
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Broedvogels in De Onlanden in 2014 

 

Wim van Boekel, Roelof Blaauw, Jacob de Bruin, René Oosterhuis en Bertil Zoer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport 2014.01 

Stichting Natuurbelang De Onlanden 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
colofon 
 
foto Bruine Kiekendief op omslag: Ane van Rees 
foto Boomvalk op blz. 12: Willem Hovinga 
foto Roodborsttapuit blz. 17: Ane van Rees 
Overige foto’s: Wim van Boekel 
 
© Stichting Natuurbelang De Onlanden 2014. 
Dit rapport kwam tot stand in samenwerking met de beheereenheden van 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Groninger Landschap en Het Drentse 
Landschap in De Onlanden en Sovon Vogelonderzoek Nederland. 
Overnemen van gegevens uit deze uitgave is vrij, mits onder vermelding van de bron.  
Overnemen van foto’s is niet toegestaan zonder toestemming van de auteurs. 
Alle contacten graag via wvanboekel@home.nl  
 
Wijze van citeren: van Boekel, W., R. Blaauw, J. de Bruin, R. Oosterhuis en B. Zoer 
(2014). Broedvogels in De Onlanden in 2014. Stichting Natuurbelang De Onlanden, 

Roderwolde, rapport 2014/01. 

 
  



1 
 

Samenvatting 
 
In 2014 werd een groter deel van De Onlanden met de BMP-A methode geïnventariseerd 
dan het jaar ervoor. Vooral in het Leekstermeergebied gingen nieuwe vrijwilligers aan de 
slag in hun eigen telgebied. Hierdoor werd een nog completer overzicht van de 
broedvogelpopulatie verkregen. In totaal deden 26 personen mee aan het tellen en 
werden 26 verschillende deelgebieden met de BMP-A methode geteld. De overige delen 
van De Onlanden werden grotendeels op een minder intensieve manier door de auteurs 
zelf onderzocht. In het Leekstermeergebied konden ook waarnemingen doorgegeven 
worden via BMP-Z plots. In 2014 werden twee telgebieden in de Kleibosch/Zuidermaden 
voor het eerst geteld. Hier is in 2013 het gebied ingericht als nevengeul van het 
Peizerdiep. Door deze maatregel maakt het nu deel uit van het waterbergingsgebied in 
De Onlanden. 
Het totaal aantal territoria van broedvogels in De Onlanden steeg in 2014 flink ten 
opzichte van 2013, van ruim 4500 naar bijna 5800. Ook het aantal vogelsoorten dat in 
het gebied broedde nam toe, van 92 naar 101. Deze toenames kunnen voor een 
belangrijk deel verklaard worden uit het grotere gebied van De Onlanden dat goed 
geïnventariseerd werd. Bosvogels als bijvoorbeeld Winterkoning en Vink werden meer 
geteld doordat in 2014 een groter deel van de broekbossen in De Onlanden onderzocht 
werd. Toch werd voor een aantal vogelsoorten ook in eerdere jaren al goed getelde 
deelgebieden een toename gevonden. Vooral broedvogels van Riet en moeras, zoals 
Rietzanger, Baardman, Snor en Waterral, namen reëel in aantal toe. Andere 
soortgroepen, zoals watervogels en roofvogels, lieten over het algemeen een stabiel 
beeld zien. De ontwikkelingen bij de weidevogels waren wisselend. Kievit en Tureluur 
namen toe, maar met Grutto en Scholekster ging het onverminderd slecht. 
Rietzanger was, met 737 territoria, ook in 2014 weer de meest getelde broedvogel in De 
Onlanden, gevolgd door Rietgors en Wilde eend. Meest opvallende nieuwkomers waren 
de Boomvalk en de Wielewaal. In De Onlanden broedden dit jaar 28 soorten van de Rode 
Lijst en 11 soorten van de Oranje Lijst.  
 
Ook de Roerdomp deed het weer goed in De Onlanden in 2014,  
al kostte het vaak moeite om er een te zien te krijgen, zoals hier in Wobbes’ Land (L2). 
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Inleiding 
 
In 2013 is gestart met de integrale broedvogelinventarisatie in De Onlanden (van Boekel 
et al. 2013). Een groot aantal vrijwilligers hielp mee om van deze tellingen een succes te 
maken. In 2014 waren er nog meer deelnemers aan de tellingen. Uiteraard zijn we daar 
erg blij mee. De ontwikkelingen in De Onlanden gaan snel en om die goed te kunnen 
volgen is veel hulp nodig. Het overzicht van de rijkdom aan soorten en aantallen van 
broedvogels in De Onlanden is nu al aardig compleet. Dit jaar werden twee plots in het 
gebied van het Drentse Landschap voor het eerst helemaal geteld. Eén van deze plots, 
de Zuidermaden, is in 2013 ingericht als nevengeul van het Peizerdiep. Weer een stukje 
onland erbij dus. Toch waren er ook in 2014 nog delen van het gebied die niet optimaal 
geteld zijn. We kunnen dan ook nog steeds vrijwilligers gebruiken die ons in de komende 
jaren willen helpen bij het tellen van de broedvogels in De Onlanden. 
De stuw in het Peizerdiep bij Peizermade is in de winter van 2013/14 geïnstalleerd. Dit 
was het (letterlijk) afsluitende stukje inrichting van De Onlanden als waterbergings-
gebied. In het broedseizoen 2014 vond dus geen verstoring meer plaats door 
werkzaamheden.  
Voor meer informatie over De Onlanden en voor een impressie van de deelgebieden die 
in de tekst hieronder genoemd worden, verwijzen we kortheidshalve weer naar de 
website van Stichting Natuurbelang De Onlanden (www.natuurindeonlanden.nl). 
 
Getelde deelgebieden 
De broedvogelinventarisaties gebeurden ook in 2014 weer zoveel mogelijk volgens de 
BMP-A methode van Sovon Vogelonderzoek Nederland. (BMP = Broedvogel Monitoring 
Project; voor informatie over deze telmethode verwijzen we naar de website van Sovon, 
www.sovon.nl/nl/bmp). De verdeling van het gebied in telplots was in grote lijnen 
hetzelfde als in 2013 (zie de kaarten 1 en 2). In de tekst hieronder wordt bij verwijzing 
naar een telplot de nummering gebruikt zoals die in de kaarten staat. De L-nummers 
verwijzen daarbij naar de telplots in het Leekstermeergebied en de P-nummers naar de 
plots in de Peizermaden. De nieuwe telgebieden bij het Drentse Landschap, de Kleibosch 
(L25) en de Zuidermaden (L26), worden voor het gemak bij het Leekstermeergebied 
gerekend. Deze plots liggen echter buiten de grenzen van het Natura 2000-gebied 
Leekstermeergebied. In het Groningse deel van het Leekstermeergebied werd dit jaar 
een telplot toegevoegd (L24). In de Peizermaden werd een telplot (P5 in 2013) gesplitst 
(P5 en P12). Een overzicht van getelde oppervlakken in De Onlanden staat in bijlage 1. 
Tien plots (L1, L3, L8, L10, L17, L23, L24, L25, L26 en P9) werden in 2014 voor het eerst 
volledig met de BMP-A methode geteld, waarvan acht door nieuwe vrijwilligers. L8 en P9 
zijn vorig jaar ook grotendeels geteld, toen door de cursisten van de  BMP-cursus. Van de 
Bolmert (L17) werd alleen de westelijke helft geteld.  
Van de overblijvende BMP-plots in het Leekstermeergebied zijn de meesten (L2, L4-7, 
L9, L14) door Wim van Boekel (WvB) minstens twee keer tijdens het broedseizoen 
bezocht. Gebied L6 is slechts één keer bezocht. Roelof Blaauw telde het Groot Waal, 
onderdeel van plot L11, regelmatig. Siemen Stienstra telde het deel van L15 ten westen 
van de Rodervaart. L22, het eilandje in het Leekstermeer, werd door René Oosterhuis 
(RO) eenmalig geïnventariseerd op broedende ganzen en eenden. RO telde eind mei ook 
eenmalig, vanaf het water, de broedvogels langs de oevers van het Leekstermeer.  
De plots met reguliere landbouwgrond, L12, L13 en L15 ten oosten van de Rodervaart, 
zijn, net als vorig jaar, niet bezocht. Ook een heel klein deel van het Natura 2000-
gebied, aan de noordkant van het Leekstermeer, (met geel begrensd in kaart 1) werd 
niet onderzocht. 
In de Peizermaden werd P2 dit jaar niet meer door een vrijwilliger geteld. WvB bezocht 
dit gebied twee maal tijdens het broedseizoen. Andere delen van de Peizermaden die niet 
met de BMP-A methode geteld werden (met geel begrensd in kaart 2) zijn zeer globaal 
onderzocht door WvB, Maarten Jansen en Jacob de Bruin. Het houtwallengebiedje op de 
hoek van Noorddijk en Drentse Dijk (rood ingekleurd in kaart 2) is ook in 2014 helemaal 
niet onderzocht. Eén plot in de Peizermaden werd wel geteld, maar de gegevens werden 
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helaas niet verwerkt door de teller. De gegevens van deze plot betreffen dan ook alleen 
losse waarnemingen door WvB. 
Het Leekstermeergebied was daarnaast ook weer opgedeeld in twee BMP-Z plots (de 
telmethode voor Zeldzame soorten). Tien 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, Bruine Kiekendief en Koekoek (zie 
aldaar). Helaas was ook dit jaar niemand van de Werkgroep Roofvogels Nederland actief 
in De Onlanden. 
In totaal zijn in De Onlanden 26 gebieden volgens de BMP-A methode van Sovon geteld 
(al werden de telrichtlijnen niet door alle tellers even goed gehanteerd). Van deze 
gebieden (behalve dus P5) werden alle gegevens via de module van Sovon ingevoerd. 
Een overzicht van de tellers en hun BMP-A plots staat hieronder. De gegevens van de 
plots die slechts één of twee 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. 
 
