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Samenvatting 
 
In 2013 werd in een groot deel van natuurgebied De Onlanden de broedvogelpopulatie 
geïnventariseerd. Deels gebeurde dit door vrijwilligers, die de gestandaardiseerde BMP-A 
methode van Sovon Vogelonderzoek Nederland gebruikten om een eigen telgebied te 
onderzoeken. Het resterende deel van De Onlanden werd zo goed mogelijk één of 
meerdere keren gedurende het broedseizoen onderzocht op broedvogels. Ook bestond 
voor een deel van het gebied de mogelijkheid om, via de website van Sovon, losse 
waarnemingen van zeldzame broedvogels in te voeren in BMP-Z plots. Op deze manier 
werd van het grootste deel van De Onlanden een vrij compleet overzicht gekregen van 
de broedvogelpopulatie. Alleen de regulier agrarische gebieden die binnen de grenzen 
van De Onlanden vallen werden slecht of helemaal niet geïnventariseerd. 
Van zeker 93 broedvogelsoorten werden in totaal ruim 4500 territoria vastgesteld in De 
Onlanden. De Rietzanger werd het meest geteld (512 territoria), gevolgd door Rietgors 
(470) en Wilde eend (385). Voor de broedvogels van waterrijke biotopen was 2013 
(ondanks het zeer koude voorjaar) een goed jaar. Veel broedvogels van moerasbiotopen 
breidden zich in 2013 flink uit over De Onlanden. Roerdomp en Snor kregen dit jaar 
vaste voet in de Peizermaden. Een aantal soorten, zoals Baardmannetje en de zeer 
zeldzame Klein waterhoen, was nieuw in het gebied. Voor het tweede jaar op rij waren er 
op verschillende plekken in het gebied ’s nachts uitzonderlijke aantallen Kleinst 
waterhoen te horen.  
Voor weidevogels werd De Onlanden wat minder aantrekkelijk als broedplek, 
waarschijnlijk doordat de vegetaties op veel plekken steeds hoger worden. Plaatselijk 
was voor enkele weidevogelsoorten wel sprake van enige toename. De Veldleeuwerik 
wist zich, met 200 territoria, ook dit jaar nog prima te handhaven in De Onlanden, zelfs 
in de nattere biotopen. Op de hogere delen van de Peizermaden deed vooral het Paapje 
het erg goed in 2013, met 18 territoria. 
Voor veel roofvogelsoorten was het een slecht broedseizoen. Door de zeer lage 
veldmuizenstand was er waarschijnlijk niet genoeg voedsel beschikbaar om jongen groot 
te brengen. Veel roofvogels sloegen het broeden in 2013 dan ook over. De Havik had 
echter voor het eerst in lange tijd weer een territorium in de Peizermaden. 
 
 
 
 
 
 
Porseleinhoen, overdag foeragerend in de Peizerweering 
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Inleiding 
 
Natuurgebied De Onlanden ontwikkelt zich steeds meer tot een belangrijk broedgebied 
voor veel moeras- en watervogels, waaronder een flink aantal Rode Lijst soorten. Deze 
ontwikkeling willen we graag goed kunnen volgen. Daarom is het zeer welkom dat in een 
steeds groter deel van De Onlanden jaarlijks de broedvogels geteld worden. Dit gebeurt 
door een groeiende groep enthousiaste vrijwilligers. De resultaten van deze tellingen 
komen terecht in de computers van de beheerders van De Onlanden, van Sovon 
Vogelonderzoek Nederland en van een beperkte groep belangstellenden. Dat is jammer, 
want de opbrengst van de grote inspanningen van die vrijwilligers krijgt zo niet de 
aandacht die het verdient. Dit rapport is geschreven om de resultaten van de 
broedvogel-inventarisatie van 2013 in De Onlanden overzichtelijk op een rij te zetten en 
ze zo goed mogelijk te duiden. Het rapport is ook geschreven in de hoop dat veel 
belangstellenden het zullen lezen en zo een goed beeld zullen krijgen van de 
indrukwekkende populatie broedvogels die De Onlanden in 2013 herbergde.  
 
Het is nog maar zo’n twee jaar geleden dat De Onlanden ineens veranderde van een 
veenweidegebied in een doorstroommoeras. Tijdens de herinrichtingsperiode, tussen 
2008 en 2012, ondergingen grote delen van het gebied ingrijpende veranderingen, die 
veel invloed hadden op de samenstelling van de broedvogelpopulatie. 2012 kan 
beschouwd worden als het jaar ‘nul’ van De Onlanden als grootschalige moerasbiotoop. 
De gegevens van de broedvogelpopulatie in dit jaar ‘nul’ worden hier gebruikt als 
vergelijkingsbasis. De inventarisatie was in 2012 echter voor veel vogelsoorten veel 
minder volledig dan in 2013. In Bijlage 1 wordt kort ingegaan op de inventarisatie-
methode van 2012. 
 
In 2013 was het herinrichtingsproject in De Onlanden nog steeds niet volledig afgerond, 
hoewel er dit jaar geen grote werkzaamheden in het gebied plaats vonden. Daardoor 
vonden er geen verstoringen meer plaats vlak voor of tijdens het broedseizoen. De 
waterhuishouding en het weer waren wel van invloed op de resultaten van het 
broedseizoen. 
 
De Onlanden bestaat grofweg uit twee delen: het Natura 2000-gebied 
Leekstermeergebied samen met het Kleibos, beide ten westen van het Peizerdiep, en de 
Peizermaden, ten oosten daarvan. Het voert te ver om hier in detail op grenzen en 
beheerders van deze gebieden in te gaan. Voor meer informatie over De Onlanden en 
voor een impressie van de deelgebieden die in de tekst hieronder genoemd worden, 
verwijzen we kortheidshalve naar de website van Stichting Natuurbelang De Onlanden 
(www.natuurindeonlanden.nl). 
 
Getelde deelgebieden 
In Nederland gebeurt de inventarisatie van broedvogels meestal volgens de BMP-A 
methode, die ontwikkeld is door Sovon Vogelonderzoek Nederland. (BMP = Broedvogel 
Monitoring Project; voor informatie over deze telmethode verwijzen we naar de website 
van Sovon, www.sovon.nl/nl/bmp). Ook in De Onlanden streven we ernaar deze methode 
in het hele gebied te hanteren. In de Peizermaden wordt al een aantal jaren het grootste 
deel van het gebied op die manier geteld. In het Leekstermeergebied gebeurde dat nog 
vrijwel niet. Het hele Leekstermeergebied is daarom, voorafgaand aan het broedseizoen 
2013, opgedeeld in hanteerbare BMP-A plots. Kaart 1 toont de indeling en nummering 
van de telplots in het Leekstermeergebied (L-nummers), kaart 2 de telplots in de 
Peizermaden (P-nummers). De nummering is anders dan de nummering van telplots die 
door Sovon gehanteerd wordt en is alleen van belang in dit rapport. Alle gegevens van 
BMP-tellingen werden, via de website van Sovon, digitaal door de tellers verwerkt. 
 
Een aantal van de nieuw aangemaakte plots (L16, L17, P3 en P5) is dit jaar voor het 
eerst door een, eveneens nieuwe, vrijwilliger geteld. Ook werden vier plots (L8, L9, L21 
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en P9) mede geteld door cursisten van de BMP-cursus die in het voorjaar gehouden 
werd. De cursisten gingen met een ervaren begeleider het veld in en konden hun eigen 
gegevens invoeren in een oefenplot op de Sovon-website. De begeleider voerde ook zijn 
gegevens in, maar dan in de ‘echte’ plot op de website. Deze laatste (meest 
betrouwbare) gegevens zijn gebruikt in dit rapport.  
De overblijvende BMP-plots in het Leekstermeergebied zijn door WvB grotendeels 
minstens twee keer tijdens het broedseizoen bezocht. De plots L6 en L1 zijn slechts één 
keer bezocht. De plots L15, L13 en L12 en een klein deel van L10 (rood ingekleurd deel 
in kaart 1) zijn niet bezocht.  
De delen in de Peizermaden die niet met de BMP-A methode geteld werden (met geel 
begrensd in kaart 2) zijn globaal onderzocht door WvB en JdB. Het houtwallengebiedje 
op de hoek van Noorddijk en Drentse Dijk (rood ingekleurd in kaart 2) is in 2013 
helemaal niet onderzocht. 
Het Leekstermeergebied is daarnaast ook opgedeeld in twee BMP-Z plots (de telmethode 
voor Zeldzame soorten). Negen personen hadden de mogelijkheid om via de 
invoermodule op de Sovon site in deze plots losse waarnemingen van een aantal 
bijzondere broedvogelsoorten in te voeren. Deze Z-plots waren vooral nuttig bij het 
bepalen van het aantal territoria van Roerdomp en Koekoek (zie aldaar). 
In totaal zijn 17 gebieden volgens de BMP-A methode van Sovon geteld (al werden de 
richtlijnen niet door alle tellers even goed gehanteerd). Van 16 gebieden werden alle 
gegevens via de module van Sovon ingevoerd. Van één telplot werden helaas de 
gegevens niet ingevoerd. Een overzicht van de tellers en hun BMP-A plots staat 
hieronder. 
De gegevens van de plots die slechts 1 of 2 keer bezocht zijn en de gegevens die 
ingevoerd zijn in de BMP-Z plots, zijn door WvB, in overleg met de andere auteurs, 
uitgewerkt. De schattingen van broedvogelsoorten en –paren die deze uitwerking 
opleverde zijn in de totalen opgenomen. Daarnaast is gebruik gemaakt van de gegevens 
van roepende Kleinst- en Klein Waterhoen, die door Rik Winters verzameld zijn. 
 
