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Samenvatting 
 

2016 was een bijzonder jaar voor de broedvogels en voor de broedvogeltellers in De 

Onlanden. Het aantal vrijwilligers dat meehielp bij de tellingen was weer groter dan in 

vorige jaren en daardoor kon dit jaar vrijwel het gehele gebied goed in kaart gebracht 

worden. De weersomstandigheden waren vooral in het begin van het seizoen niet 

optimaal. De neerslaghoeveelheid was groot en eind april was het erg koud. De 

waterstanden in De Onlanden waren, net als vorig jaar, tijdens het broedseizoen 

behoorlijk hoog. Vooral langs het Eelderdiep leverde dit voor broedvogels (en voor 

tellers) ongunstige omstandigheden op.  

Het aantal in De Onlanden getelde broedvogels steeg naar een nieuw record van ruim 

6900 territoria, verdeeld over 104 soorten. De stijging had te maken met het 

uitgebreidere telwerk, maar ook met de enorme groei van de kokmeeuwkolonies en met 

de toename bij een flink aantal andere broedvogels. Vooral de zangvogels in het moeras 

deden het goed. Rietzangers werden het meest geteld (759 territoria), op de voet 

gevolgd door Rietgors. Een aantal soorten die altijd pas laat in het seizoen uit het zuiden 

terug komen, waren dit jaar nog later dan ‘normaal’. Hierdoor zijn deze soorten wellicht 

wat onderteld. Voor de meeste watervogelsoorten bleven de aantallen stabiel. Een paar 

soorten lieten een dalende trend zien, mogelijk veroorzaakt door het steeds verder dicht 

groeien van de meeste sloten in De Onlanden. De Grauwe gans nam nog in aantal toe. 

Ook bij de weidevogels waren ontwikkelingen in verschillende richtingen te zien. 

Sommige soorten wisten meer gebruik te maken van de nieuwe omstandigheden, terwijl 

de aantallen territoria bij andere soorten bleven dalen. De Onlanden mocht in 2016 weer 

een paar bijzondere broedvogels verwelkomen. De broedpoging van een paar Grote 

zilverreiger en de lange aanwezigheid van een zingende Grote karekiet zijn tekenen dat 

de broedvogelpopulatie in De Onlanden zich ook in dit jaar nog volop aan het ontwikkelen 

was. 
Als broedvogelteller krijg je de kans om De Onlanden 

van een heel andere kant te beleven, zoals hier in  
telgebied Klein Waal (L8; foto Bernard Versloot)  
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Inleiding 
 

Voor alweer het vijfde jaar werden de broedvogels in De Onlanden op de voet gevolgd 

door een immer groeiend aantal vrijwilligers. De dekking van de tellingen was dit jaar in 

de Peizermaden bijna 100%. Ook in het Leekstermeergebied werd in 2016 weer een 

groter oppervlak volledig volgens de BMP-methode geteld. In dit vijfde jaar na het onder 

water zetten van het gebied konden we een aantal spectaculaire ontwikkelingen in de 

broedvogelpopulatie van De Onlanden noteren. De natuur in het moeras lijkt zich op vele 

manieren goed te ontwikkelen. Het aantal Otters groeit nog steeds, de Groene 

glazenmaker profiteert van de vele plekken waar Krabbenscheer opduikt en de 

Waterspitsmuis is een zeer algemene soort in het gebied. De moerasvogels doen vrolijk 

mee aan dit positieve nieuws. Dat lijkt minder te gelden voor de vogels van de wat 

drogere delen van De Onlanden, die soms een negatieve trend vertonen. De 

weersomstandigheden in het voorjaar hielpen ook niet altijd mee om van het 

broedseizoen een succes te maken. Toch kijken we terug op een bijzonder broedseizoen, 

vol verrassingen. 

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 2016 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 De Onlanden in telplots was, op enkele 

grenswijzigingen en de toevoeging van één plot na, gelijk aan vorige jaren (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. 