Kaart 1: begrenzing BMP-A telgebieden in Natura 2000-gebied Leekstermeergebied en in De Kleibosch (L-
nummers). De gele lijn geeft de overige begrenzing van het Natura 2000-gebied aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 2014 niet geteld. 
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De waterhuishouding 
De stuw in het Peizerdiep bij Peizermade, die begin 2014 gerealiseerd werd, was tijdens 
het broedseizoen nog niet in gebruik. Door de aanwezigheid van de stuw ontstond wel 
regelmatig enige stroming in de slenken tussen Peizerdiep en Leekstermeer. Dit had 
echter geen grote invloed op de waterstanden. Het waterpeil in het Langmameer (P1), 
het Peizerdiep ten zuiden van de stuw (P2), het Matslootgebied en de Blauwvennen (L1 
t/m 11) volgde dus ook dit jaar weer het boezempeil (- 93 cm NAP in rust). In de 
winterperiode deden zich geen situaties met extreme waterstanden voor. Wel stond het 
waterpeil in het Eelderdiep weer lange tijd 10-15 cm boven het streefpeil van -50 cm 
NAP. In voorjaar en zomer 2014 bleef het waterpeil in De Onlanden redelijk stabiel en op 
normale waarden. 
 
Het weer 
De winter van 2013/14 was extreem zacht. In De Onlanden werd in totaal slechts één 
vorstdag genoteerd. In maart werden al dagtemperaturen boven 20 °C gemeten. In de 
natuur begon de lente dan ook extreem vroeg. De hoeveelheid neerslag in De Onlanden 
bleef in de eerste helft van het jaar steeds bovengemiddeld. Vooral mei was een natte 
maand, met bijna 100 mm regen. Halverwege juni werd het tijdelijk droger weer. 
 
Beheer 
In het Leekstermeergebied zijn een aantal delen die binnen de grenzen van het Natura 
2000-gebied vallen (L12, 13 en 15) 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 terreinomstandigheden aan het begin van het broedseizoen. Grote delen 
van de natuurterreinen in De Onlanden worden sinds de ingebruikname als waterberging 
(in 2012) niet meer actief beheerd, maar de hoger gelegen, of botanisch interessante 
delen werden ook in 2013 weer gemaaid of beweid (zie kaart 3). Het maaien gebeurde 
steeds na het broedseizoen, de beweiding vanaf mei. Maaien vond in 2013 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, 21, 24 (zie kaart 
1) en het deel van P2 dat ten westen van het Peizerdiep ligt (zie kaart 2). In de 
Peizermaden werden in 2013 (delen van) P2 en P7-10 beweid en/of gemaaid. De 
kwelgebieden langs de Noorddijk (P11) en in de Broekenweering (tussen P2 en P6a) 
werden alleen gemaaid. 
Bij wijze van proef werd 
in 2013 één perceel bij 
het Eelderdiep in telplot 
P4 gemaaid. Ook het deel 
van P6a tussen Gouw en 
Weeringse Dijk werd in 
2013 gemaaid.  
Alle dijken in De 
Onlanden werden in  
2013 en in 2014 
minimaal één keer 
gemaaid, vaak al tijdens 
het broedseizoen. 
 
 
Kaart 3: gebieden (geel 
aangegeven) in De Onlanden 
die in 2013 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 2014 één of meerdere telgebied(en) via de BMP-A 
methode geteld: 
 
Peizermaden 
 
Dieko Alting (P1, Langmameer; P12, Eelderdiep-zuidoost)  
Tseard Mulder (P3, de Kampjes) 
Wim van Boekel (P4, Peizerweering) 
Alwin van Lübeck (P5, Eelderdiep-noordoost) 
Aart van der Spoel (P6, Weeringsbroeken west) 
Jacob Poortstra (P7, Weeringsbroeken; P8, Drentse Dijk oost; P10, Beelestukken)  
Frederik Janse (P9, het Wold) 
Rob Rakers (P9, het Wold) 
Evert-Jan Slot (P11, Noorddijk) 
 
Leekstermeergebied 
 
Michel Wijnhold (L1, Matsloot noord; L3, Tussen de Slenken) 
Bernard Versloot (L8, Klein Waal) 
Hans Verhoogt (L10, Bloemetjesland) 
Roelof Blaauw (L11, Groot Waal, alleen het bos) 
Siemen Stienstra (L16, Goltbooren; L15, Polder Sandebuur, deels) 
Johan Aukema (L17, de Bolmert, westelijk deel) 
Sikko Aukema (L17, de Bolmert, westelijk deel) 
Jan Tjoelker (L18, de Middelvennen; L19, de Jarrens) 
René Oosterhuis (L20, Lettelberter Petten; L21, Vredewold; L22, eilandje Leekstermeer; 

      L24, Vredewold-west) 
Martin Klaver (L20, Lettelberter Petten; L21, Vredewold) 
Jan Venema (L20, Lettelberter Petten) 
Wiebe Zijlstra (L21, Vredewold) 
Anne Zwart (L21, Vredewold) 
Edith Barf (L23, Broekbosjes Leeksterhoofddiep) 
Cees Koelewijn (L25, De Kleibosch; L26, de Zuidermaden) 
Virry Schaafsma (L25, De Kleibosch; L26, de Zuidermaden) 
Riekje Fijlstra (L25, De Kleibosch; L26, de Zuidermaden) 
 
Daarnaast zijn losse waarnemingen doorgegeven door: 
Aaldrik Pot, Frederik Janse, Else Boekema, Marieke en Erik Jansen, Harry Boerema en 
Maarten Jansen. 
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. 
 

 

 

Eén van de tellers in haar telgebied: Edith 
Barf in de broekbosjes bij het 
Leeksterhoofddiep (L23). 
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Resultaten 
 

Algemene opmerkingen 
 
Globale ontwikkeling 
In 2014 werden 101 verschillende vogelsoorten als broedvogel geteld in De Onlanden, 
negen meer dan in 2013. Nieuwe soorten in 2014 waren Ooievaar, Indische gans, 
Torenvalk, Boomvalk, Turkse tortel, Huiszwaluw, Nachtegaal, Braamsluiper, Grauwe 
vliegenvanger en Wielewaal. Terug van weggeweest waren Visdief, Heggenmus, Matkop 
en Geelgors. In 2014 werden Geoorde fuut, Klein waterhoen, Bosuil, Gierzwaluw en 
Tapuit niet weer als broedvogel geregistreerd. Het aantal getelde territoria nam fors toe 
van ruim 4500 in 2013 naar 5800 dit jaar. Voor het grootste deel kan deze toename 
verklaard worden uit de toename van het aantal getelde bmp-plots, met name in het 
Leekstermeergebied en de Kleibosch/Zuidermaden. In Bijlage 2 wordt een overzicht 
gegeven van de aantallen broedvogels in de deelgebieden vanaf 2012. 
 
Watervogels 
De aantallen broedende ganzen en eenden in De Onlanden bleven vrijwel stabiel ten 
opzichte van 2013. Een enkele soort nam in aantal toe (Kuifeend) en een enkele nam af 
(Slobeend). Dat de aantallen gelijk bleven, ondanks het grotere goed getelde oppervlak, 
zou kunnen duiden op een netto afname in de dichtheid van het aantal territoria van 
watervogelsoorten, die gecompenseerd werd door de toename van getelde gebieden. In 
dat geval zou de toename vooral in het Leekstermeergebied te zien moeten zijn, terwijl 
in de Peizermaden de aantallen af zouden moeten nemen. Dit is niet het geval (zie 
bijlage 1). We kunnen dus concluderen dat de stabilisatie in 2014 reëel was. 
 