Het Kleibos en de Zuidermaden, gelegen langs het Peizerdiep ten zuiden van Roderwolde, 
zijn dit jaar niet meegenomen in het totaal overzicht. De Zuidermaden is dit jaar 
ingericht als moerasgebied met een nevengeul van het Peizerdiep. Er zijn plannen om dit 
gebied vanaf 2014 ook via de BMP-A methode te gaan tellen. 
 
        Het Matslootgebied met de stad Groningen op de achtergrond. 
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Kaart 1: begrenzing BMP-A telgebieden in Natura 2000-gebied Leekstermeergebied (L-nummers). De gele lijn 

geeft de overige begrenzing van het Natura 2000-gebied aan. Het rood ingekleurde deel van gebied 10 is in 

2013 niet geteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Kaart 2: begrenzing BMP-A telgebieden 
in de Peizermaden (P-nummers).  
De gele lijnen geven de overige  
begrenzingen van het natuurgebied aan.  
Het rood ingekleurde gebied is in 2013 niet geteld. 
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De waterhuishouding 
2013 was het eerste jaar dat het hele gebied van De Onlanden (uitgezonderd de 
Zuidermaden) het gehele jaar als moerasgebied en waterberging in functie was. De stuw 
in het Peizerdiep was nog steeds niet gerealiseerd, waardoor het waterpeil in het 
Langmameer (P1), het Peizerdiep boven de geplande stuw (P2), het Matslootgebied en 
de Blauwvennen (L1 t/m 11) het hele jaar nog mee bewoog met het boezempeil (- 93 cm 
NAP in rust).  
In de winterperiode 2012/13 stond het waterpeil in het hele Onlandengebied soms flink 
hoger dan normaal. Vooral langs het Eelderdiep was dit te merken. Hier bleef het 
waterpeil in december 2012 vrijwel de hele maand 20-25 cm boven het nieuwe, bij de 
herinrichting al flink verhoogde, peil (- 50 cm NAP). De hoge waterstanden, in combinatie 
met de vorstperioden, hadden tot gevolg dat de grasvegetatie op veel plekken, vooral 
rond het Eelderdiep, afstierf. 
In voorjaar en zomer 2013 bleef het waterpeil in De Onlanden redelijk stabiel en op 
normale waarden. 
 
Het weer 
Al in december 2012 was er een sneeuw- en vorstperiode. In januari 2013 was vrijwel al 
het open water, inclusief het Leekstermeer, dicht gevroren. De winter hield, met slechts 
af en toe een dooiperiode, aan tot begin april. Ook daarna bleef het, net als in het hele 
land, tot eind mei veel te koud. De meeste trekvogels kwamen hierdoor later dan 
normaal terug uit het zuiden. Vroege zangers, zoals mezen, lieten zich door de kou 
nauwelijks horen. Ook het broeden was duidelijk vertraagd.  
In februari en maart viel in De Onlanden vrijwel geen neerslag. Het weer in juni was 
normaal en de maand juli verliep zonnig, warm en droog. 
 
Beheer 
In het Leekstermeergebied zijn een aantal delen (L12, 13 en 15), die binnen de grenzen 
van het Natura 2000-gebied vallen, in gebruik voor de landbouw. Het betreft 
voornamelijk graslanden, waar regulier intensief agrarisch beheer plaats vindt. Deze 
gebieden zijn voor de meeste broedvogels doorgaans niet van belang. 
Natuurbeheer, in de vorm van maaien en/of begrazen, in het voorafgaande jaar heeft 
invloed op de terrein omstandigheden aan het begin van het broedseizoen. Grote delen 
van de natuurterreinen in De Onlanden werden in 2012 en 2013 niet meer actief 
beheerd, maar de hoger gelegen, of botanisch interessante delen werden nog gemaaid of 
beweid (zie kaart 3). Het maaien gebeurde steeds na het broedseizoen, de beweiding 
vanaf mei. Maaien vond in 2012 in het Leekstermeergebied voornamelijk plaats langs de 
Roderwolderdijk, aan de noordkant van het Groot Waal en ten noorden van het meer, 
dus in de telplots L9-11, 15, 21 (zie kaart 1) en het deel van P2 dat ten westen van het 
Peizerdiep ligt (zie kaart 2). In de Peizermaden werden in 2012 (delen van) P2, P7 en 
P10 beweid en/of gemaaid. 
De kwelgebieden langs de 
Noorddijk (P11) en in de 
Broekenweering (tussen P2 en 
P6a) werden alleen gemaaid. 
Ook alle dijken in De 
Onlanden werden in 2012 en 
2013 minimaal één keer 
gemaaid, vaak al tijdens het 
broedseizoen. 
 
Kaart 3: gebieden (geel 
aangegeven) in De Onlanden die in 
2012 gemaaid of begraasd zijn als 
vorm van natuurbeheer. De witte lijn 
is de grens van De Onlanden. De 
regulier agrarische gebieden (zie 
tekst) zijn niet ingekleurd. 
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Deelnemende tellers 
De volgende personen hebben in 2013 één of meerdere telgebied(en) via de BMP-A 
methode geteld: 
 
Peizermaden 
 
Dieko Alting (P1, Langmameer)  
Bertus Bats (P2, Nieuwe Weering) 
Tseard Mulder (P3, de Kampjes) 
Wim van Boekel (P4, Peizerweering) 
Alwin van Lübeck (P5, Eelderdiep oost) 
Aart van der Spoel (P6, Weeringsbroeken west) 
Jacob Poortstra (P7, Weeringsbroeken, P8, Drentse Dijk oost, en P10, Beelestukken)  
Jacob de Bruin (P9, het Wold) 
Evert-Jan Slot (P11, Noorddijk) 
 
Leekstermeergebied 
 
Roelof Blaauw (L8, Klein Waal) 
Arend van Dijk (L9, Vogeltjesland)  
Siemen Stienstra (L16, Goltbooren) 
André-Willem Faber (L17, de Bolmert) 
Jan Tjoelker (L18, de Middelvennen, en L19, de Jarrens) 
René Oosterhuis (L20, Lettelberter Petten, L21, Vredewold, L22, eilandje Leekstermeer, 

      L23, Leeksterhoofddiep) 
Martin Klaver (L20 en L21) 
Jan Venema (L20) 
Wiebe Zijlstra (L21) 
Anne Zwart (L20 en L21) 
 
Deelnemers BMP-cursus 
De volgende cursisten zijn betrokken 
geweest bij het tellen van de gebieden L8, 
L9, L21 en P9: 
 
Toeska Smit 
Bart van Houten 
Lukas Jansen 
Antoon van Oosterhout 
Edith Barf 
Cees Koelewijn 
Alex van der Kloet 
Foskea Koning 
Riekje Fijlstra 
Evert Janse 
Bernard Versloot 
Rob Rakers 
Johan Aukema 
Sikko Aukema 
       Alle deelnemers haalden hun diploma BMP-A teller 

 
Daarnaast zijn waarnemingen doorgegeven door: 
Aaldrik Pot, Frederik Janse, Else Boekema, Marieke en Erik Janse, Peter de Boer en Rik 
Winters. 
 
Veel dank gaat uit naar alle bovengenoemde personen die een bijdrage hebben geleverd 
aan het vergaren van de grote hoeveelheid gegevens die in dit rapport zijn verwerkt. 
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Resultaten 
 

Algemene opmerkingen 
 
Globale ontwikkeling 
In 2013 werden zeker 93 verschillende vogelsoorten als broedvogel geteld in De 
Onlanden. Het aantal getelde territoria was ruim 4500. Vier soorten (Klein waterhoen, 
Gierzwaluw, Baardmannetje en Ringmus) waren als broedvogel nieuw dit jaar, negen 
soorten (Velduil, Grauwe- en Bonte vliegenvanger, Smient, Steltkluut, Kluut, Visdief, 
Grote karekiet, Geelgors) werden in 2013 niet weer als broedvogel geregistreerd. Het 
aantal getelde broedparen lag fors hoger dan in 2012 (toen ruim 3100), ongetwijfeld als 
gevolg van de grotere telinspanning (zie bijlage 1). In Bijlage 2 wordt een overzicht 
gegeven van de aantallen broedvogels in de twee deelgebieden in beide jaren. 
 