Een overzicht van getelde oppervlakken in De Onlanden staat in bijlage 1. In kaart 1 en 2 

is door middel van kleuren aangegeven op welke manier een BMP-plot geteld is. Het 

grootste deel van het gebied is volgens de BMP-A methode geteld (groen). In een aantal 

plots zijn slechts één (rood) of twee (oranje) telrondes gelopen. In de niet-ingekleurde 

(delen van) plots zijn alleen losse waarnemingen genoteerd. Dit betreft over het 

algemeen de reguliere landbouwgrond, die bij het Natura 2000-gebied 

Leekstermeergebied hoort (L12, 13 en 15). 

In de Peizermaden werd in 2016 één nieuwe plot (de Vorrelmat, P17) gevormd, die door 

een nieuwe vrijwilliger geteld werd. In de plot Eeldermaden noordoost (P5) ging ook een 

nieuwe teller van start. In het Matslootgebied werd Wobbes’ land (L2) dit jaar door twee 

nieuwe vrijwilligers geteld. De grens van de plot Groot Waal (L11) werd enigszins 

gewijzigd. Dit gebied werd ook door een nieuwe teller gemonitord. Plot L4 (Onlandse 

Dijk) werd in 2016 voor het eerst volgens de BMP-methode geteld. Voorheen werd hier 

een beperkt aantal telrondes gelopen. Van de Bolmert (L17) werd, net als vorige jaren, 

alleen de westelijke helft geteld.  

Van de plots in het Leekstermeergebied die niet door een vrijwilliger geteld werden, zijn 

een aantal (zie kaart 1) door Wim van Boekel (WvB) één of twee keer tijdens het 

broedseizoen bezocht. Siemen Stienstra telde het deel van L15 ten westen van de 

Rodervaart. L22, het eilandje in het Leekstermeer, werd door René Oosterhuis eenmalig 

geïnventariseerd op broedende ganzen en eenden. René telde eind juni ook eenmalig, 

vanaf het water, de broedvogels langs de zuidelijke en oostelijke oevers van het 

Leekstermeer. Een klein deel van het Natura 2000-gebied ten noorden van het 

Leekstermeer (met geel begrensd in kaart 1) werd niet geteld. 

Het Leekstermeergebied was daarnaast ook weer opgedeeld in twee BMP-Z plots (de 

telmethode voor Zeldzame soorten). Twaalf 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 

http://www.natuurindeonlanden.nl/
http://www.sovon.nl/nl/bmp
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bepalen van het aantal territoria van Roerdomp, Bruine Kiekendief en Koekoek (zie 

aldaar). Helaas was ook dit jaar weer niemand van de Werkgroep Roofvogels Nederland 

actief in De Onlanden. 

In de Peizermaden werd de Nieuwe Weering (P2) in 2016 twee maal door WvB bezocht 

tijdens het broedseizoen. Een groot oppervlak van het meest zuidelijke deel van de 

Peizermaden (Snegelstukken, geel begrensd en oranje gekleurd in kaart 2) werd twee 

maal bezocht door Piet Kerssies. 

In totaal zijn in De Onlanden 32 gebieden geheel of gedeeltelijk volgens de BMP-A 

methode van Sovon geteld. De telrichtlijnen werden dit jaar door de tellers over het 

algemeen goed gehanteerd. Wij zijn daar uiteraard zeer tevreden over, aangezien dat de 

betrouwbaarheid van de resultaten vergroot. Van de getelde gebieden 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 opleverden 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. 
Voor verklaring van de kleuren van de plots: zie tekst hierboven. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Kaart 2: begrenzing BMP-A telgebieden 

in de Peizermaden (P-nummers).  
De gele lijnen geven de overige  

begrenzingen van het natuurgebied aan. 
Voor verklaring van de kleuren  

van de plots: zie tekst hierboven. 
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De waterhuishouding 

Opnieuw was de start van het broedseizoen behoorlijk nat. De waterstanden langs het 

Eelderdiep bleven tot half mei ruim 10 cm boven het streefpeil, waardoor veel 

bodembroeders hier in de eerste helft van het broedseizoen weinig plek vonden om een 

nest te maken. in het Leekstermeergebied zakte het waterpeil wel tot vrijwel de normale 

stand, maar ook hier kwam het peil soms korte tijd weer hoger te staan door flinke 

wateraanvoer na regen in Noord-Drenthe. 