Roofvogels en uilen 
Landelijk was 2014 een topjaar voor de Veldmuis en dus ook voor veel muizeneters 
onder de roofvogels (Sovon Vogelbalans 2014). In De Onlanden was weinig te merken 
van het goede veldmuizenjaar. Het aantal vangsten van Veldmuizen in live-traps bleef 
onveranderd laag en ook de Aardmuis liet geen sterke toename zien (van Boekel, 
ongepubliceerde resultaten). Alleen plaatselijk in De Onlanden waren in de loop van het 
seizoen duidelijk meer muizengaatjes te vinden dan vorig jaar. Buiten De Onlanden was 
de toename van Veldmuis wel te merken. De Kerkuilen die rondom De Onlanden 
broedden waren zeer succesvol, met veel jongen en meerdere legsels. In hun dieet nam 
de Veldmuis dit jaar weer een voorname plaats in. De muizeneters onder de roofvogels 
deden het in De Onlanden wel duidelijk beter dan vorig jaar. Meer territoria van Bruine 
kiekendief en meer bedelende juvenielen bij de Buizerds. Met de vogeletende roofvogels 
ging het, tegen de verwachting in, niet goed in 2014. Havik nam af en Sperwer broedde 
nog steeds niet in het gebied.  
 

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

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

 
Weidevogels 
Het extreem vroege voorjaar had geen 
merkbaar effect op het broedseizoen van de 
weidevogels in De Onlanden. De meeste 
soorten leken zich in 2014 te stabiliseren of 
zelfs iets toe te nemen in aantal. Maar voor 
Grutto en Scholekster was het weer een slecht 
jaar, zoals ook blijkt uit de grafiek voor de 
gebieden in de Peizermaden die al lange tijd 
geteld worden. Het blijft onduidelijk wat de 
oorzaak van de afname van deze soorten is. 
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Gelukkig bleef de Veldleeuwerik in 2014 wel vrijwel op hetzelfde peil als in 2013.  
 
Rallen 
In de Peizermaden stabiliseerden de aantallen van de meeste soorten uit deze groep, 
maar in het Leekstermeergebied namen de aantallen nog 
flink toe. Mogelijk had dit te maken met de iets hogere 
waterstanden in het Matslootgebied, als gevolg van de stuw 
in het Peizerdiep. Maar er was zeker ook een toename 
doordat een aantal deelgebieden in het Leekstermeergebied 
dit jaar voor het eerst goed geteld werden. 
 
Rietbroeders 
Deze groep, waartoe o.a. Rietzanger, Snor en Baardman 
behoren, zat in 2014 nog steeds in een snel stijgende lift. Alle 
soorten lieten een toename zien in de getelde totalen, al was 
soms in deelgebieden sprake van stabilisatie van de 
aantallen. De forse toename had deels te maken met betere 
tellingen van meer deelgebieden, maar zeker ook met de 
verdere uitbreiding van geschikt areaal (Riet en andere 
moerasvegetatie) in De Onlanden. Waarschijnlijk waren de 
werkelijke aantallen van veel zangvogels in het moeras nog 
hoger dan hier gemeld. De dichtheid van bijvoorbeeld 
Rietzanger was zo hoog, dat ook in goed getelde gebieden de 
kans groot was dat in uithoekjes van het gebied nog territoria 
gemist werden.  
 
Bosvogels 
In 2014 werden, vergeleken met vorig jaar, meer 
bosgebieden in De Onlanden goed geteld. De aantallen van 
bosvogelsoorten, zoals Winterkoning en Vink, namen dan ook 
toe. Ook doken een paar bijzondere soorten (weer) op in de 
bossen.  
 
Gemiste soorten 
Doordat het hele Onlandengebied ook dit jaar weer beter 
geteld werd en ook meer biotopen aandacht kregen, nam de 
kans dat soorten gemist worden af. Toch zullen ook in 2014 
weer vogelsoorten binnen de grenzen van De Onlanden 
gebroed hebben, die in dit rapport niet genoemd worden. 
Voorbeelden zijn de Huismus, Kauw en Kerkuil. Ook lastig te 
vinden soorten als Kemphaan of Sperwer werden wellicht 
gemist.  
  

 
Bedreigde soorten 

In De Onlanden broedden in 

2014 met zekerheid 28 

vogelsoorten die op de Rode 

Lijst van Nederlandse 

broedvogels staan en 11 die op 

de nieuwe Oranje Lijst (voor 

aspirant-Rode Lijst soorten) 

staan. Het aantal Rode-lijst 

soorten groeide in De 

Onlanden flink door een aantal 

nieuwkomers, maar ook door 

completere tellingen. Zo waren 

Huiszwaluw en Matkop in 2013 

waarschijnlijk ook in De 

Onlanden aanwezig als 

broedvogel, maar werden ze 

niet gevonden. Wel met 

zekerheid nieuw waren dit jaar 

Boomvalk, Nachtegaal en 

Wielewaal 

 

 
Boomvalk was één van de nieuwe 
Rode Lijstsoorten in 2014 
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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 2014 te vinden in tabelvorm, met de 
getelde aantallen per deelgebied (Leekstermeergebied, de Kleibosch en Peizermaden) en 
een vergelijking met de getelde aantallen in voorgaande jaren. De aantallen voor 2013 
zijn in deze tabel voor sommige soorten anders dan vermeld in het rapport over 2013. 
Dit komt doordat nagekomen gegevens voor 2013 alsnog verwerkt zijn. 
 
Roerdomp  aantal: 16 Rode Lijst  
Het aantal territoria van Roerdomp kwam dit jaar iets hoger uit dan in 2013 (14). In het 
Leekstermeergebied bleef het totaal aantal gelijk (8), maar werden wel hoempende 
mannen gehoord op nieuwe plekken, zoals de Jarrens (L19) en het Bloemetjesland (L10). 
In de Peizermaden werd in de Broekenweering (tussen P2 en P6) regelmatig een 
Roerdomp gehoord. Hier was vorig jaar alleen aan het begin van het seizoen kort een 
vogel te horen geweest, die toen (mogelijk ten onrechte) niet mee geteld is als 
territoriumhouder. De grootste concentratie hoempende mannen werd ook dit jaar weer 
vastgesteld in de Peizerweering (P4 en 5), waar vijf territoria op een oppervlak van zo’n 
100 ha te vinden waren. 
 
Ooievaar  aantal: 1 
Ten onrechte stond de Ooievaar in 2013 niet op de 
lijst van broedvogels. Net als dit jaar broedde toen 
één paartje op een kunstmatig nest bij een 
boerderij langs de Groningerweg, net buiten de 
Kampjes (P3). Deze nestlocatie ligt weliswaar 
buiten het waterbergingsgebied, maar wel midden 
in De Onlanden. Ook dit jaar werden hier weer een 
aantal jongen groot. In het gebied rondom De 
Onlanden staan zo’n 20 nestpalen voor Ooievaars 
bij huizen en boerderijen (zie kaartje). Hiervan 
waren er dit jaar zeker negen bezet.  
 
 
 

Overzicht van bezette (rood) en onbezette (zwart) 
 nestpalen voor Ooievaars in noord-Drenthe in 2014 

 
Dodaars  aantal: 8 
Deze lastige, want vaak erg stiekeme, soort werd desondanks in 2014 in beide 
deelgebieden in veel groter aantal vastgesteld dan vorig jaar (toen 1 territorium). De 5 
paar in het Leekstermeergebied broedden allemaal in het gebied rond het meer 
(L16,17,21). In de Peizermaden werden op drie plekken (P4,9,11) Dodaarzen gezien en 
gehoord. In P4 werd de Dodaars tijdens de BMP-telrondes alleen één keer kort gehoord, 
terwijl de vogels op de cameraval die in dit gebied stond regelmatig te bewonderen 
waren. Het totaal aantal van acht territoria moet dan ook als minimum beschouwd 
worden. 
 
Fuut   aantal: 39 
Ook in 2014 waren de meeste broedparen van Fuut te vinden in het Leekstermeergebied. 
In de Peizermaden verdubbelde het aantal broedparen van drie naar zes. 
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Knobbelzwaan aantal: 23 
Stabiel, verder geen bijzonderheden. 
 
Kolgans  aantal: 2 
In polder Vredewold (L21) en op het eilandje in het Leekstermeer (L22) waren paartjes 
aanwezig. Of er broedpogingen gedaan zijn is onduidelijk. 
 
Grauwe gans aantal: 78 
Het totaal aantal broedparen van Grauwe gans in De Onlanden bleef vrijwel onveranderd 
ten opzichte van 2013 (77), maar de verdeling over het gebied was wel anders. In het 
Leekstermeergebied daalde het aantal paar van 57 naar 43. Deze daling was het gevolg 
van een veel lager aantal territoria in de 
Middelvennen (L18: 21 in 2013, 3 in 2014). 
Zeer waarschijnlijk is het hoge aantal van 
2013 een artefact geweest. In de 
Peizermaden steeg het aantal territoria van 
20 naar 34. De toename vond vooral plaats 
rond het Eelderdiep, zoals in de 
Peizerweering-west (P4: van 9 naar 15 
territoria). Het broedsucces van Grauwe 
gans was in de Peizermaden duidelijk beter 
dan vorig jaar. Rond het Eelderdiep werden 
in de zomer regelmatig groepen jonge 
ganzen gezien. Hier was voldoende 
opgroeihabitat aanwezig in de vorm van 
verspreid liggende graslandjes.  
 