Watervogels 
De getelde aantallen broedende ganzen en eenden in De Onlanden lagen dit jaar vaak 
wat hoger dan in 2012. Deels kan dit verklaard worden door de grotere telinspanning, 
deels ook doordat met de BMP-methode soms pleisterende ganzen of vanwege de kou 
laat doortrekkende eenden ten onrechte meegeteld werden als broedvogel. De vernatting 
van het gebied heeft daarnaast zeker tot meer geschikte broedhabitat voor ganzen en 
eenden geleid. Stijgende aantallen getelde watervogels waren dan ook te verwachten.  
Bij ganzen komt meestal slechts een deel van de aanwezige vogels tot broeden 
(Schekkerman 2012). Het gebruiken van het aantal aanwezige paartjes ganzen als maat 
voor het aantal broedparen, zoals dat in de BMP-methode gebeurt, leidt dan ook meestal 
tot een overschatting van het reële aantal broedgevallen. Het broedsucces was in 2013 
vooral bij de ganzen waarschijnlijk zeer laag. Soms werden grote groepen kleine pullen 
gezien, maar hiervan bleef uiteindelijk weinig over. Ook jonge eenden werden slechts 
zelden waargenomen. 
 
Roofvogels en uilen 
De woelmuizenstand in De Onlanden was zeer slecht in 2013 (van Boekel, in press). 
Hierdoor brachten de roofvogels en uilen die van dit voedsel afhankelijk zijn weinig 
terecht van het broedseizoen. Veel Buizerds begonnen wel aan een nest, maar hielden al 
snel met de poging op. Van Bruine kiekendieven werden minder territoria vastgesteld 
dan in vorige jaren. Kerkuilen die in het gebied net buiten De Onlanden verblijven, 
sloegen het broeden dit jaar over of kregen de jongen niet groot (informatie Koen Vogt). 
 
 

Verloop van aantal territoria van  
weidevogels in 3 BMP-plots in de  

Peizermaden (P4, 6 en 7) in de tijd. 

 
Weidevogels 
Door de kou in het voorjaar duurde het lang 
voordat de weidevogels met broeden startten. 
Hierdoor werden mogelijk hier en daar 
broedgevallen gemist met de BMP-methode. 
Ook de voortgaande verruiging van de delen 
van De Onlanden die in 2012 nog kaal of 
schaars begroeid waren, had invloed op de 
aantallen broedende weidevogels in het gebied. 
De meeste weidevogelsoorten kwamen 
daardoor in 2013 op lagere totalen uit dan in 
2012. Lokaal waren de omstandigheden 
gunstiger voor een aantal soorten. In drie 
telgebieden in de Peizermaden (P4,6 en 7), die 
al langere tijd geïnventariseerd worden, namen 
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de aantallen van Kievit, Tureluur en Grutto toe in 2013 (zie grafiek). Waarschijnlijk 
speelde het ontstaan van veel open plekken in de moerasvegetatie, door de hoge 
waterstand in de winter, hierbij een rol. Met name Kievit en Tureluur vestigden zich 
graag op deze plekken. 
 
Rallen 
Met enige spanning werd in het voorjaar 2013 afgewacht of 
de Kleinst waterhoenen, die het vorige jaar zo verrassend 
waren opgedoken in De Onlanden, weer terug zouden komen. 
Dit bleek inderdaad het geval en ook de, nog zeldzamere, 
Klein Waterhoen diende zich aan. Voor rallen in het algemeen 
bleek De Onlanden ook in 2013 weer een prima broedgebied. 
 
Rietbroeders 
In De Onlanden ontwikkelde de rietvegetatie zich in 2013 
uitbundig. Dit had direct gevolgen voor een aantal liefhebbers 
van deze biotoop. Vooral in de Peizermaden breidden een 
aantal soorten de populatie flink uit. De komst van het 
Baardmannetje als broedvogel in het Leekstermeergebied 
was ook een duidelijk teken dat het goed gaat met de 
rietbroeders. 
 
Bosvogels 
De vele grote en kleine bosjes in De Onlanden werden in 
2013 lang niet allemaal goed geïnventariseerd. In de 
Peizermaden bijvoorbeeld, is het gebied de Broekenweering, 
met veel houtwallen en bosjes, voor een groot deel maar 
hooguit twee keer bezocht in het broedseizoen. Ook de 
omgeving van boerderijen en buitenplaatsen (de Waalborg 
bijvoorbeeld) die binnen het Onlandengebied liggen werd 
nauwelijks geïnventariseerd. Daardoor zullen de meeste 
vogelsoorten die vooral in bossen en houtwallen broeden in 
2013 zeker onderteld zijn.  
 
Gemiste soorten 
Van een aantal landelijk (vrij) algemene vogelsoorten zijn in 
2013 geen broedgevallen vastgesteld in De Onlanden. Het 
gaat meestal om soorten die in de omgeving van bebouwing 
broeden, zoals Braamsluiper, Zwarte roodstaart en 
Heggenmus. Het lijkt onwaarschijnlijk dat deze soorten 
nergens binnen de grenzen van De Onlanden gebroed 
hebben, maar toch zijn ze niet opgemerkt. Hopelijk kan in de 
toekomst ook de omgeving van boerderijen en andere 
bebouwing binnen De Onlanden beter op broedvogels 
geïnventariseerd worden, zodat een nog completer beeld van 
de broedvogelpopulatie ontstaat. 
  

 
Bedreigde soorten 

In De Onlanden broedden dit 

jaar met zekerheid 21 

vogelsoorten die op de Rode 

Lijst van Nederlandse 

broedvogels staan en 10 die op 

de nieuwe Oranje Lijst (voor 

aspirant-Rode Lijst soorten) 

staan. Uiteraard waren dit 

vooral water- en moeras-

soorten, maar ook voor de 

Rode Lijst soorten 

Veldleeuwerik, Paapje en Kneu 

was De Onlanden in 2013 een 

belangrijk broedgebied. Het 

beheer en het kleinschalige 

landschap van de wat hoger 

gelegen delen van de 

Peizermaden maakten dit 

gebied juist voor deze soorten 

zeer geschikt. 

 

 Paapje man 
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Bespreking per soort 
 
In het hieronder volgende overzicht wordt per vogelsoort het aantal getelde territoria 
vermeld en wordt, waar nodig, een korte toelichting gegeven op het resultaat. Ook staat 
vermeld of een soort voorkomt op de Rode/Oranje Lijst voor Nederlandse broedvogels 
(http://www.vogelbescherming.nl/index.cfm?act=files.download&ui=3B5D3C34-0E13-
15DE-5865C8AFC4B9CF84).  
In Bijlage 2 is een overzicht van de resultaten van 2013 te vinden in tabelvorm, met de 
getelde aantallen per deelgebied (Leekstermeergebied en Peizermaden) en een 
vergelijking met de getelde aantallen in 2012. 
 
Aalscholver  aantal: 0 
Er zijn geen nesten van Aalscholver gevonden. Wel werd een keer een vogel vliegend 
met mogelijk nestmateriaal (een tak) gezien aan de zuidkant van het Leekstermeer. 
 
Roerdomp  aantal: 14 Rode Lijst   Nest van Roerdomp in pitruspol 
Het aantal hoempende Roerdompen was 
vooral in de Peizermaden duidelijk groter 
dan vorig jaar. Ook werden veel 
baltsvluchten van paartjes gezien, zowel in 
het Leekstermeergebied als de 
Peizermaden. Opvallend was het verschijnen 
van hoempende vogels op nieuwe plekken 
gedurende het seizoen, bijvoorbeeld op 
twee locaties langs het Eelderdiep ten 
zuiden van de Zanddijk. Het is bekend dat 
Roerdompen ook hoempen vanaf 
foerageerlocaties die buiten het 
nestterritorium liggen (van der Hut 2011). 
Verder is bekend dat mannetjes meerdere 
vrouwtjes kunnen hebben op verschillende 
locaties binnen hun territorium en dat nesten van verschillende vrouwtjes soms zeer 
dicht bij elkaar kunnen liggen (Demongin et al. 2007, Kasprzykowski & Polak 2013). Het 
is daarom lastig om met zekerheid vast te stellen hoeveel nesten van Roerdomp er in 
2013 daadwerkelijk geweest zijn in De Onlanden. De BMP-Z kartering in het 
Leekstermeergebied kwam, na autoclustering, uit op acht territoria voor Roerdomp. 
Tijdens veldwerk zijn in dit gebied echter nooit meer dan drie hoempende mannetjes 
tegelijk gehoord. Het is goed mogelijk dat deze mannetjes meerdere vrouwtjes hadden. 
Het grote aantal baltsvluchten dat in dit deel van De Onlanden gezien werd, duidt daar 
ook op. Er is niet gericht naar nesten gezocht, maar in de Peizermaden is bij toeval twee 
keer een nest gevonden. Deze nesten lagen op onverwachte plekken in atypische 
broedbiotoop (Pitrus). Ook dit is een aanwijzing dat er waarschijnlijk meer vrouwtjes 
aanwezig waren dan hoempende mannen. In de Peizermaden is het aantal nestterritoria 
op zes geschat. 
 
Dodaars  aantal: 1 
In de Peizermaden (P9) werd één paartje Dodaars met jongen gezien. Na het 
broedseizoen doken op verschillende plekken (Noorddijk P11, Peizerweering P4) paartjes 
Dodaars op. Mogelijk hebben ze dus op meerdere plekken gebroed zonder dat dit 
opgemerkt is. In het Leekstermeergebied zijn helemaal geen Dodaarzen gezien 
gedurende het broedseizoen. 
 