 

Het weer 

De winter van 2015/16 kende enkele vorstdagen, maar moet toch als zacht omschreven 

worden (fig. 1). In maart waren de temperaturen ver boven normaal, terwijl de laatste 

decade van april juist koud was, met sneeuw, nachtvorst en veel regen. De hoeveelheid 

neerslag was in het broedseizoen voor het tweede jaar op rij erg groot (fig. 2). Eind juni 

was er in totaal al 450 mm regen gevallen in De Onlanden, ruim 100 mm meer dan 

gemiddeld.  

 

Figuur 1: maximum dagtemperatuur 
in De Onlanden tijdens het broedseizoen in 2016 
en het langjarig gemiddelde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 2: totale maandelijkse 
neerslaghoeveelheid in De Onlanden in 2016 en 
het langjarig maandelijks gemiddelde voor het 
eerste halfjaar (maand 1-6) 
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Beheer 

Het beheer van de delen van De Onlanden die nog gemaaid of begraasd kunnen worden 

verschilde in grote lijnen niet wezenlijk van de voorgaande jaren (zie van Boekel et al., 

2015). Door de natte zomer van vorig jaar konden een viertal percelen in de 

Weeringsbroeken (P7) en een groot aantal percelen langs de Noorddijk (P11) in 2015 

niet gemaaid worden. De vegetatie stond hier dus aan het begin van het broedseizoen in 

2016 hoger dan ‘normaal’. In de Weeringsbroeken had dit geen merkbare invloed op de 

aantallen broedvogels. Langs de Noorddijk was wel te merken dat hier minder 

weidevogels broedden dan in voorgaande jaren. 

In maart werden een aantal percelen in de Broekenweering (P14) door 

Natuurmonumenten ingeplant met jonge boompjes. Hiervoor werden enkele percelen 

eerst gemaaid. Deze beheermaatregelen in de Broekenweering hebben geen merkbaar 

effect gehad op de resultaten voor dit broedseizoen, mogelijk omdat in dit gebied pas 

sinds kort goed geteld wordt en er dus geen eventuele afwijkingen van trends 

vastgesteld konden worden. 

 

Deelnemende tellers 

De volgende personen hebben in 2016 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) 

Roel Rijskamp (P5, Eelderdiep-noordoost) 

Aart van der Spoel (P6, Weeringsbroeken west) 

Jacob Poortstra (P7, Weeringsbroeken; P8, Drentse Dijk oost)  

Frederik Janse (P9, het Wold; P10, Beelestukken, P15, Wolfskampen: P16, het Beeld) 

Rob Rakers (P9, het Wold) 

Evert-Jan Slot (P11, Noorddijk) 

Saskia van der Burg (P14, Broekenweering) 

Willy Sjaarda (P14, Broekenweering) 

Edda Kammenga (P17, Vorrelmat) 

Piet Kerssies (Snegelstukken) 

 

Leekstermeergebied 

Michel Wijnhold (L1, Matsloot noord; L3, Tussen de Slenken) 

Klaas Heeres (L2, Wobbes’ Land) 

Paul van Els (L2, Wobbes’ Land) 

Wim van Boekel (L4, Onlandse Dijk) 

Bernard Versloot (L8, Klein Waal) 

Hans Verhoogt (L10, Bloemetjesland) 

Frans Tijsterman (L11, Groot Waal) 

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) 
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Daarnaast zijn losse waarnemingen doorgegeven door: 

Aaldrik Pot, Frans Tijsterman, Harry Boerema, Eelke Schoppers, René Dantuma en Luut 

de Jong. 