Ganzenopgroeigebied in de  
Peizerweering (P5) 

 
Soepgans  aantal: 115 
Het eilandje in het Leekstermeer (L22) was ook in 2014 de plek waar een grote groep 
(108 paar) Soepganzen zich in het broedseizoen ophield. Er zijn aanwijzingen dat de 
ganzen hier tijdens het broeden verstoord zijn en dat mogelijk nesten vernield zijn. Het 
broedsucces was in ieder geval vrijwel nihil. Afgezien van deze locatie waren Soepganzen 
alleen te vinden langs de Noorddijk (P11: 6 paar) en in de Middelvennen (L18: 1 paar). 
 
Indische gans  aantal: 1 
Tussen de Soepganzen op het eilandje in het Leekstermeer (L22) werd ook een, met een 
Soepgans, gepaarde Indische gans gezien. Waarschijnlijk is ook dit paar verstoord en is 
het nest vernield. Er werden in ieder geval geen pullen gezien. 
 
Canadese gans aantal: 22 
Het totale aantal broedpaar van deze soort bleef vrijwel onveranderd ten opzichte van 
vorige jaren (21 in 2013), maar de verdeling over De Onlanden verschoof van 
Leekstermeergebied (van 17 naar 10) naar de Peizermaden (van 4 naar 11). Het 
broedsucces was waarschijnlijk weer zeer laag. 
 
Brandgans  aantal: 7 
Op het eiland in het Leekstermeer (L22) werden vier paartjes geteld. Hiervan hadden 
zeker twee paar pullen. In de omgeving van de Matsloot (L1) werd lange tijd een 
mengpaar Brandgans x Canadese gans waargenomen. Of dit paar ook een broedpoging 
gedaan heeft is niet duidelijk. 
 
Nijlgans  aantal: 30 
Het totale aantal broedpaar en de verdeling over de gebieden bleef vrijwel gelijk ten 
opzichte van 2013. Ook in de Kleibosch (L25) en in de Zuidermaden (L26) werd een 
paartje Nijlganzen vastgesteld. 
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Bergeend  aantal: 14 
Op verschillende plaatsen in De Onlanden waren in het broedseizoen paartjes Bergeend 
aanwezig. Of er daadwerkelijk gebroed werd, bleef ook dit jaar weer onduidelijk. Het 
totaal aantal territoria kwam, mede dankzij twee territoria in de Zuidermaden (L26), 
hoger uit dan in 2013 (10). 
 
Krakeend  aantal: 118 
Geen bijzonderheden 
 
Wintertaling  aantal: 22 Rode Lijst 
Het aantal territoria van deze soort bleef vrijwel gelijk in de Peizermaden, maar nam in 
het Leekstermeer flink toe (van 11 naar 18). Deze toename was vooral een gevolg van 
de grotere telinspanning in dit gebied. In de Zuidermaden (L26) werden (nog) geen 
territoriale Wintertalingen gevonden. 
 
Wilde eend  aantal: 392 
Geen bijzonderheden. 
 
Soepeend  aantal: 9 
Waarschijnlijk zijn soepeenden niet altijd opgemerkt in de grote populatie Wilde eend, 
waardoor een onderschatting kan zijn ontstaan. 
 
Zomertaling  aantal: 27 Rode Lijst 
Het totaal aantal territoria van Zomertaling steeg licht ten opzichte van 2013 (23), maar 
de verdeling van de territoria verschoof opvallend. In de Peizermaden nam de soort sterk 
af van 13 naar 4 territoria. Alleen in de Kampjes (P4: 3 territoria) en in de Drentse Dijk 
Oost (P8: 1 territorium) werden Zomertalingen vastgesteld. In het Leekstermeergebied 
nam het aantal toe van 10 naar 22. Deze toename is slechts deels te verklaren uit de 
grotere telinspanning hier. Andere oorzaken voor toename en afname in de deelgebieden 
zijn onbekend. 
 
Slobeend  aantal: 74 Rode Lijst 
In het rapport over 2013 is bij deze soort al gemeld dat het totaal aantal territoria (94) 
waarschijnlijk te hoog was, doordat doortrekkende vogels zijn meegeteld. De afname in 
2014 met 20 territoria is hieruit te verklaren.  
 
Tafeleend  aantal: 8 
In de Peizerweering-west (P4) werd een Tafeleend met pullen gezien. In het 
Leekstermeergebied steeg het aantal territoria licht. Op het Leekstermeer werden door 
RO tijdens de kanoronde zeven mannetjes en vier vrouwtjes Tafeleend geteld. 
 
Kuifeend  aantal: 63 
In de Peizermaden nam het aantal territoria 
van Kuifeend in vrijwel alle deelgebieden licht 
af. In het Leekstermeergebied nam de soort 
juist toe. Ook in de Zuidermaden (L26) 
werden 4 territoria geteld. Het broedsucces 
van Kuifeend was waarschijnlijk hoger dan 
vorig jaar. Er werden opvallend veel 
vrouwtjes met pullen gezien. 
 
 
 
 
 

Kuifeend vrouwtje met pullen 
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Bruine kiekendief aantal: 5 Oranje Lijst 
Na een slecht jaar waren er in 2014 weer zeker vier paartjes Bruine kiekendief actief in 
het Leekstermeergebied. Op verschillende plekken werden baltsvluchten gezien en ook 
werd er regelmatig gesleept met nestmateriaal. De meeste activiteit vond plaats ten 
oosten van het Leekstermeer, maar ook aan de zuidkant van het meer werd een paartje 
vastgesteld. Bijzonder was de vondst van een (leeg) nest in de Peizerweering-west (P4). 
Hier werd ook balts van een 2e kalenderjaar mannetje en een adult vrouwtje gezien. 
Verder dan nestbouw kwam dit broedgeval niet, maar het was de eerste keer dat in dit 
deel van De Onlanden een territorium van Bruine kiekendief werd genoteerd. Over het 
broedsucces van de andere paren is weinig bekend. Aan het eind van het seizoen werden 
wel meerdere juveniele Bruine kiekendieven gesignaleerd in De Onlanden. 
 
Havik   aantal: 2 
In 2013 leek de Havik terug van weggeweest in De Onlanden, maar dit jaar moest 
geconcludeerd worden dat het slechts een korte opleving betrof. In de Peizermaden werd 
geen territorium meer vastgesteld en voor het eerst in ruim 20 jaar broedde er geen 
Havik meer in de Lettelberter Petten (L20). Alleen de Havik in het Groot Waal (L11) was 
nog aanwezig en daar kon dit jaar een Havik in het nieuwe telgebied de Kleibosch (L25) 
aan toegevoegd worden. Wat de oorzaak is van de onverwachte teruggang is onbekend. 
 
Buizerd  aantal: 10 
Het totaal aantal territoria van Buizerd lag in 2014 iets onder dat van vorig jaar (11). In 
de Kleibosch (L25) werd één territorium genoteerd. De geringe terugloop in beide andere 
deelgebieden is mogelijk het gevolg van het slechte broedsucces van vorig jaar en de 
blijvend lage veldmuisstand in De Onlanden. In 2014 werden wel jonge Buizerds gezien, 
maar over het broedsucces valt verder niets te melden. 
 
Torenvalk  aantal: 1 Oranje Lijst 
Binnen de grenzen van De Onlanden werd een nest gevonden in één van de 
hoogspanningsmasten in het Matslootgebied (L1). Hier kwamen twee jongen groot. 
Waarschijnlijk hebben, net als andere jaren, ook paartjes net buiten het gebied gebroed.  
 
Boomvalk  aantal: 1 Rode Lijst 
Ook dit jaar waren in het broedseizoen jagende Boomvalken 
aanwezig in het Leekstermeergebied. Mogelijk werd hier 
weer net buiten het gebied gebroed. In de Peizermaden 
werd een nest ontdekt in een hoogspanningsmast. Hier 
kwam zeker één en wellicht twee jong(en) groot.  
 
 
 

Jagende Boomvalk 
(foto: Willem Hovinga) 

 
Kwartel  aantal: 8 
In het Leekstermeergebied werden 4 territoria gevonden, allemaal ten noorden van het 
meer (L20,21,24). In de Peizermaden waren de Kwartels te horen op de hogere delen 
rond het Beeld (P7,8,10,11). 
 
Kwartelkoning aantal: 2 Rode Lijst 
Beide roepende mannetjes werden gehoord in de Peizermaden. In de Beelestukken (P10) 
en bij de Noorddijk (P11) was, in respectievelijk mei en juli, langere tijd een 
Kwartelkoning aanwezig. 
 