Geoorde fuut aantal: 1? 
Op het Eelderdiep bij de Peizerweering (P4) werden op twee momenten in het 
broedseizoen Geoorde futen gezien. De eerste waarneming, half april, betrof een groepje 
van 3 vogels; de tweede, half juni, een solitaire vogel. Baltsgedrag of –roep is niet 
gehoord. Door de onoverzichtelijkheid en ontoegankelijkheid van het gebied valt niet uit 
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te sluiten dat er langs dit deel van het Eelderdiep een broedpoging gedaan is door 
Geoorde fuut, die onopgemerkt is gebleven. 
 
Fuut   aantal: 35 
De meeste broedparen van Fuut waren te vinden in het Leekstermeergebied. Het meer 
zelf, de plassen ten zuiden van het meer en de slenken door het Matslootgebied boden 
broedgelegenheid en voedsel. In de Peizermaden bleef het aantal broedparen, ondanks 
de ogenschijnlijk zeer geschikte biotoop, steken op drie. 
 
Knobbelzwaan aantal: 23 
Geen bijzonderheden. 
 
Kolgans  aantal: 2 
In de slenk ten noorden van de Onlandse Dijk (L4) was half mei een paartje Kolgans 
aanwezig. Het is onduidelijk of er ook een broedpoging gedaan is. In polder Vredewold 
(L21) werd in mei een alarmerend paar vastgesteld. 
 
Grauwe gans aantal: 77 
Deze ganzen hielden zich vooral op in de zeer natte gedeelten van De Onlanden, zoals de 
Blauwvennen (L6/7) en de Middelvennen (L18) bij het Leekstermeer en langs het 
Eelderdiep in de Peizerweering (P4). Waarschijnlijk kwamen lang niet alle paren die in de 
BMP-methode meegeteld werden tot broeden. De gevonden nesten langs het Eelderdiep 
mislukten vrijwel allemaal in een vroeg stadium. 
 
Soepgans  aantal: 87 
In de Peizermaden waren soepganzen alleen te vinden in het gebied langs de Noorddijk 
(P11, 5 territoria). In het Leekstermeergebied werden 74 paar Soepgans geteld op het 
eiland in het Leekstermeer (L22). Hoeveel van deze ganzen ook daadwerkelijk 
(succesvol) gebroed hebben is onduidelijk. Buiten deze locaties werden nauwelijks 
Soepganzen geteld. 
 
Canadese gans aantal: 21 
Deze soort hield zich vooral in het Leekstermeergebied op (17 territoria). Het 
broedsucces was waarschijnlijk zeer laag, al werden een paar keer groepen kleine pullen 
gezien. 
 
Brandgans  aantal: 7 
Op het eiland in het Leekstermeer (L22) werden 5 paartjes geteld. Daarnaast werden 
Brandganzen alleen in de Middelvennen (L18) gezien. Pullen werden niet gezien. 
 
 
Nijlgans  aantal: 29 
Op veel plekken werden territoriale paartjes gezien. Paren met kleine pullen werden 
gezien bij de Blauwvennen (L6/7) en in de Bolmert (L17). Het broedsucces was 
waarschijnlijk zeer laag. 
 
Bergeend  aantal: 10 
In de Peizermaden werd begin april een groep baltsende Bergeenden gezien langs de 
Noorddijk (P11, zie filmpje op Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=gA6NtSSeGrw). Hier werden uiteindelijk echter geen 
territoria vastgesteld. Bij het Wold (P9) leverde een paartje wel een territorium op. Langs 
het Peizerdiep (L 9) waren enige tijd meerdere paartjes aanwezig. Hier werden ook 
jongen gezien. Ondanks de aanwezigheid van Bergeenden op meerdere plaatsen in De 
Onlanden, is niet met zekerheid vast komen te staan dat de soort in het gebied gebroed 
heeft. 
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Krakeend  aantal: 111 
Deze soort was overal in De Onlanden te vinden. Het aantal territoria was in 2013 
verdubbeld ten opzichte van 2012. Deels kan dit verklaard worden door de grotere 
telinspanning, maar de stijging is zeker ook reëel. De jaarlijks goed getelde BMP-plots 
lieten dit beeld ook zien. 
 
Wintertaling  aantal: 16 Rode Lijst 
Territoria van Wintertalingen werden in de hele Onlanden vastgesteld. Zijn grootte en het 
vaak stiekeme gedrag maakten de Wintertaling lastig op te sporen, vooral in 
ontoegankelijke gebieden als de Blauwvennen (L6/7). Hierdoor kan een onderschatting 
van het aantal broedparen ontstaan zijn. Aan de andere kant hoeven roepende 
mannetjes niet altijd op een territorium te duiden en mogelijk betrof een deel van de 
waarnemingen vogels die nog laat in het seizoen door trokken. Dit leidde dan weer tot 
overschatting. Nesten of pullen werden niet gevonden. 
 
Wilde eend  aantal: 385 
Geen bijzonderheden. 
 
Soepeend  aantal: 11 
Waarschijnlijk zijn soepeenden niet altijd opgemerkt in de grote populatie Wilde eend, 
waardoor een kleine onderschatting kan zijn ontstaan. 
 
Zomertaling  aantal: 22 Rode Lijst 
Deze soort kwam in beide delen van De Onlanden evenveel voor. In het 
Leekstermeergebied werden vooral laat in het seizoen groepjes mannetjes gezien, die 
mogelijk het vrouwtje al verlaten hadden. Mogelijk zijn hier territoria gemist, door de 
lage bezoekfrequentie aan sommige deelgebieden. 
                           Slobeend met jongen 

Slobeend  aantal: 94 Rode Lijst 
Op een paar plekken in De Onlanden werden van 
deze soort tot laat in het voorjaar nog groepen 
vogels gezien. Dit waren waarschijnlijk (deels) late 
doortrekkers. Het aantal territoria is daardoor 
waarschijnlijk in een paar telgebieden te hoog 
uitgekomen. 
 
Tafeleend  aantal: 5 
In de Lettelberter Petten werd herhaaldelijk een 
paartje Tafeleend gezien. Ook in het Matslootgebied 
werd een paartje ontdekt. Op drie plekken in het 
Leekstermeergebied en op het Eelderdiep werd een 
solitair mannetje gezien. Het zou kunnen zijn dat het 
om één vogel gaat, maar een broedpoging valt niet 
uit te sluiten. 
 
Kuifeend  aantal: 58 
Deze soort komt in beide delen van De Onlanden evenveel voor, verspreid over de 
gebieden. Mogelijk is soms een aantal verlate doortrekkers meegeteld. 
 
Bruine kiekendief aantal: 2 Oranje Lijst 
Net als vorig jaar kon alleen in het Leekstermeergebied balts van Bruine kiekendieven 
gezien worden. In de Peizermaden waren wel regelmatig meerdere jagende en invallende 
vrouwtjes aanwezig, maar mannetjes of aanwijzingen voor een territorium zijn hier nooit 
waargenomen. Uit onderzoek van Blanc et al. (2013) in Frankrijk blijkt dat geslachtsrijpe 
mannen Bruine kiekendief er soms nog als vrouw uit zien. Mogelijk zijn er dan ook meer 
mannen in De Onlanden aanwezig geweest dan op basis van het kleed vastgesteld kon 
worden. Iets om in de toekomst beter op te letten. 
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Over het broedsucces van de paartjes in het Leekstermeergebied zijn geen gegevens 
beschikbaar. Het vermoeden bestaat dat de broedpogingen niet succesvol zijn geweest. 
Later in het seizoen werd weinig activiteit meer ontdekt rond de waarschijnlijke 
nestlocaties en ook werden geen uitgevlogen juvenielen gezien. 
 
Havik   aantal: 3 
In de Peizermaden waren voor het eerst in jaren weer eens Haviken aanwezig tijdens het 
broedseizoen. Waarschijnlijk betrof het één paartje. In het Leekstermeergebied werd de 
bekende Havik in de Lettelberter Petten (L20) weer vastgesteld als broedgeval. Ook in 
het Groot Waal (L11) werd een kekkerende Havik gehoord en waren meerdere keren 
Haviken te zien. 
 
Sperwer  aantal: 0 Oranje Lijst 
Van deze soort zijn geen zekere territoria gevonden. Wel werd in een bosje bij het 
Leekstermeer een groot aantal plukresten en ook ruiveren van een vrouw Sperwer 
gevonden. Later werd deze vrouw zelf als plukrest van de Havik in dit bosje gevonden. 
Mogelijk heeft de Sperwer in of rond dit bosje een nest of territorium gehad. 
 
Buizerd  aantal: 11 
In vrijwel elk bosje in De Onlanden werd een territorium van Buizerd vastgesteld. 
Mogelijk zijn territoria in bomenrijen of bij boerderijen gemist. Het broedsucces van de 
Buizerd was waarschijnlijk laag. Meerdere nesten bleken al vroeg verlaten te zijn. Een 
deel van de paren hebben helemaal geen broedpoging gedaan. 
 
