoofdburcht is inmiddels uitgebreid met meerdere 

pijpen. Op diverse andere locaties in de omgeving zijn ook burchten uitgegraven.  

Ondanks de inzet van meerdere camera’s zijn in 2014 geen jongen vastgesteld. 

Wel zijn er dat jaar veel mensen, soms zelfs met loslopende honden, op de 

camera vastgelegd. In het vroege voorjaar van 2015 zijn nog steeds minimaal 

drie dassen aanwezig op de locatie. Eind mei blijkt dat er drie jongen geboren 

zijn! In die periode worden er maximaal twee volwassenen dassen op de 

camerabeelden waargenomen. In september 2015 wordt het volwassen vrouwtje 

van de burcht doodgereden op een naburige weg. Gelukkig zijn de jongen al groot 

genoeg en kunnen zichzelf redden. In november is de plek van het vrouwtje al 

weer ingevuld door een ander vrouwtje en vinden er paringen plaats voor de 

camera’s. In het voorjaar van 2016 is de burcht bewoond door twee volwassen 

dassen en zijn er twee jongen geboren.  



 

Een half jaar na de vestiging op locatie 1 is er al een tweede locatie waar een das 

opduikt (locatie 2). In oktober 2012 verschijnt hier een exemplaar bij een 

vossenburcht. De vossenburcht wordt in een paar maand tijd helemaal 

uitgegraven tot een volwaardige dassenburcht.  Zowel in 2013 als 2014 is deze 

locatie bewoond door een solitaire das. Eind 2014 blijkt het beest mank te zijn 

aan zijn linker achterpoot. Ondanks de handicap blijkt dit vrouwtje in het 

voorjaar van 2015 twee jongen gekregen te hebben. Vermoedelijk zijn beide 

jongen in het najaar van 2015 omgekomen in het verkeer. Begin 2016 is de 

burcht nog steeds bewoond door het manke vrouwtje en is er ook een mannetje 

aanwezig. In mei 2016 worden wederom twee jongen geboren.  In het najaar van 

2016 wordt de burcht bewoond door 2-3 dassen en lijkt het manke vrouwtje 

verdwenen te zijn.  

 



 

 

Een punt van zorg bij de dassen is het aantal verkeersslachtoffers. Het gaat om 

zowel jonge als volwassen dieren. Op bovenstaande foto zie je een volwassen 

vrouwtje dat is aangereden terwijl ze jongen had (ontwikkelde tepels zichtbaar).  

Op onderstaand kaartje staan de locaties waar in 2015 een das is doodgereden.  

De dassen in het Westerkwartier leven niet alleen in de bossen maar maken ook 

volop gebruik van het cultuurlandschap in de omgeving.  Ze doorkruizen dit 

landschap op zoek naar voedsel en steken daarbij tal van wegen over. Het gaat 

vooral om relatief smalle en rustige landbouwwegen met een maximum snelheid 

van 60 kilometer per uur. In de nachtelijke uren wordt er echter veel harder 

gereden. Deze hoge snelheid in combinatie met de weginrichting; smalle bermen 

met dikke bomen maakt dat dassen relatief makkelijk slachtoffer worden. De 

hoge dichtheid aan wegen en de grote verspreiding van de incidenten maakt dat 

het erg lastig is beschermende maatregelen te nemen om verkeerslachtoffers 

onder de dassen te voorkomen.  

 



 

Wasbeerhond (Nyctereutes procyonoides) 

 

Op 27 februari 2016 is een wasbeerhond doodgereden op de snelweg A7 ter 

hoogte van de Lettelberterpetten. Sectie op het lichaam heeft uitgewezen  dat 

het om een vrouwtje van circa één jaar ging dat nog geen jongen heeft gehad.   

 

Vos (Vulpes vulpes) 

 

Vossen komen in alle gebieden voor maar ze laten zich weinig zien. Het is de 

enige soort die zich niet snel voor de wildcamera’s laat zien. Het lijkt erop dat ze 

het infrarood licht van de camera’s kunnen zien . De meeste waarnemingen van 

vossen betreft vraatsporen en uitwerpselen.  

 Leekstermeergebied:  In de zomer twee families die het gebied bezoeken 

met hun jongen (1-4). In de winter zo af en toe een zwervend exemplaar. 

Het gebied is te nat voor een permanent bewoonde burcht.  