Fazant  aantal: 84 
Het aantal territoria van deze soort verdubbelde bijna vergeleken met 2013 (46). Deze 
toename kan deels verklaard worden door een grotere telinspanning, maar de zachte 
winter heeft hier zeker ook een rol in gespeeld.  
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Waterral  aantal: 129 
Net als vorig jaar verdubbelde de populatie Waterral in De Onlanden. Vooral de 
gebiedsdelen met veel Pitrus herbergden grote aantallen roepende en krijsende vogels. 
In de Peizerweering-west (P4), met 30 territoria op 76 ha. het dichtst bevolkte gebied, 
vlogen de Waterrallen tijdens de telrondes regelmatig voor de voeten weg. Ook werden 
hier gepredeerde eieren gevonden. Op verschillende plaatsen in De Onlanden werden 
pullen gezien (en gefilmd. Zie de filmpjes op Youtube, bijvoorbeeld: 
https://www.youtube.com/watch?v=WynuOC4OQcU&list=UUtYmGP9zSz3lGVugiZ1osWw)  
 
Porseleinhoen aantal: 37  Rode Lijst 
Na de daling in 2013 (27 territoria) kwam de toename van Porseleinhoen, tot het hoogste 
aantal tot nu toe, onverwacht. Deze soort staat bekend als pionier, die verdwijnt als de 
vegetatieontwikkeling leidt tot te dichte begroeiing. De afname van Porseleinhoen in de 
Peizermaden, van 24 territoria in 2012 naar 15 dit jaar, is daarmee in lijn. De flinke 
toename in het Leekstermeergebied (van 7 naar 22 territoria) niet. De toename kan 
slechts deels verklaard worden uit de grotere telinspanning, want ook in telplots die in 
vorige jaren al goed geteld werden nam de soort in aantal toe. Blijkbaar waren de 
omstandigheden in het Leekstermeergebied dit jaar gunstig, mogelijk door het wat 
hogere waterpeil aan de oostkant van het Leekstermeer en/of door het vroege voorjaar 
(de eerste Porseleinhoen werd hier al op 23 maart gehoord). 
 
Kleinst waterhoen aantal: 4 Rode Lijst 
Na de spectaculaire aantallen van vorige jaren was het in 2014 erg stil rond de Kleinst 
waterhoen. In de Peizermaden, waar eerder de meeste vogels te horen waren, werd dit 
jaar alleen bij de Noorddijk (P11) enige tijd een mannetje gehoord. In de Peizerweering 
(P5) werd aan het eind van het seizoen onverwacht een juveniele Kleinst waterhoen 
gefotografeerd. In het Matslootgebied werden langs de Onlandse Dijk (L8) twee tegen 
elkaar in roepende vogels gehoord. 
 
Waterhoen  aantal: 32 Oranje Lijst 
Na de toename in 2013 bleef het aantal territoria van Waterhoen in de Peizermaden dit 
jaar gelijk. In het Leekstermeergebied nam het aantal nog wel toe (van 10 naar 16 
territoria). Ook in de Zuidermaden (L26) werden twee territoria geteld. 
 
Meerkoet  aantal: 214 
Voor de Meerkoet leek De Onlanden langzaam minder geschikt te worden als 
broedgebied. Vorig jaar werden nog 249 territoria geteld. In 2014 was in beide 
deelgebieden een duidelijke afname merkbaar, ondanks de grotere telinspanning in met 
name het Leekstermeergebied en de Zuidermaden (L26). De afname vond vooral plaats 
in de gebieden die in 2013 nog de hoogste aantallen territoria te zien gaven. 
Kenmerkend voor deze gebieden, zoals de Blauwvennen (L6,7), Peizerweering-west (P4) 
en Drentse Dijk Oost (P8), is dat ze steeds verder verruigen. Het oppervlak open water 
(in sloten bijvoorbeeld) waar Meerkoeten van houden neemt hier langzaam af. In 
gebieden waar dit open water nog wel aanwezig was, zoals het Langmameer (P1) en de 
Noorddijk (P11), nam het aantal territoria nog wel toe. 
 
Scholekster  aantal: 16 Oranje Lijst 
De dalende trend in het aantal broedende Scholeksters zette ook in 2014 door, maar dan 
alleen in de Peizermaden (van 12 territoria naar 5). In het Leekstermeergebied bleef het 
aantal stabiel op 11 (vorig jaar 10). In de Zuidermaden (L26) werden geen territoria 
gevonden, terwijl de Scholekster in deze open, waterrijke biotoop wel verwacht was. In 
juni werden hier wel vogels gezien, maar dit leverde geen territorium meer op. 
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Kleine plevier aantal: 3 
Geen bijzonderheden. 
 
Kievit   aantal: 81 Oranje Lijst 
In de Peizermaden beleefde de Kievit dit jaar een aardige comeback (van 38 naar 51 
territoria). Deze opleving vond vooral plaats op plekken die gemaaid waren (bijvoorbeeld 
P6a), of waar de vegetatie in de winter afgestorven was (bijv. P4). In de 
Weeringsbroeken (P7: in het verleden hét weidevogelgebied) nam het aantal territoria 
juist af van 17 naar 11. In het Leekstermeergebied nam de Kievit licht af (van 34 naar 29 
territoria). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Locatie in het moeras 
van P4 waar Kievit  

gebroed heeft in 2014 

 
 
 
Watersnip  aantal: 37 Rode Lijst 
Geen bijzonderheden. 
          
Grutto  aantal: 20 Rode Lijst 
In het verleden was de Weeringsbroeken (P7) een kerngebied voor Grutto in Drenthe. 
Nog geen 10 jaar geleden werden hier zo’n 20 territoria per 100 ha. geteld. In 2014 
waren nog twee territoria te vinden in dit gebied. Het beheer van de Weeringsbroeken is 
in die tijd nauwelijks veranderd. Alleen is in 2012 de waterstand verhoogd, maar de 
afname had voor die tijd al ingezet (van Boekel et al, 2010). De oorzaak van het 
verdwijnen van de Grutto uit dit gebied is niet onderzocht. Mogelijk gaat het om te 
weinig voedsel of te laag broedsucces. Ook elders in de Peizermaden broedden in 2014 
minder Grutto’s. In het Leekstermeergebied bleef het aantal territoria vrijwel gelijk. 
 
Wulp   aantal: 28 Oranje Lijst 
Geen bijzonderheden. 
 
Tureluur  aantal: 57 Rode Lijst 
Geen bijzonderheden. 
 
Holenduif  aantal: 2 
Beide territoria bevonden zich in de polder Roderwolde (L13). 
 
Houtduif  aantal: 23 
Geen bijzonderheden. 
 
Turkse Tortel aantal: 1 
Een nieuwe soort voor De Onlanden. Het territorium bevond zich in een bosje langs de 
Matsloot (L1). Dit bosje is in 2013 niet goed onderzocht, dus mogelijk was de soort hier 
toen ook al aanwezig. 
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Kokmeeuw  aantal: 4 Oranje Lijst 
Net als vorig jaar broedden Kokmeeuwen (3 paar) op de kale eilandjes bij de petgaten in 
het Wold (P9). Ook in de Kampjes (P3) werd een territorium vastgesteld. 
 
Visdief  aantal: 2 Rode lijst 
Tussen de vele ganzen op het eilandje in het Leekstermeer (L22) werden ook twee paar 
Visdieven geteld. 
 
Koekoek  aantal: 8 Rode Lijst      
In de Peizermaden was de activiteit van roepende Koekoekmannen vergelijkbaar met het 
vorige jaar. In het Leekstermeergebied waren duidelijk meer mannen aanwezig, vooral 
rond het meer zelf en bij de Matsloot (L1,3,5). Het kwam meerdere malen voor dat vier 
Koekoekmannen achter één vrouwtje aan vlogen. Het aantal ‘territoria’ is (zoals de BMP-
methodiek voorschrijft) gebaseerd op het aantal mannen dat gehoord/gezien werd. 
Hoeveel vrouwtjes actief waren in het gebied was niet te achterhalen. De toename van 
Koekoek in het Leekstermeergebied hield ongetwijfeld verband met de grotere aantallen 
zangvogels (zie hieronder) die als gastouder konden dienen. 
 
Ransuil  aantal: 1 Rode Lijst 
Net als in 2013 was bij een huis in de Broekenweering weer minstens één Ransuil 
aanwezig. De uil werd ’s nachts ook gehoord door de bewoners. Voor een broedpoging 
werd geen bewijs gevonden. Net buiten De Onlanden, langs de Horst aan de zuidkant 
van de Peizermaden, werd wel een succesvol nest van Ransuil ontdekt. 
 
IJsvogel  aantal: 1? 
Na de zachte winter waren er duidelijk meer IJsvogels aanwezig in en rond De Onlanden. 
Langs de Rodervaart, ten zuiden van De Onlanden bij L16, werd mogelijk gebroed. In het 
broedseizoen werden ook IJsvogels waargenomen langs het Leeksterhoofddiep bij L19 
(waarschijnlijk broedend op landgoed Nienoord), langs het Peizerdiep bij L2 en bij het 
Kleibosch (L25). Hier werden steeds geen verdere aanwijzingen voor een broedgeval of 
territorium gevonden. Er is echter ook niet doelgericht gezocht naar een mogelijke 
nestholte. 
 
Grote bonte specht aantal: 22 
De toename van het aantal territoria (12 in 2013) van deze soort werd vooral 
veroorzaakt door het tellen van nieuwe gebieden zoals de Kleibosch (L25: 5 territoria) en 
de broekbosjes langs het Lettelberterdiep (L23: 2 territoria). 
 
Kleine bonte specht aantal: 5 
In de Kleibosch (L25) werden 2 territoria vastgesteld.  
 