Torenvalk  aantal: 0 Oranje Lijst 
Mogelijk als gevolg van de lage Veldmuizenstand in De Onlanden waren er geen 
broedende Torenvalken in het gebied te vinden. Wel broedden Torenvalken in nestkasten 
net buiten het Onlandengebied in de Peizermaden en bij de wijk Ter Borch. Bij de 
Hooiweg werd regelmatig een jagende Torenvalk vrouw gezien, maar een territorium kon 
hier niet vastgesteld worden. 
 
Boomvalk  aantal: 0? Rode Lijst 
In het broedseizoen werden regelmatig jagende Boomvalken in het Leekstermeergebied 
gezien. Ook in de Peizermaden werd soms gejaagd op libellen. Een nest werd niet 
gevonden. Mogelijk broedden de vogels net buiten het goed getelde gebied, bijvoorbeeld 
in de omgeving van Roderwolde, maar wellicht ging het om de vogels die ten noorden 
van de A7 bij Hoogkerk in een hoogspanningsmast broedden (informatie Peter de Boer). 
 
Kwartel  aantal: 4 
Vergeleken met de voorgaande jaren was deze soort in 2013 nauwelijks aanwezig in De 
Onlanden. Op een paar plekken werden vogels alleen buiten de datumgrenzen gehoord. 
 
Kwartelkoning aantal: 2 Rode Lijst 
In de Nieuwe Weering (P2) en ten oosten van het Eelderdiep (P5) werd respectievelijk 
half mei en half juni eenmalig een roepend mannetje gehoord. 
 
Fazant  aantal: 46 
Ondanks de vernatting blijft deze soort het goed doen in De Onlanden. De meeste 
roepende hanen (29) werden in de Peizermaden gehoord. In het Leekstermeergebied zijn 
mogelijk een aantal territoria gemist door de minder volledige kartering. 
 
Waterral  aantal: 69 
Deze soort verspreidde zich in 2013 weer verder over De Onlanden. In de gebieden die al 
eerder bezet waren, werden meer territoria gevonden. Uitschieter was de Peizerweering 
(P4) met liefst 17 territoria op een oppervlak van 76 ha. Waarschijnlijk zijn in minder 
goed gekarteerde gebieden nog territoria gemist. De vogels lieten zich namelijk vaak pas 
horen als de waarnemer in de buurt kwam. 
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Porseleinhoen aantal: 27  Rode Lijst 
Het aantal territoria van Porseleinhoen was onverwacht iets minder hoog dan in 2012. 
Wellicht heeft het afwijkende weer in het voorjaar hier invloed op gehad. In de 
Peizerweering (P4) werden op 29 april (buiten de datumgrenzen) zeker 11 
Porseleinhoenen gehoord, maar het aantal territoria volgens de BMP-methode kwam hier 
uiteindelijk uit op vijf. Vooral in de Peizermaden werden verschillende keren 
Porseleinhoenen gezien (in plaats van alleen gehoord; zie ook filmpje op Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=sHiqzJR-zps). Dit is een aanwijzing voor een hoge 
dichtheid van deze zeer schuwe soort. 
 
Kleinst waterhoen aantal: 9 Rode Lijst 
Opnieuw was er een groot aantal Kleinst Waterhoenen aanwezig in De Onlanden. Zowel 
in het Leekstermeergebied als de Peizermaden werden op meerdere plekken vogels 
gehoord. Op een aantal plekken ging het om roepende vrouwtjes. Mannetjes werden 
alleen in de Peizermaden gehoord (gegevens Rik Winters). 
 
Klein waterhoen aantal: 1 
Deze leuke soort werd in 2013 voor het eerst als broedvogel vastgesteld in De Onlanden. 
Een roepend mannetje was lange tijd hoorbaar bij het Eelderdiep (P5). Eenmaal zou hier 
ook een vrouwtje gehoord zijn (gegevens Rik Winters). 
 
Waterhoen  aantal: 24 Oranje Lijst 
De populatie Waterhoen was in 2013 verdubbeld ten opzichte van 2012. Met name in de 
Peizermaden nam het aantal territoria flink toe. Waarschijnlijk zijn nog territoria gemist 
in de niet (goed) getelde gebieden. Oorzaak van de toename is mogelijk het steeds meer 
dichtgroeien van, met name, de sloten in De Onlanden, waardoor een meer besloten 
biotoop ontstaat waar deze soort zich thuis voelt. 
 
Meerkoet  aantal: 248 
Ook de Meerkoet nam in aantal toe, vooral in het gebied rond het Eelderdiep. Veel nesten 
mislukten in de ei-fase. Het grote aantal vervolglegsels maakte de kans op 
dubbeltellingen groot. Mogelijk is de reële broedpopulatie dus wat kleiner geweest. 
 
Scholekster  aantal: 22 Oranje Lijst 
Geen bijzonderheden. 
 
Kleine plevier aantal: 5 
Door het begroeid raken van veel kale plekken in De Onlanden, die eerder nog dienden 
als broedbiotoop voor deze soort, was het aantal territoria van Kleine plevier in 2013 
duidelijk lager dan in 2012 (toen 17). 
 
Kievit   aantal: 71 Oranje Lijst 
Vooral de Weeringsbroeken (P7) was dit jaar weer een 
goed broedgebied voor de Kievit (17 territoria). De soort 
kwam op veel plekken in De Onlanden nog voor, maar de 
aantallen waren vaak iets lager dan in 2012. Dit zal ook bij 
deze soort met het verdwijnen van niet of laag begroeide 
plekken te maken hebben gehad. Ook het koude voorjaar 
heeft hierin waarschijnlijk een aanzienlijke rol gespeeld. 
 
Watersnip  aantal: 35 Rode Lijst 
Door het geringe aantal controles in een groot deel van het 
Leekstermeergebied is hier mogelijk in geschikte gebieden 
een aantal territoria van Watersnip gemist. Het aantal 
getelde territoria was gelijk aan dat van 2012. 
         Nest van Watersnip 
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Grutto  aantal: 31 Rode Lijst 
In de Weeringsbroeken (P7) herstelde de Grutto zich iets van de sterke afname in 2012 
(4 territoria toen, 11 nu). In het Leekstermeergebied nam het aantal wel sterk af (van 29 
naar 9), waarschijnlijk weer als gevolg van de verder gaande verruiging van het gebied. 
 
Wulp   aantal: 27 Oranje Lijst 
In het Leekstermeergebied werden minder (9) territoria van Wulp geteld dan in 2012 
(18). In de Peizermaden bleef het aantal vrijwel gelijk. 
 
Tureluur  aantal: 52 Rode Lijst 
Ook voor deze soort geldt dat de verder gaande verruiging een aantal gebieden minder 
of ongeschikt gemaakt heeft als broedgebied, waardoor het totaal aantal territoria in 
2013 afnam ten opzichte van 2012 (71). Plaatselijk was wel een toename te vinden. 
 
Holenduif  aantal: 1 
Alleen in de telplot Vredewold (L21) werd een territorium van Holenduif vastgesteld. 
Wellicht is elders in een houtwal of bosje nog een broedende Holenduif gemist. 
 
Houtduif  aantal: 15 
Ook deze soort is in vrijwel elk bosje in De Onlanden te vinden. In de Peizermaden zijn 
lang niet alle bosjes grondig onderzocht, dus hier zullen waarschijnlijk territoria gemist 
zijn. 
 
Kokmeeuw  aantal: 4 Oranje Lijst 
De grote Kokmeeuwkolonies die in 2012 in het Langmameer (P1) en de Kampjes (P3) 
gevestigd waren, werden niet opnieuw bevolkt, waarschijnlijk door verruiging van de 
kolonie-eilandjes. Alleen in het Wold (P9) broedden dit jaar Kokmeeuwen op de kale 
eilandjes tussen de petgaten. De Kokmeeuwenkolonie in het bergboezem langs het 
Lettelberterdiep, ten noorden van de A7, groeide in 2013 naar 166 paar (33 paar in 
2012; gegevens René Oosterhuis). Mogelijk is een deel van de Kokmeeuwen uit De 
Onlanden hierheen verhuisd. 
 
Koekoek  aantal: 6 Rode Lijst    Koekoek man  
Het bleek weer erg lastig om het aantal roepende 
Koekoeken goed in te schatten. De vogels vlogen over 
grote afstanden, waardoor het vaak leek alsof het om 
meerdere individuen ging. Het aantal van zes 
roepende mannen (drie in het Leekstermeergebied en 
drie in de Peizermaden) is wellicht een conservatieve 
schatting. Eerder onderzoek in 2006 (van Boekel et al. 
unpubl.) heeft echter aangetoond dat de Koekoeken in 
de Peizermaden grote delen van het gebied bestreken. 
Ook toen werden uiteindelijk drie territoria van 
Koekoek mannen vastgesteld. Over het aantal 
Koekoek vrouwen dat in 2013 in De Onlanden rond 
vloog, of het aantal zangvogelnesten dat geparasiteerd 
is, is niets bekend. 
 