 

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 zijn telgebied: Jacob Poortstra in de Weeringsbroeken (P7). Dit gebied wordt al vanaf 1993 
jaarlijks geteld. Jacob doet dit sinds 2003. 
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Resultaten 
 

Algemene opmerkingen 
 

Globale ontwikkeling 

In 2016 diende zich twee nieuwe broedvogelsoorten aan in De Onlanden: Grote 

zilverreiger en Zwarte stern. Ook kwamen zeven soorten weer terug als broedvogel: 

Geoorde fuut, Klein waterhoen, drie soorten uilen, Grote karekiet en Geelgors. Daar 

tegenover staan vijf soorten die dit jaar niet als broedvogel genoteerd konden worden: 

Sperwer, Huiszwaluw, Zwarte roodstaart, Bonte vliegenvanger en Wielewaal. Het totaal 

aantal broedvogelsoorten in De Onlanden steeg daardoor naar 104, vier meer dan in 

2015. Het totaal aantal getelde territoria nam flink toe, van 5900 in 2015 naar ruim 6900 

dit jaar. Deze toename was vooral het gevolg van de enorme groei van de 

kokmeeuwenkolonies en van de soorten die daarvan profiteerden. Maar ook de 

completere en betere telling van het totale gebied heeft eraan bijgedragen.  

In Bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de getelde soorten en aantallen 

broedvogels in De Onlanden als totaal en in de deelgebieden Leekstermeergebied, 

Kleibosch/Zuidermaden en Peizermaden, vanaf 2012. In het eerste jaar van de tellingen 

werd slechts een beperkt deel van het gebied goed geteld. Vanaf 2013 was de dekking 

veel beter. De telreeks die vanaf 2013 voor het grootste deel van De Onlanden is 

opgebouwd, biedt voor een flink aantal soorten inzicht in de trend in het 

broedvogelaantal. Hieronder zullen we, waar nodig, bij een soort deze trend vermelden. 

 

Watervogels 

Veel eenden- en ganzensoorten hebben inmiddels een min-of-meer stabiele populatie 

bereikt in De Onlanden. Bij enkele soorten nemen de aantallen nog duidelijk toe (Grauwe 

gans, Nijlgans). Alleen Wilde eend laat een voortgaande afname in aantal zien. De 

grootste verschillen in aantallen, in vergelijking met voorgaande jaren, waren voor de 

meeste soorten te vinden in de Peizermaden. Mogelijk heeft hier het zeer natte voorjaar, 

met de hoge waterstanden langs het Eelderdiep, invloed gehad op de beschikbare 

broedhabitat voor de soorten. 

 

Roofvogels en uilen 

Uit het hele land kwamen dit jaar berichten over een beroerde veldmuizenstand. In De 

Onlanden was ook vrijwel geen Veldmuis te bekennen, maar dat is al een aantal jaren zo 

(van Boekel, 2015). De roofvogelpopulaties vertoonden dan ook geen grote 

veranderingen als het gaat om de muizeneters. Wel werden dit jaar een aantal territoria 

van uilen gevonden. Bij deze groep muizeneters gaat het elk jaar om hooguit enkele 

broedgevallen binnen het hele gebied. De roofvogels die niet afhankelijk zijn van 

(Veld)muizen leken in 2016 een licht positieve trend te vertonen. Ook het eerste 

broedgeval van een paartje Slechtvalk in de kast bij het Gasuniegebouw in de stad 

Groningen houdt waarschijnlijk verband met de nabijheid van de vogelrijkdom in De 

Onlanden. 