Veldleeuwerik aantal: 183 Rode Lijst 
In de Peizermaden bleef de Veldleeuwerik dit jaar redelijk stabiel (131 territoria t.o.v. 
138 in 2013), maar in het Leekstermeergebied was een lichte daling merkbaar (van 62 
naar 52). De afname hier vond vooral plaats in de deelgebieden die niet meer beheerd 
worden en is dan ook waarschijnlijk het gevolg van verdergaande verruiging van de 
biotoop. In de gemaaide delen van het Leekstermeergebied (zoals L10,11 en 21) bleef 
het aantal territoria wel stabiel. 
  



16 
 

 
Boerenzwaluw aantal: 10 Rode Lijst 
De stijging van het aantal territoria van deze soort is vooral 
het gevolg van beter telwerk in 2014. Dit jaar werden ook 
nesten geteld in een aantal gebouwen en onder bruggen. Deze 
nesten waren waarschijnlijk of met zekerheid in 2013 ook al 
aanwezig. 
 

Boerenzwaluwen hebben in De Onlanden 
problemen om goed nestmateriaal te vinden. 
De veengrond is niet plakkerig genoeg. Veel  

nesten vallen daarom snel uit elkaar. 

 
Huiszwaluw  aantal: 5  Rode Lijst 
Net als bij de vorige soort is bij de Huiszwaluw sprake van completer telwerk in 2014. 
Een kleine kolonie werd ontdekt aan een huis bij het Leekstermeer. Deze kolonie was in 
vorige jaren ook al aanwezig. 
 
Boompieper  aantal: 33 
In de nieuw getelde gebieden de Kleibosch (L25) en de Zuidermaden (L26) werden 
respectievelijk 11 en 4 territoria van Boompieper geteld. In de rest van De Onlanden 
nam het aantal territoria licht af. 
 
Graspieper  aantal: 244 Rode Lijst 
Geen bijzonderheden. 
 
Gele kwikstaart aantal: 11  Rode Lijst 
Geen bijzonderheden. 
 
Witte kwikstaart aantal: 17 
Geen bijzonderheden. 
 
Winterkoning aantal: 111 
Het aantal territoria van deze soort verdubbelde ten opzichte van 2013 (55). Deze sterke 
toename is het gevolg van het tellen van een aantal nieuwe gebieden, met soms hoge 
aantallen Winterkoning, zoals de Kleibosch (L25, 19 territoria) en de broekbosjes langs 
het Leeksterhoofddiep (L23, 13 territoria). Ook de Lettelberter Petten (L20) was weer 
goed voor 23 territoria. 
 
Heggenmus  aantal: 7 
Na een jaar van afwezigheid kon de Heggenmus in 2014 weer genoteerd worden als 
broedvogel in De Onlanden. Het grootste aantal (4) werd geteld in de bosjes op de 
voormalige vuilstort langs de Rodervaart (L15). Zeer waarschijnlijk hebben nog veel 
meer Heggenmussen binnen de grenzen van De Onlanden gebroed, vooral in de 
omgeving van bebouwing. Hier werd echter nauwelijks geïnventariseerd. 
 
Roodborst  aantal: 31 
De sterke toename van het aantal Roodborsten in De Onlanden komt voor het grootste 
deel op naam van de Kleibosch (L25), waar 14 territoria geteld werden. Ook in de 
Lettelberter Petten (L20) was weer een relatief groot aantal (7) Roodborstterritoria 
aanwezig. 
 
Nachtegaal  aantal: 2 Rode Lijst 
In de Lettelberter Petten (L20) waren dit jaar twee zingende Nachtegalen tegelijk 
aanwezig. 
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Blauwborst  aantal: 120 
Het aantal territoria van deze soort groeide licht, met name in het Leekstermeergebied. 
De verdeling van de territoria verschoof wel tussen de deelgebieden hier. Zo nam, 
vergeleken met 2013, het aantal territoria in de Blauwvennen (L6,7) toe van 3 naar 14, 
maar in de Goltbooren (L16) af van 6 naar 1. In de deelgebieden in de Peizermaden 
traden dergelijke grote verschuivingen niet op. In de Zuidermaden (L26) werd dit jaar 
één territorium van Blauwborst geteld. Naar verwachting zal het aantal hier toe gaan 
nemen als dit gebied de komende jaren langzaam verruigd. 
 
Gekraagde roodstaart aantal: 22 Oranje Lijst 
De toename van deze soort in De Onlanden komt geheel op conto van de Kleibosch en de 
Zuidermaden (resp. L25 en L26: elk 5 territoria), die dit jaar voor het eerst geteld 
werden. 
 
Paapje  aantal: 15 Rode Lijst 
In de Peizermaden waren dit jaar wat minder territoria van Paapje te vinden. In het 
Leekstermeergebied werd in de polder Sandebuur (L15) een alarmerend paartje 
gevonden. 
 
Roodborsttapuit aantal: 42     paartje Roodborsttapuit 
Geen bijzonderheden.      (Foto: Ane van Rees) 
 
Merel   aantal: 58     
De toename van deze soort (46 in 2013) was vrijwel 
volledig te danken aan de 10 territoria die in de Kleibosch 
(L25) gevonden werden. 
 
Zanglijster  aantal: 25 
Ook bij deze soort komt de toename (13 in 2013) vooral 
door het tellen van de Kleibosch (L25: 7 territoria). 
 
Grote lijster  aantal: 1 Oranje Lijst 
Alleen in de Broekenweering (tussen P2 en P6) werd een 
Grote lijster gehoord. 
 
Sprinkhaanzanger aantal: 101 
In de Peizermaden waren in 2014 wat minder Sprinkhaanzangers te vinden, al deed de 
soort het in sommige deelgebieden beter dan in 2013. In het Leekstermeergebied 
werden beduidend meer territoria (46) geteld. Deels kan dit verklaard worden uit de 
grotere telinspanning, maar ook in deelgebieden die vorig jaar goed geteld zijn nam het 
aantal toe. 
 
Snor   aantal: 78 Rode Lijst 
Het geluid van de Snor was in 2014 vrijwel overal in De Onlanden te horen. Het aantal 
territoria verdrievoudigde bijna. In sommige deelgebieden werden de dubbele cijfers 
gehaald. De toename had ongetwijfeld te maken met de forse uitbreiding van het 
rietareaal in de hele Onlanden, maar Snorren werden ook in andere vegetaties, zoals 
Pitrus en Lisdodde, gehoord. 
 
Rietzanger  aantal: 737 
De groei van de rietzangerpopulatie zette ook in 2014 door. In vrijwel alle deelgebieden 
nam het aantal territoria toe. Uitzondering was de Peizerweering-west (P4), waar het 
aantal daalde van 32 naar 24 territoria. In het verleden had dit gebiedje altijd de hoogste 
dichtheid van Rietzanger. Mogelijk is de soort hier nu over zijn top.  
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Bosrietzanger aantal: 142 
De toename van de Bosrietzanger in 2014 kan verklaard worden uit de grotere 
telinspanning in het Leekstermeergebied en een reële toename in een aantal 
deelgebieden. In de Peizermaden was het totaal aantal territoria (69) stabiel, maar ook 
hier nam de soort in een aantal deelgebieden toe. In de Nieuwe Weering (P2) werden in 
2014 echter beduidend minder territoria geteld (6) dan in 2013 (20). Dit deelgebied werd 
in 2014 slechts twee keer bezocht (zie inleiding), wat een mogelijke verklaring is voor dit 
verschil. 
 
Kleine karekiet aantal: 376 
Net als bij andere moeraszangers groeide de populatie van Kleine karekiet in 2014 in de 
hele Onlanden nog flink. De uitbreiding van het rietareaal zal deze groei zeker 
gestimuleerd hebben, maar ook in bestaande rietvegetaties, zoals langs het 
Leekstermeer, waren meer Kleine karekieten te vinden. 
 
Grote karekiet aantal: 0 Rode Lijst 
Langs de zuidoever van het Leekstermeer werden tijdens een telronde begin juni twee 
zingende Grote karekieten gehoord. Helaas bleven deze vogels slechts kort in het gebied. 
 
Spotvogel  aantal: 4 Rode Lijst 
In de Zuidermaden (L26) werden twee territoria gevonden. Ook in twee bosjes in het 
Matslootgebied (in L1 en L8) werden Spotvogels gehoord. 
 
Braamsluiper aantal: 2 
Het aantal territoria van deze soort in De Onlanden zal ongetwijfeld hoger zijn geweest, 
maar de biotoop waar hij veel te vinden is werd nauwelijks onderzocht. In de Kleibosch 
(L25) en in een bosje in de Matsloot-noord (L1) werden Braamsluipers gevonden. 
 
Grasmus  aantal: 172 
Grasmus kwam ook in 2014 wijdverspreid en in sommige deelgebieden in grote aantallen 
voor. In het Leekstermeergebied werden meer territoria vastgesteld door meer en beter 
telwerk. In de Peizermaden liepen de aantallen in een aantal deelgebieden iets terug. 
Opvallend was de afname in de Nieuwe weering (P2) van 25 in 2013 naar 7 dit jaar. Deze 
afname werd waarschijnlijk veroorzaakt door de andere telmethode in dit deelgebied 
(slechts twee rondes in 2014, zie inleiding). 
 