Gierzwaluw  aantal: 2 
Bij een boerderij in de Nieuwe Weering (P2) werden twee nesten van deze soort ontdekt. 
 
Bosuil   aantal: 1? 
Bij toeval werd in het Groot Waal (L11) in april een Bosuil op een cameraval vastgelegd. 
Roepende vogels zijn niet gehoord. 
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Ransuil  aantal: 1 Rode Lijst 
Bij een huis langs de Zanddijk in de Peizermaden was lange tijd minstens één Ransuil 
aanwezig. De vogel (een vrouwtje) werd 1 keer alarmerend gehoord (geluid opgenomen 
door bewoner). Er is geen nest of andere teken van broeden ontdekt. 
 
Velduil   aantal: 0? Rode Lijst 
Aan de noordkant van het Langmameer (P1) waren half mei enige tijd twee Velduilen 
samen aanwezig. De vogels lieten geen baltsgedrag zien en verdwenen uiteindelijk weer. 
 
Grote bonte specht aantal: 12 
Net als voor andere bossoorten geldt voor de Grote bonte specht dat het aantal territoria 
met name in de Peizermaden waarschijnlijk onderschat is, omdat niet alle bosjes daar 
grondig onderzocht zijn. De soort is meestal wel makkelijk vast te stellen bij een bezoek, 
dus waarschijnlijk is er niet erg veel gemist. 
 
Kleine bonte specht aantal: 3 
Alleen in de Broekenweering en in de Lettelberter Petten (L20) zijn Kleine bonte spechten 
gehoord. Mogelijk waren ze ook in andere bosjes en houtwallen (vorig jaar nog ten 
zuiden van het Leekstermeer) aanwezig, maar zijn ze daar niet opgemerkt.  
 
Veldleeuwerik aantal: 200 Rode Lijst 
Ondanks de vernatting van het gebied, weet de Veldleeuwerik zich op veel plaatsen goed 
te handhaven. In de Peizermaden bleef het aantal territoria dit jaar (138) vrijwel gelijk 
met vorig jaar (137), al nam het aantal in 
topgebied Weeringsbroeken (P7) wel verder 
af van 51 naar 45. Opmerkelijk genoeg deed 
de Veldleeuwerik het nog steeds goed langs 
het Eelderdiep (P4, 5 en 8), het meest natte 
deel van de Peizermaden. Het afsterven van 
vegetatie door de hoge waterstand en de 
vorst in de winter zorgde blijkbaar voor 
voldoende open biotoop. Dat in dit gebied het 
water ook in het broedseizoen veelal op het 
maaiveld stond, kon de Veldleeuwerik 
blijkbaar niet veel schelen. 
Ook in het Leekstermeergebied waren de 
aantallen vergelijkbaar met 2012, 62 t.o.v. 64 
territoria. Ook hier heeft de verder gaande 
verruiging blijkbaar geen effect gehad op het 
broeden van de soort. 
 

Natte biotoop in de Peizerweering (P4) waar de  
Veldleeuwerik in 2013 nog graag broedde 

 
Boerenzwaluw aantal: 2 Rode Lijst 
Ondanks de overvloedige hoeveelheid voedsel in De Onlanden en de aanwezigheid van 
een groot aantal bruggen met nestgelegenheid, wil het broeden van Boerenzwaluwen in 
het gebied niet van de grond komen. Mogelijk is het gebrek aan geschikt materiaal voor 
nestbouw hier de oorzaak van.  
 
Boompieper  aantal: 33 
In de Peizermaden werden dit jaar evenveel Boompiepers geteld als vorig jaar. Hier zijn 
echter niet alle bosjes grondig onderzocht, dus mogelijk zijn een aantal territoria gemist. 
In het Leekstermeergebied zijn in 2013 veel meer (21) zingende Boompiepers vast 
gelegd dan in 2012 (5). Dit heeft ongetwijfeld te maken met betere inventarisatie van 
een aantal bosjes in het gebied. Het Groot Waal (L11) was al goed voor 6 territoria van 
deze makkelijk vindbare soort. 
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Graspieper  aantal: 244 Rode Lijst 
Het aantal territoria van Graspieper lag beduidend hoger dan in 2012 (154). Deels valt 
dit te verklaren door een grotere telinspanning, maar mogelijk heeft ook late doortrek 
van deze soort invloed gehad op het aantal. De doortrekkers werden hierdoor soms 
meegeteld als broedvogel. De grootste aantallen Graspieper (147) werden gevonden in 
de Peizermaden. 
 
Gele kwikstaart aantal: 14  Rode Lijst 
Vooral in de Peizermaden was het een goed jaar voor deze soort, met 10 territoria in 
verschillende delen van het gebied. In 2012 werden slechts 2 territoria in de 
Peizermaden vastgesteld. Gele kwikstaarten werden in zeer verschillende biotopen vast 
gesteld. Er is dan ook geen duidelijke oorzaak voor de toename aan te wijzen. 
 
Witte kwikstaart aantal: 14 
Het aantal territoria van Witte kwikstaart nam in 2013 flink af, zowel in de Peizermaden 
als het Leekstermeergebied. Oorzaak voor deze afname was waarschijnlijk weer de 
verruiging. 
 
Winterkoning aantal: 55 
Zoals voor alle bosvogels geldt voor de Winterkoning dat het aantal territoria met name 
in de Peizermaden onderschat zal zijn. In het Leekstermeergebied stond de Lettelberter 
Petten (P20) weer garant voor de helft (26) van het totale aantal territoria en leverde de 
grotere aandacht voor de andere bosjes in het gebied meer territoria op dan vorig jaar. 
 
Nachtegaal  aantal: 0 Rode Lijst 
Dit jaar werd alleen net buiten De Onlanden, bij de Stenhorsten, een Nachtegaal 
gehoord. 
 
Roodborst  aantal: 8 
Vreemd genoeg is de Roodborst niet erg goed vertegenwoordigd in De Onlanden. 
Mogelijk is het aantal onderschat in de Peizermaden, maar in het Leekstermeergebied 
werden buiten de Lettelberter Petten (P20) slechts twee Roodborsten gehoord. Mogelijk 
is een deel van de territoria gemist door te laat starttijdstip van de inventarisatierondes. 
Dat zal moeten blijken als komende jaren meer deelgebieden via de officiële BMP-
richtlijnen geteld gaan worden. 
 
Blauwborst  aantal: 102 
Deze soort nam in 2013 flink toe in beide delen van De Onlanden (totaal 53 territoria in 
2012). De verruiging was blijkbaar gunstig voor de Blauwborst. Ook boomopslag zorgde 
hier en daar voor goede broedbiotoop. De meer complete inventarisatie in het 
Leekstermeergebied had waarschijnlijk weinig invloed op de toename van het aantal 
getelde territoria van deze opvallende soort. 
 
Gekraagde roodstaart aantal: 11 Oranje Lijst 
De meeste territoria werden gevonden in de Lettelberter Petten (L20). Door onvolledige 
inventarisatie van de bosjes in de Peizermaden kunnen hier weer territoria gemist zijn. 
 
Paapje  aantal: 18 Rode Lijst 
In het Leekstermeergebied zijn in 2013 geen territoria van Paapje vastgesteld. Wel 
werden een paar keer vogels gezien. De territoria van Paapjes in de Peizermaden 
bevonden zich vooral in de hogere delen van het gebied, rond de Gouw (P6 en P9) en de 
Beelestukken (P10). Het aantal territoria was veel groter dan in 2012 (toen 6). Mogelijk 
heeft de grotere telinspanning hier een rol in gespeeld, maar verbetering van de biotoop 
voor Paapje (meer structuur, meer voedsel) kan ook meespelen.  
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Roodborsttapuit aantal: 39 
Het aantal territoria van deze soort in De Onlanden bleef ongeveer gelijk aan het vorige 
jaar. De meeste Roodborsttapuiten werden gevonden in de Peizermaden, waar de 
verspreiding ongeveer samenviel met die van het Paapje. Ook in het Leekstermeergebied 
was de soort vooral te vinden op plekken met bosjes. 
 
Tapuit  aantal: 1? Rode Lijst 
In de Jarrens (L19) werd in mei tijdens twee tellingen een Tapuit gezien. Het is 
onwaarschijnlijk dat de soort hier daadwerkelijk een broedpoging gedaan heeft. 
 
Merel   aantal: 46     Merelnest in holle boom 
In de meeste bosjes in De Onlanden was minstens één 
zingende Merel aanwezig. Mogelijk dat in de 
Peizermaden enkele territoria gemist zijn, omdat hier 
niet alle bosjes goed onderzocht zijn. 
 
Zanglijster  aantal: 13 
Deze soort was vooral in de grotere bossen (Groot Waal 
L11, Lettelberter Petten L20) aanwezig. Mogelijk zijn in 
de Peizermaden één of meerdere territoria gemist in 
slecht onderzochte bosjes. 
 
Grote lijster  aantal: 1 Oranje Lijst 
Alleen in het Groot Waal (L11) werd een Grote lijster 
gehoord. 
 