 

 Iwema Steenhuis: één familie die rondzwerft in het gebied. Er is geen 

burcht aanwezig, vermoedelijke vanwege de hoge grondwaterstand. 

 Landgoed Coendersborch: één familie met burcht op wisselende locaties 

die jaarlijks 2-3 jongen krijgen. 

 Nanninga’s Bosch: één familie met burcht op wisselende locaties die 

jaarlijks 2-3 jongen krijgen. 

 Harensche Bosch: één familie met burcht op wisselende locaties. Het is 

onbekend of en hoeveel jongen er geboren worden .  

 Bolmeer: rondzwervende exemplaren geen burcht of jongen. 

Als er jongen geboren worden gaat het veelal om kleine families van 2-3 jongen. 

De kleine worpen laten zien dat het om een stabiele populatie gaat. De stabiele 

populaties is het gevolg van het beleid om geen jacht/schadebestrijding op 

vossen toe te staan in de natuurterreinen. Bij populaties waar veel exemplaren 

overlijden, bijvoorbeeld door jacht, worden meer jongen geboren (4-6). 

Met de komst van de das naar het Westerkwartier heeft de vos er een 

concurrent bij. Volgens de boeken kunnen vossen en dassen in dezelfde burcht 

leven.  Beelden van de wildcamera laten zien dat de dassen helemaal niet gesteld 

zijn op de aanwezigheid van vossen en ze op afstand houden.  

 



 

Ree (Carpreolus capreolus) 

 

De ree is een algemeen voorkomende soort in het Westerkwartier. De soort 

verschijnt regelmatig voor de wildcamera, er zijn volop sporen te vinden in het 

veld en ze zijn ook goed waar te nemen. Voor de verschillende gebieden is dan 

ook vrij nauwkeurig bekend hoeveel er leven. De aantallen zijn over het algemeen 

redelijk stabiel de afgelopen jaren: 

 Leekstermeergebied :  7-12 exemplaren 

 Iwema Steenhuis: 5-9 exemplaren 

 Landgoed Coendersborch: 8-12 exemplaren 

 Nanninga’s Bosch: 7-12 exemplaren 

 Harensche Bosch: 0-4 exemplaren 

 Bolmeer: 0-3 exemplaren 

 



 

 Otter (Lutra lutra) 

 

In de jaren zestig was er bij het Leekstermeer nog sprake van een populatie 

otters. De vervuiling van het Leekstermeer, door afvalwater van de 

strokartonfabriek bij Hoogkerk en de melkfabriek in Roden, werden toen 

genoemd als bedreiging voor de Otters. Begin jaren tachtig werden in de 

omgeving van het Leekstermeer nog sporen gevonden maar daarna werd het stil. 

Totdat er op 15 maart 2013 langs het Peizerdiep spraints (uitwerpselen) werden 

gevonden.  

Op 28 mei 2013 was er een ‘bijna-ontmoeting’ met een otter. Tijdens het varen 

met de kano langs de oever van Leekstermeer was er ineens veel lawaai en 

geplons in het riet te horen. Inspectie leverde een verse, aangevreten vis op 

(foto hieronder). Zeer waarschijnlijk een otter, gestoord tijdens de maaltijd. 

 



 

 

In de winter van 2013/2014 werden op verschillende locaties in de Onlanden 

spraints verzameld voor DNA-analyse. Uit de analyses bleek dat er in die winter 

niet één, maar twee otters in De Onlanden verbleven. Een mannetje en een 

vrouwtje. Beide Otters zijn het nageslacht van dieren uit de omgeving van de 

Wieden/Weerribben en Rottige Meente. 

In de winter van 2014/2015 zijn wederom veel spraints verzameld. De otters 

beperken zich nu niet meer tot De Onlanden zelf maar er worden ook sporen 

gevonden in de ruime omgeving (van Zuidhorn tot Veenhuizen). Er zijn, op basis 

van de spraints weer nieuwe individuen bijgekomen. In het voorjaar van 2015 zijn 

er voor het eerst bewijzen van voortplanting. Er wordt op verschillende locaties 

een vrouwtje met twee jongen gezien. Ook in 2016 is er voortplanting 

waargenomen. Minimaal vijf jongen zijn er geboren  (vrouwtje met twee jongen, 

vrouwtje met drie jongen).  Een uitgebreid verslag over otters in de Onlanden is 

te vinden op de website van Stichting Natuurbelang Onlanden. 

  