Tuinfluiter  aantal: 42 
De toename van het aantal territoria van Tuinfluiter werd veroorzaakt door de grotere 
telinspanning in het Leekstermeergebied en in de Kleibosch/Zuidermaden. 
 
Zwartkop  aantal: 72 
Ook deze soort werd in grote aantallen vastgesteld in gebieden die dit jaar voor het eerst 
goed geteld werden, zoals de broekbosjes bij het Leekstermeer (L23: 11 territoria) en de 
Kleibosch (L25: 15 territoria). In de rest van De Onlanden vertoonde de soort weinig 
verandering in de aantallen. 
 
Tjiftjaf  aantal: 118 
Dankzij nieuw getelde gebieden, zoals de Kleibosch (L25: 17 territoria) en de 
broekbosjes langs het Leekstermeer (L23: 14 territoria) verdubbelde het aantal territoria 
van Tjiftjaf ten opzichte van 2013 (57 territoria). 
 
Fitis   aantal: 180 
De toename van het aantal territoria kwam ook bij de Fitis voor een belangrijk deel door 
het tellen van nieuwe, bosrijke gebieden in 2014, maar ook in eerder al goed getelde 
deelgebieden was een lichte toename te zien. Dit is mogelijk het gevolg van de 
uitbreidende opslag van boompjes in De Onlanden. 
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Grauwe vliegenvanger aantal: 1 Rode Lijst 
Na een aantal jaren van afwezigheid, werd dit jaar in de Lettelberter Petten (L20) weer 
een Grauwe vliegenvanger gevonden. 
  

Baardmannetje aantal: 9 Oranje Lijst 
In 2013 werden de eerste territoria van Baardmannetjes gevonden langs de Matsloot 
(L5). In 2014 had de soort zich al uitgebreid over het hele Leekstermeergebied en werd 
het eerste territorium in de Peizermaden (L4) vastgesteld. Ongetwijfeld zal, met de 
uitbreiding van het rietareaal, het aantal broedgevallen de komende jaren nog toenemen. 
 
Pimpelmees  aantal: 25 
De groei van het aantal territoria van Pimpelmees kwam geheel op rekening van de, dit 
jaar voor het eerst getelde, deelgebieden de Kleibosch en Zuidermaden (L25,26). 
 
Koolmees  aantal: 64 
Ook voor deze soort leverden de nieuw getelde deelgebieden een flinke bijdrage aan de 
stijging van het aantal territoria ten opzichte van 2013 (toen 24), maar de Koolmees 
deed het in de hele Onlanden ook iets beter dan vorig jaar. 
 
Matkop  aantal: 7 Rode Lijst 
Gelukkig werden in 2014 weer Matkoppen gevonden in De Onlanden. De broekbosjes aan 
de noordkant van het Leekstermeer (L20,23) en de Kleibosch/Zuidermaden (L25,26) 
waren elk goed voor 3 territoria. Ook in het Groot waal (L11) werd een Matkop 
territorium vastgesteld. 
 
Staartmees  aantal: 2 
In de Lettelberter Petten (L20) en in de broekbosjes langs 
het Leekstermeer (L23) werd een territorium van deze soort 
vastgesteld. 
 

Nest van Staartmees in 
een broekbosje langs het  
Leeksterhoofddiep (L23) 

 
 
 
Boomkruiper aantal: 20 
De Kleibosch en Zuidermaden (L25,26) waren goed voor de 
helft van het getelde aantal territoria. Ook in de andere 
bosjes in het Leekstermeergebied werd de soort meer 
gevonden dan vorig jaar. Het totaal zal nog een (ruime) 
onderschatting zijn van het werkelijke aantal territoria in De 
Onlanden, aangezien veel geschikte biotoop voor deze soort 
slecht onderzocht is. 
 
Boomklever  aantal: 4 
Drie territoria van Boomklever werden gevonden in de Kleibosch (L25). Elders in De 
Onlanden zijn mogelijk territoria gemist in slecht onderzochte deelgebieden. 
 
Ringmus  aantal: 2 Rode Lijst 
Bij Hoeve Eiteweert (L2) nestelden in 2013 nog 4 paar Ringmussen in de vele nestkasten 
daar. Dit jaar was hier slechts één nestkast bezet door Ringmus. Ook in polder 
Sandebuur (L13) werd een territorium vastgesteld. Mogelijk hebben ook op andere 
plekken Ringmussen gebroed, maar daarvan is niets bekend. 
 
Gaai   aantal: 8 
Geen bijzonderheden. 
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Ekster  aantal: 1 
Geen bijzonderheden.  
 
Zwarte kraai aantal: 19 
Een aantal bosjes en hoogspanningsmasten in De Onlanden boden weer plaats aan 
nesten van Zwarte kraai. In de Peizermaden nam het aantal nesten toe van vier naar 
acht. 
 
Spreeuw  aantal: 8 Oranje Lijst 
Geen bijzonderheden. 
 
Wielewaal  aantal: 1 Rode Lijst 
Begin augustus werd in het Groot waal (L11) een langdurig alarmerend vrouwtje 
gehoord. Eerder in het seizoen was in dit bos geen activiteit van Wielewaal 
waargenomen, maar mogelijk heeft hier dus toch een broedgeval plaats gevonden. 
 
Vink   aantal: 63 
De dit jaar nieuw getelde deelgebieden met veel bos droegen flink bij aan het hogere 
totaal van getelde territoria vergeleken met 2013 (35). De Kleibosch (L25) bijvoorbeeld, 
was goed voor 18 territoria. 
 
Groenling  aantal: 5 
Geen bijzonderheden. 
 
Putter   aantal: 19 
Geen bijzonderheden 
 
Kneu   aantal: 18 Rode Lijst 
Het totaal aantal territoria van deze soort steeg (13 in 2013), waarbij vooral de toename 
in het Leekstermeergebied (van 4 naar 11) opviel. In de Peizermaden nam het aantal 
territoria juist af (van 9 naar 4). Wat de reden is voor deze veranderingen is onbekend. 
 
Goudvink  aantal: 2 
Bij de Noorddijk (P11) en in de Lettelberter Petten (L20) werd een Goudvink territorium 
vastgesteld. 
 
Geelgors  aantal: 2 
In de Kleibosch (L25) en in de Zuidermaden (L26) werden Geelgorzen gehoord. 
 
Rietgors  aantal: 650  
Net als bij de Rietzanger groeide de 
populatie van Rietgorzen in 2014 in 
het hele Onlandengebied verder uit 
(470 in 2013). Hoogste aantallen 
werden vastgesteld in de Drentse 
Dijk Oost (P8: 51 territoria) en in de 
Matsloot-zuid (L5: 46 territoria).  
 
 

 

 

Rietgors nest in de  
Matsloot-zuid (L5)  
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Bijlage 1: geteld oppervlak in De Onlanden in 2014 
 
Voor sommige doeleinden is het nuttig te weten op welke oppervlakken de getelde 
aantallen van de broedvogels gevonden zijn en welk deel van het totale oppervlak van 
De Onlanden geteld is. Hieronder staat daarom een overzicht van deze gegevens. Het 
totale oppervlak van het Natura 2000-gebied is overgenomen uit het gebiedsdocument 
voor het Leekstermeergebied. De oppervlakken van de bestaande BMP-plots zijn door 
Sovon berekend. Van de delen van De Onlanden die nog niet ingedeeld zijn in BMP-plots 
is het oppervlak zo goed mogelijk geschat.  
 

Totaal oppervlak BMP geteld opp. Ruw geteld niet geteld 
De Onlanden:  ± 2600 ha  ± 1406 ha  599 ha  607 ha 
N2000-gebied:  1552 ha  ± 641 ha  464 ha  328 ha 
Kleibosch/Zuiderm.: 125,3 ha  125,3 ha   
Peizermaden:  ± 950 ha  649 ha   135 ha  166 ha 
 
Het verschil van 119 ha tussen het totaal oppervlak van het N2000-gebied (1552 ha) en 
de som van de (wel of niet) getelde delen hiervan (1433 ha) wordt veroorzaakt door het 
oppervlak van het Leekstermeer zelf. Dit wordt in het N2000-gebied wel meegeteld, 
maar bij de broedvogeltellingen grotendeels niet (alleen de oeverzones). 
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Bijlage 2: Tabel broedvogels in De Onlanden in 2012-2014 
 
Let op: in deze tabel zijn bij een aantal soorten de aantallen voor 2013 anders dan 
vermeld in de tabel in het rapport over 2013. Dit komt doordat nagekomen gegevens 
alsnog in de totalen verwerkt zijn. Deze aanpassing heeft geen significant effect gehad 
op het beeld van de betreffende broedvogelpopulaties, zoals dat in het rapport over 2013 
beschreven is. 
 