 

Weidevogels 

Net als vorig jaar zorgden de hoge waterstanden in De Onlanden tijdens het eerste deel 

van het broedseizoen voor een gebrek aan geschikte broedgelegenheid voor de 

weidevogels. Vooral langs het Eelderdiep waren wel Kieviten en Tureluurs aanwezig, 

maar was geen droog plekje voor een nest te vinden. In de Peizermaden kwamen de 

aantallen voor deze twee soorten dan ook flink lager uit. Dit is ook terug te zien in de 

totalen voor drie, langjarig getelde, plots in de Peizermaden, waarvan er één langs het 

Eelderdiep ligt (fig. 3). De andere weidevogelsoorten ondervonden in een aantal 

deelgebieden ook hinder van de nattigheid. Met de Grutto ging het in De Onlanden in 

2016 onverminderd bergafwaarts. 
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             Figuur 3: Verloop van de aantallen 
territoria van weidevogels in drie, 
langjarig getelde, BMP-plots in de 

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

 

 

 

Rallen 

De ralachtigen profiteerden niet van 

de hogere waterstanden aan het 

begin van het broedseizoen. Met 

uitzondering van de Waterral, bleven 

de aantallen voor de meeste soorten 

min-of-meer stabiel. Het einde van 

het broedseizoen leverde nog een 

paar leuke verrassingen op in de 

vorm van een Klein waterhoen en 

een mini-invasie van Porseleinhoen.  

 

Rietbroeders 

De zangvogels van het rietmoeras zaten in 2016 over het 

algemeen in de plus. Een flink aantal had zelfs een ‘highscore’ 

voor het aantal territoria in De Onlanden. De steeds betere 

dekking van de tellingen zal hier zeker aan bijgedragen 

hebben, maar de toename was ook te merken in de plots die 

in alle jaren goed geteld zijn. Wellicht heeft het steeds groter 

wordende rietareaal in De Onlanden geleid tot meer 

broedbiotoop voor soorten als Rietzanger en Snor. Maar 

misschien was gewoon de overleving van deze zangvogels in 

de wintergebieden goed, zodat er veel terug konden komen 

naar De Onlanden. 

 

Bosvogels 

Het was te merken dat de meeste kleine en grotere bosjes in 

De Onlanden al enkele jaren goed geteld worden. De aantallen 

territoria van bosvogels die in 2016 geteld werden waren in 

veel gevallen vrijwel gelijk aan de aantallen van vorig jaar. 

Echt bijzondere soorten, zoals Wielewaal of Nachtegaal, 

werden niet ontdekt dit jaar, al deed een Groene specht wel 

een poging om als nieuwe broedvogelsoort bijgeschreven te 

worden, door één ochtend te roepen in het Groot Waal (L11; 

zie filmpje: 

https://www.youtube.com/watch?v=WZqyHDZX6Rw) 

 

Gemiste soorten 

Een paar algemene vogelsoorten als Ekster, Turkse tortel en 

Zwarte roodstaart haalden de resultatenlijst niet in 2016. De 

kans is groot dat ze toch ergens in het gebied gebroed 

hebben, maar dat is dan aan de aandacht of de reikwijdte van 

de tellers ontsnapt. Ook minder algemene soorten kunnen 

tussen de mazen van de monitoring door geglipt zijn. Enkele 

delen van De Onlanden zijn zo slecht toegankelijk dat je hier 

als broedvogel al snel onopgemerkt blijft. Ook waren er een 

aantal waarnemingen van Kwak en Ralreiger in het 

broedseizoen die hoopvol stemden, maar die uiteindelijk niet 

tot het vaststellen van een territorium leidden (wellicht ten 

onrechte). 

 

Bedreigde soorten 
In De Onlanden broedden in 
2016 met zekerheid 30 
vogelsoorten die op de Rode 
Lijst van Nederlandse 
broedvogels staan en 11 die op 
de Oranje Lijst (voor aspirant-
Rode Lijst soorten) staan. Het  
aantal Rode Lijst soorten was 
groter dan in 2015 door de 
komst van enkele soorten 
waarvan soms maar één 
territorium werd vastgesteld. 
Tegelijkertijd werden ook twee 
Rode Lijst soorten niet meer 
gevonden in De Onlanden. Het 
aantal Oranje Lijst soorten is al 
een paar jaar gelijk.  
 