Sprinkhaanzanger aantal: 86 
Deze typische ruigtesoort deed het beter dan in 2012, waarschijnlijk als gevolg van de 
verdergaande verruiging van De Onlanden. De hoogste dichtheden werden bereikt in de 
minder natte gedeelten van de Peizermaden. In het Leekstermeergebied werden relatief 
weinig (27) territoria gevonden, maar mogelijk zijn hier vogels gemist door de 
onvolledige inventarisatie. 
 
Snor   aantal: 28 Rode Lijst 
In 2013 was de uitbreiding van de Snor naar de Peizermaden het meest duidelijke teken 
dat de soort zich steeds meer thuis begint te voelen in De Onlanden. In de Peizerweering 
(P4) werden volgens de BMP-methode liefst 6 territoria vastgesteld. Mogelijk waren dit er 
in werkelijkheid 5 (één vogel heeft zich waarschijnlijk verplaatst). Ook langs de Matsloot 
(L1, 3 en 5) deed de Snor het goed. De uitbreiding is ongetwijfeld het gevolg van de 
toename van rietareaal in De Onlanden. 
 
Rietzanger  aantal: 512 
Ook deze moeraszanger floreert in De Onlanden. De toename in getelde territoria t.o.v. 
2012 (233) is deels reëel en kan deels verklaard worden door de meer complete telling 
van het gebied. De Leekstermeeroever is in 2013 niet overal goed geteld. Het is bekend 
dat hier vaak grote aantallen Rietzanger te vinden zijn (Oosterhuis 2010). Waarschijnlijk 
zijn hier dus nog territoria gemist. 
 
Bosrietzanger aantal: 116 
Het aantal territoria van deze soort bleef vrijwel stabiel in vergelijking met 2012, 
ondanks de grotere telinspanning. In de meeste plots die vorig jaar ook geteld zijn, 
kwam het aantal Bosrietzangers duidelijk lager uit. Blijkbaar voelt deze soort zich minder 
goed thuis in de nattere biotoop. 
 
Kleine karekiet aantal: 210 
Waarschijnlijk is een (groot) aantal territoria van deze soort langs de Leekstermeer- en 
Peizerdiepoever gemist, omdat de oevers hier slechts gedeeltelijk onderzocht zijn. Toch 
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was in beide delen van De Onlanden een toename te zien van het aantal territoria van 
deze rietbroeder. Dit hing ongetwijfeld samen met de toename van het rietareaal. 
 
Spotvogel  aantal: 3 Rode Lijst 
In de Lettelberter Petten (L20) en in een bosje bij de Kampjes (P3) werden zingende 
Spotvogels gehoord. 
 
Grasmus  aantal: 165 
Geen bijzonderheden 
 
Tuinfluiter  aantal: 22 
Deze soort komt in De Onlanden in de Lettelberter Petten (L20) en hier en daar in een 
bosje of houtwal voor. Mogelijk zijn enkele territoria gemist doordat de bosjes in de 
Peizermaden niet allemaal goed onderzocht zijn. 
 
Zwartkop  aantal: 33 
Geen bijzonderheden 
 
Tjiftjaf  aantal: 57 
De meer volledige dekking van getelde gebieden leidde tot een toename van territoria 
van deze soort (36 in 2012). Toch zijn waarschijnlijk nog vogels gemist doordat een 
aantal bosjes in de Peizermaden niet goed onderzocht zijn. 
 
Fitis   aantal: 127 
Het totaal aantal territoria verdubbelde ten opzichte van 2012, ongetwijfeld door de 
betere dekking van getelde gebieden. In de gebieden die ook vorig jaar goed geteld 
werden was een kleine toename te zien. 
          Baardmannetje man 

Baardmannetje aantal: 2 Oranje Lijst 
Een nieuwe broedvogelsoort voor De Onlanden. Langs de 
Matsloot (L1 en 5) werden meerdere malen twee paartjes 
Baardmannetje gezien. Ook werd hier in juli een familiegroep 
met drie jongen gezien. In de Bolmert werd in het broedseizoen 
ook één keer Baardmannetje gemeld op Waarneming.nl, maar 
hier is geen verder bewijs voor een territorium gevonden. 
 
Pimpelmees  aantal: 19 
Ook deze soort zal in een aantal slecht onderzochte bosjes in de 
Peizermaden gemist zijn. 
 
Koolmees  aantal: 24  
Voor deze soort geldt hetzelfde als voor de Pimpelmees 
 
 
Matkop  aantal: 0? Rode Lijst 
Hoewel er genoeg geschikte biotoop voor deze soort aanwezig is in De Onlanden, kon hij 
in 2013 niet ontdekt worden als broedvogel. Wellicht is de kenmerkende roep gemist 
door het vreemd verlopende voorjaar. In december 2013 werd wel een Matkop gehoord 
in het Groot Waal (L11). De soort was dus blijkbaar wel (weer) aanwezig in het gebied. 
 
Staartmees  aantal: 1 
In de Lettelberter Petten (L20) werd een territorium van deze soort vastgesteld. 
 
Boomkruiper aantal: 4 
Een soort die snel over het hoofd gezien wordt, maar waarschijnlijk toch ook niet veel in 
De Onlanden voor komt. Mogelijk zijn in de houtwallen in de Peizermaden of bij de 
Waalborg bij Roderwolde (L12) territoria gemist. 
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Boomklever  aantal: 2 
In het Groot Waal (L11) en in de Broekenweering is een territorium van deze soort 
vastgesteld. Dit zijn ook de biotopen met oudere loofbomen, waar de Boomklever zich 
thuis voelt. Mogelijk zijn territoria gemist rond boerderijen met oude bomen, zoals rond 
de Waalborg (L12). 
 
Ringmus  aantal: 5 Rode Lijst 
Bij Hoeve Eiteweert (L2) nestelden vier Ringmussen in de vele nestkasten daar. In polder 
Vredewold (L20) werd een territorium vastgesteld. Mogelijk hebben ook op andere 
plekken Ringmussen gebroed, maar daarvan is niets bekend. 
 
Gaai   aantal: 3 
Op drie plekken (Groot Waal L11, Lettelberter Petten L20 en Noorddijk P11) konden 
territoria vastgesteld worden. De soort is uit het verleden van meer locaties in De 
Onlanden bekend, dus mogelijk zijn er nog territoria gemist. 
 
Ekster  aantal: 1 
Alleen het bekende nest in de boom bij de voormalige boerderij van Wobbes langs het 
Peizerdiep (L2) was bezet.  
 
Zwarte kraai aantal: 13 
Een aantal bosjes en hoogspanningsmasten boden plaats aan nesten van Zwarte kraai, 
de meeste (9) in het Leekstermeergebied. 
 
Spreeuw  aantal: 7 Oranje Lijst 
Waarschijnlijk is het gebrek aan oude bomen met gaten voor nesten de reden dat er 
slechts zeven territoria van Spreeuw in De Onlanden gevonden werden. Het gebied is wel 
in trek als foerageergebied voor nestelende Spreeuwen uit de dorpen in de omgeving. 
 
Vink   aantal: 35 
Vooral in het Leekstermeergebied deed de Vink het goed in de verschillende bosjes (31 
territoria). In de Peizermaden is mogelijk een aantal territoria gemist in de bosjes die 
slecht onderzocht zijn, maar desondanks bleef dit gebied met vier territoria sterk achter. 
De reden voor het verschil tussen beide gebieden is onduidelijk. 
 
Groenling  aantal: 4 
De Onlanden is duidelijk geen gebied waar de Groenling zich thuis voelt. Het bleef ook dit 
jaar bij een sporadisch territorium. 
 
Putter   aantal: 14 
Geen bijzonderheden 
 
Kneu   aantal: 13 Rode Lijst 
De Kneu deed het vooral op de hogere delen van de Peizermaden goed met 9 territoria. 
 
Goudvink  aantal: 2 
Op twee plaatsen (het Wold P9 en de Lettelberter Petten L20) werd een Goudvink 
territorium vastgesteld. 
 
Rietgors  aantal: 470  
Na de Rietzanger is dit de meest voorkomende broedvogel in De Onlanden. Territoria 
werden gevonden in alle biotopen tussen dijk en diep. Mogelijk dat in de slecht 
onderzochte gebieden in het Leekstermeergebied nog een aantal Rietgorzen gemist zijn. 
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Bijlage 1: de broedvogelinventarisatie in De Onlanden in 2012 
 
2012 kan beschouwd worden als het eerste jaar dat De Onlanden volledig als 
grootschalige moerasbiotoop voor broedvogels beschikbaar was. Het laatste deel waar 
het waterpeil verhoogd werd was het Matslootgebied. Hier werd eind maart het water uit 
het Peizerdiep binnen gelaten.  
Ook in 2012 is door de beheerders en stichting Natuurbelang De Onlanden getracht een 
zo volledig mogelijk beeld van de broedvogelpopulatie in het gebied te krijgen. In dit jaar 
werd ook een groot aantal BMP-A plots geteld, maar in 2012 werden (in tegenstelling tot 
2013) de gebieden L8, 9, 16, 17 en 23 en P3, 5 en 9 niet met deze methode 
geïnventariseerd. Het grootste deel van De Onlanden werd in 2012 dan ook zo goed 
mogelijk geïnventariseerd door de auteurs zelf. De totale telinspanning was echter 
minder groot dan in 2013. Daardoor zijn met name de moeilijk toegankelijke delen van 
het gebied niet goed genoeg en/of niet vaak genoeg onderzocht. Dit is vooral terug te 
zien in de aantallen van de veel voorkomende (Wilde eend, Rietzanger) en lastig te 
vinden (Waterral, Blauwborst) soorten. Broedvogels die makkelijker (Roerdomp) of van 
grotere afstand (Bruine kiekendief) goed te inventariseren zijn, zijn in 2012 wel (vrijwel) 
compleet geteld. Het is goed om dit verschil in inventarisatie-inspanning tussen 2012 en 
2013 steeds in gedachte te houden bij het vergelijken van de aantallen van  
broedvogelsoorten in de tabel in Bijlage 2. 
 