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. 
Soorten van de Rode en Oranje Lijsten zijn in de betreffende kleur aangegeven. 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 van Boekel et al. (2013) voor telmethode in 2012 en vergelijking van 
aantallen tussen de jaren. 
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2012 2013 2014 2012 2013 2014 2014 2012 2013 2014 

Roerdomp Botaurus stellaris  1 6 8 6 8 8   7 14 16 

Ooievaar Ciconia ciconia   1 1         1 1 

Dodaars Tachybaptus ruficollis 2 1 3 3   5 5 1 8 

Geoorde fuut Podiceps nigricollis   1   1     1 1   

Roodhalsfuut Podiceps grisegena       ?     ?     

Fuut Podiceps cristatus   3 6 29 32 32 1 29 35 39 

Knobbelzwaan Cygnus olor 6 6 8 17 16 15 23 22 23 

Kolgans Anser albifrons 1       2 2 1 2 2 

Grauwe gans Anser anser 8 20 34 40 57 43 1 48 77 78 

Soepgans (Anser unox) 8 5 6 (ng) 82 109 8 87 115 

Indische gans Anser indicus           1     1 

Canadese gans Branta canadensis ssp 4 4 11 17 17 10 1 21 21 22 

Brandgans Branta leucopsis 1     5 7 7 6 7 7 

Nijlgans Alopochen aegyptiacus 5 9 12 15 20 16 2 20 29 30 

Bergeend Tadorna tadorna   1 4 2 9 8 2 2 10 14 

Krakeend Anas strepera 27 55 54 38 58 61 3 65 113 118 

Wintertaling Anas crecca 1 5 4 10 11 18 11 16 22 

Wilde eend Anas platyrhynchos 91 167 179 150 218 203 10 241 385 392 

soepeend Anas ssp. 1 2 2 1 9 7 2 11 9 

Pijlstaart Anas acuta                   

Zomertaling Anas querquedula 6 13 4 13 10 22 1 19 23 27 

Slobeend Anas clypeata 21 38 35 86 56 37 2 107 94 74 

Smient Anas penelope 1           1     

Tafeleend Aythya ferina   1 1 8 4 7 8 5 8 

Kuifeend Aythya fuligula 10 24 18 42 34 41 4 52 58 63 
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  2012 2013 2014 2012 2013 2014 2014 2012 2013 2014 

Bruine kiekendief Circus aeruginosus     1 4 2 4 4 2 5 

Havik Accipiter gentilis   1   2 2 1 1 2 3 2 

Sperwer Accipiter nisus       1     1     

Buizerd Buteo buteo 7 4 3 8 7 6 1 15 11 10 

Torenvalk Falco tinnunculus           1     1 

Boomvalk Falco subbuteo     1   ?     ? 1 

Kwartel Coturnix coturnix 8 2 4 4 2 4 12 4 8 

Kwartelkoning Crex crex 1 2 2 1     2 2 2 

Fazant Phasianus colchicus 21 29 42 8 17 38 4 29 46 84 

Waterral Rallus aquaticus 17 42 62 18 27 67 35 69 129 

Porseleinhoen Porzana porzana 24 20 15 9 7 22 33 27 37 

Kleinst waterhoen Porzana pusilla 9 9 2 1   2 10 9 4 

Klein waterhoen Porzana parva   1           1   

Waterhoen Gallinula chloropus 4 14 14 4 10 16 2 8 24 32 

Meerkoet Fulica atra 42 98 82 111 151 128 4 153 249 214 

Scholekster Haematopus ostralegus 14 12 5 21 10 11 35 22 16 

Steltkluut Himantopus himantopus 1           1     

Kluut Recurvirostra avosetta 2     3     5     

Kleine plevier Charadrius dubius 5 3 1 13 2 1 1 18 5 3 

Kievit Vanellus vanellus 49 38 51 41 34 29 1 90 72 81 

Kemphaan Philomachus pugnax       ?     ?     

Watersnip Gallinago gallinago 24 23 23 10 12 14 34 35 37 

Grutto Limosa limosa 20 22 9 29 9 10 1 49 31 20 

Wulp Numenius arquata 20 18 17 18 9 10 1 38 27 28 

Tureluur Tringa totanus 24 31 33 47 21 23 1 71 52 57 

Holenduif Columba oenas         1 2   1 2 

Houtduif Columba palumbus 1 4 7 5 11 14 2 6 15 23 

Turkse tortel Streptopelia decaocta           1     1 

Kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus 87 4 4       87 4 4 

Visdief Sterna hirundo       2   2 2   2 

Zwarte stern Chlidonias niger                   

Koekoek Cuculus canorus 3 3 3 6 3 5 9 6 8 

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 1 1 

Velduil Asio flammeus       1     1     

IJsvogel Alcedo atthis                 1? 

Grote bonte specht Dendrocopos major 1 4 6 6 8 11 5 7 12 22 

Kleine bonte specht Dendrocopos minor 1 2 1 2 1 2 2 3 3 5 

Veldleeuwerik Alauda arvensis 137 138 131 61 62 52 198 200 183 

Oeverzwaluw Riparia riparia                   
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  2012 2013 2014 2012 2013 2014 2014 2012 2013 2014 

Boerenzwaluw Hirundo rustica 2 2 8 13   2 15 2 10 

Huiszwaluw Delichon urbica           5     5 

Boompieper Anthus trivialis 11 12 9 5 14 9 15 16 26 33 

Graspieper Anthus pratensis 112 143 142 30 104 93 9 142 247 244 

Gele kwikstaart Motacilla flava 2 10 9 4 4 2 6 14 11 

Witte kwikstaart Motacilla alba 6 2 4 22 12 13 28 14 17 

Winterkoning Troglodytes troglodytes 1 9 15 25 46 75 21 26 55 111 

Heggenmus Prunella modularis 1   1     6 1   7 

Roodborst Erithacus rubecula   2 3 11 6 14 14 11 8 31 

Nachtegaal Luscinia megarhynchos           2     2 

Blauwborst Luscinia svecica 29 57 60 24 45 59 1 53 102 120 

Zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros                   

Gekraagde roodstaart Ph. phoenicurus   2 1 6 9 11 10 6 11 22 

Paapje Saxicola rubetra 8 18 14     1 8 18 15 

Roodborsttapuit Saxicola torquata 23 26 24 19 13 14 4 42 39 42 

Tapuit Oenanthe oenanthe         1     1   

Merel Turdus merula 3 18 12 17 28 35 11 20 46 58 

Zanglijster Turdus philomelos 1 3 6 8 10 12 7 9 13 25 

Grote lijster Turdus viscivorus     1 1 1   1 1 1 

Sprinkhaanzanger Locustella naevia 45 58 53 20 28 46 2 65 86 101 

Snor Locustella luscinioides 2 8 21 9 20 55 2 11 28 78 

Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus 101 181 245 134 331 482 10 235 512 737 

Bosrietzanger Acrocephalus palustris 88 72 69 35 44 67 6 123 116 142 

Kleine karekiet Acrocephalus scirpaceus 62 78 123 117 132 246 7 179 210 376 

Grote karekiet Acrocephalus arundinaceus       1     1   ? 

Spotvogel Hippolais icterina   1   2 2 2 2 2 3 4 

Braamsluiper Sylvia curruca           1 1     2 

Grasmus Sylvia communis 69 113 86 20 53 74 12 89 166 172 

Tuinfluiter Sylvia borin 1 6 9 9 16 29 4 10 22 42 

Zwartkop Sylvia atricapilla 5 10 13 14 23 41 18 19 33 72 

Tjiftjaf Phylloscopus collybita 3 18 23 30 39 73 22 33 57 118 

Fitis Phylloscopus trochilus 13 40 43 48 87 118 19 61 127 180 

Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata           1     1 

Bonte vliegenvanger Ficedula hypoleuca       1     1     

Baardmannetje Panurus biarmicus     1   2 8   2 9 

Pimpelmees Cyanistes caeruleus 2 4 6 7 15 13 6 9 19 25 

Koolmees Parus major 3 7 14 12 17 38 12 15 24 64 

Matkop Poecile montanus 1     1   4 3 2   7 

Staartmees Aegithalos caudatus         1 2   1 2 

Boomkruiper Certhia brachydactyla     1 1 4 9 10 1 4 20 
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  2012 2013 2014 2012 2013 2014 2014 2012 2013 2014 

Boomklever Sitta europaea   1     1 1 3   2 4 

Ringmus Passer montanus         5 2   5 2 

Gaai Garrulus glandarius 1 1 2 2 2 3 3 3 3 8 

Ekster Pica pica     1 1 1   1 1 1 

Zwarte kraai Corvus corone 1 4 8   9 8 1 13 16 

Spreeuw Sturnus vulgaris 1 3 1 3 4 5 2 4 7 8 

Vink Fringilla coelebs 2 4 11 13 31 32 20 15 35 63 

Wielewaal Oriolus oriolus           1     1 

Groenling Chloris chloris   1 1   3 4   4 5 

Putter Carduelis carduelis 3 6 5 2 8 13 1 5 14 19 

Kneu Carduelis cannabina 7 9 4 1 4 11 3 8 13 18 

Goudvink Pyrrhula pyrrhula   1 1 2 1 1 2 2 2 

Geelgors Emberiza citrinella 1           2 1   2 

Rietgors Emberiza schoeniclus 129 199 254 63 271 387 9 192 470 650 

 