 
 
De noordzijde van de Blauwvennen (L6) is, zonder boot, vrijwel onbereikbaar. 

 
  



23 
 

Bijlage 2: Tabel broedvogels in De Onlanden in 2012 en 2013 
 
Toelichting bij de tabel: een ? betekent dat er aanwijzingen waren dat de soort mogelijk 
broedvogel was in dat jaar, maar dat er geen concrete bewijzen zijn. (ng)= niet geteld. 
Nul tellingen zijn, ivm de leesbaarheid van de tabel, niet ingevuld. Bij sommige soorten 
(bijvoorbeeld Zwarte stern) zijn alleen nul tellingen vermeld. Deze soorten zijn toch 
opgenomen in de tabel om aan te geven dat wel naar deze soorten gekeken is tijdens de 
inventarisaties. Zie Bijlage 1 voor telmethode in 2012 en vergelijking van aantallen 
tussen de jaren. 
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2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Roerdomp Botaurus stellaris  1 6 6 8 7 14 

Dodaars Tachybaptus ruficollis 2 1 3   5 1 

Geoorde fuut Podiceps nigricollis   1 1   1 1 

Roodhalsfuut Podiceps grisegena     ?   ?   

Fuut Podiceps cristatus   3 29 32 29 35 

Knobbelzwaan Cygnus olor 6 7 17 16 23 23 

Kolgans Anser albifrons 1     2 1 2 

Grauwe gans Anser anser 8 20 40 57 48 77 

Soepgans (Anser unox) 8 5 (ng) 82 8 87 

Indische gans Anser indicus             

Canadese gans Branta canadensis ssp 4 4 17 17 21 21 

Brandgans Branta leucopsis 1   5 7 6 7 

Nijlgans Alopochen aegyptiacus 5 9 15 20 20 29 

Bergeend Tadorna tadorna   1 2 9 2 10 

Krakeend Anas strepera 27 53 38 58 65 111 

Wintertaling Anas crecca 1 5 10 11 11 16 

Wilde eend Anas platyrhynchos 91 167 150 218 241 385 

soepeend Anas ssp. 1 2 1 9 2 11 

Pijlstaart Anas acuta             

Zomertaling Anas querquedula 6 12 13 10 19 22 

Slobeend Anas clypeata 21 38 86 56 107 94 

Smient Anas penelope 1       1   

Tafeleend Aythya ferina   1 8 4 8 5 

Kuifeend Aythya fuligula 10 24 42 34 52 58 

Bruine kiekendief Circus aeruginosus     4 2 4 2 

Havik Accipiter gentilis   1 2 2 2 3 

Sperwer Accipiter nisus     1   1   

Buizerd Buteo buteo 7 4 8 7 15 11 

Torenvalk Falco tinnunculus             

Boomvalk Falco subbuteo       ?   ? 

Kwartel Coturnix coturnix 8 2 4 2 12 4 

Kwartelkoning Crex crex 1 2 1   2 2 

Fazant Phasianus colchicus 21 29 8 17 29 46 

Waterral Rallus aquaticus 17 42 18 27 35 69 

Porseleinhoen Porzana porzana 24 20 9 7 33 27 

Kleinst waterhoen Porzana pusilla 9 9 1   10 9 
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  2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Klein waterhoen Porzana parva   1       1 

Waterhoen Gallinula chloropus 4 14 4 10 8 24 

Meerkoet Fulica atra 42 97 111 151 153 248 

Scholekster Haematopus ostralegus 14 12 21 10 35 22 

Steltkluut Himantopus himantopus 1       1   

Kluut Recurvirostra avosetta 2   3   5   

Kleine plevier Charadrius dubius 5 3 13 2 18 5 

Kievit Vanellus vanellus 49 37 41 34 90 71 

Kemphaan Philomachus pugnax     ?   ?   

Watersnip Gallinago gallinago 24 23 10 12 34 35 

Grutto Limosa limosa 20 22 29 9 49 31 

Wulp Numenius arquata 20 18 18 9 38 27 

Tureluur Tringa totanus 24 31 47 21 71 52 

Holenduif Columba oenas       1   1 

Houtduif Columba palumbus 1 4 5 11 6 15 

Kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus 87 4     87 4 

Visdief Sterna hirundo     2   2   

Zwarte stern Chlidonias niger             

Koekoek Cuculus canorus 3 3 6 3 9 6 

Gierzwaluw Apus apus   2       2 

Kerkuil Tyto alba     1   1   

Bosuil Strix aluco 1   1 1 2 1 

Ransuil Asio otus   1 1   1 1 

Velduil Asio flammeus     1   1   

IJsvogel Alcedo atthis             

Grote bonte specht Dendrocopos major 1 4 6 8 7 12 

Kleine bonte specht Dendrocopos minor 1 2 2 1 3 3 

Veldleeuwerik Alauda arvensis 137 138 61 62 198 200 

Oeverzwaluw Riparia riparia             

Boerenzwaluw Hirundo rustica 2 2 13   15 2 

Huiszwaluw Delichon urbica             

Boompieper Anthus trivialis 11 12 5 21 16 33 

Graspieper Anthus pratensis 112 147 30 97 142 244 

Gele kwikstaart Motacilla flava 2 10 4 4 6 14 

Witte kwikstaart Motacilla alba 6 2 22 12 28 14 

Winterkoning Troglodytes troglodytes 1 9 25 46 26 55 

Nachtegaal Luscinia megarhynchos             

Blauwborst Luscinia svecica 29 57 24 45 53 102 

Heggenmus Prunella modularis 1       1   

Roodborst Erithacus rubecula   2 11 6 11 8 

Zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros             
Gekraagde roodstaart Phoenicurus 
phoenicurus   2 6 9 6 11 

Paapje Saxicola rubetra 8 18     8 18 

Roodborsttapuit Saxicola torquata 23 26 19 13 42 39 
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  2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Tapuit Oenanthe oenanthe       1   1 

Merel Turdus merula 3 18 17 28 20 46 

Zanglijster Turdus philomelos 1 3 8 10 9 13 

Grote lijster Turdus viscivorus     1 1 1 1 

Sprinkhaanzanger Locustella naevia 45 58 20 28 65 86 

Snor Locustella luscinioides 2 8 9 20 11 28 

Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus 101 181 134 331 235 512 

Bosrietzanger Acrocephalus palustris 88 72 35 44 123 116 

Kleine karekiet Acrocephalus scirpaceus 62 78 117 132 179 210 

Grote karekiet Acrocephalus arundinaceus     1   1   

Spotvogel Hippolais icterina   1 2 2 2 3 

Braamsluiper Sylvia curruca             

Grasmus Sylvia communis 69 112 20 53 89 165 

Tuinfluiter Sylvia borin 1 6 9 16 10 22 

Zwartkop Sylvia atricapilla 5 10 14 23 19 33 

Tjiftjaf Phylloscopus collybita 3 18 30 39 33 57 

Fitis Phylloscopus trochilus 13 40 48 87 61 127 

Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata             

Bonte vliegenvanger Ficedula hypoleuca     1   1   

Baardmannetje Panurus biarmicus       2   2 

Pimpelmees Cyanistes caeruleus 2 4 7 15 9 19 

Koolmees Parus major 3 7 12 17 15 24 

Matkop Poecile montanus 1   1   2   

Staartmees Aegithalos caudatus       1   1 

Boomkruiper Certhia brachydactyla     1 4 1 4 

Boomklever Sitta europaea   1   1   2 

Ringmus Passer montanus       5   5 

Gaai Garrulus glandarius 1 1 2 2 3 3 

Ekster Pica pica     1 1 1 1 

Zwarte kraai Corvus corone 1 4   9 1 13 

Spreeuw Sturnus vulgaris 1 3 3 4 4 7 

Vink Fringilla coelebs 2 4 13 31 15 35 

Groenling Chloris chloris   1   3   4 

Putter Carduelis carduelis 3 6 2 8 5 14 

Kneu Carduelis cannabina 7 9 1 4 8 13 

Goudvink Pyrrhula pyrrhula   1 2 1 2 2 

Geelgors Emberiza citrinella 1       1   

Rietgors Emberiza schoeniclus 129 199 63 271 192 470 

 