In De Onlanden is de Kneu één van de 
minder opvallende broedvogels van de 
Rode Lijst (foto: Ane van Rees). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WZqyHDZX6Rw
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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 Lijst voor Nederlandse broedvogels 

(http://minez.nederlandsesoorten.nl/content/rode-lijsten-soort-van-rode-lijst-vogels), of 

op de Oranje Lijst, voor soorten die op de Rode Lijst terecht dreigen te komen.  

In Bijlage 2 is een overzicht in tabelvorm van de resultaten van 2016 te vinden, met de 

getelde aantallen per deelgebied (Leekstermeergebied, De Kleibosch en Peizermaden) en 

een vergelijking met de getelde aantallen in voorgaande jaren. De aantallen uit vorige 

jaren zijn in deze tabel voor sommige soorten anders dan vermeld in het rapport over 

het betreffende jaar. Dit komt doordat nagekomen gegevens uit die jaren alsnog 

verwerkt zijn. 

 

Roerdomp  aantal: 20 Rode Lijst  

In 2016 werd een recordaantal territoria van Roerdomp in De Onlanden vastgesteld. In 

het hele gebied nam het aantal plekken waar gehoempt werd toe. Langs het Eelderdiep 

groeide het aantal territoria van 6 naar 10. Ook in het Leekstermeergebied werden 10 

territoria gevonden. Hier was de Roerdomp ook voor het eerst sinds 2009 weer aan de 

noordkant van het Leekstermeer, in de Lettelberter Petten (P20), te horen. 

 

Grote zilverreiger aantal: 1 Rode Lijst 

Een bijzondere nieuwkomer was dit jaar 

te vinden in de polder Vredewold (P21), 

ten noorden van het Leekstermeer. Op 

de plek waar ’s winters tot ruim 200 

Grote zilverreigers slapen werd eind 

maart ontdekt dat twee vogels wellicht 

plannen hadden voor het broedseizoen. 

Tot half april werd herhaaldelijk gezien 

dat het paar takken aansleepte. Op 22 

april werd door de beheerder een kort 

bezoek gebracht aan het nest in 

aanbouw. Eind mei bleek bij een tweede 

bezoek dat het nest scheef gezakt en 

niet groter geworden was. De Grote 

zilverreigers waren inmiddels 

verdwenen, zodat geconcludeerd moet 

worden dat de broedpoging in de 

nestfase mislukt is. Hopelijk krijgt de 

poging volgend jaar een vervolg.  

 
Het nest van Grote zilverreiger 

                   in aanbouw (foto: René Oosterhuis) 
 

Ooievaar  aantal: 1 

Het nest langs de Groningerweg was ook dit jaar weer bezet. Van de nesten rondom De 

Onlanden waren er ongeveer evenveel bezet als vorig jaar. Het natte voorjaar zorgde wel 

voor sterfte onder de jonge Ooievaars. 

 

Dodaars  aantal: 4 

Het aantal territoria was vergelijkbaar met vorig jaar. De soort is lastig te inventariseren, 

dus mogelijk zijn nog een paar territoria gemist. 

 

Geoorde fuut  aantal: 10 

Al eerder, in 2012 en 2013, waren er geïsoleerde broedgevallen van Geoorde fuut in De 

Onlanden vastgesteld. In 2016 bleek al vroeg in het seizoen dat de kokmeeuwenkolonies 

http://minez.nederlandsesoorten.nl/content/rode-lijsten-soort-van-rode-lijst-vogels
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in de Peizermaden (P5 en 12) flinke aantallen Geoorde 

futen aantrokken. Er werd volop gebaltst door de 

fuutjes en later in het seizoen werden ook veel paren 

met jongen gezien. Het tellen van de aantallen 

Geoorde futen in de kolonies bleek vrijwel ondoenlijk. 

De vogels zaten daarvoor meestal te goed verstopt 

tussen de vele pitruspollen. Op basis van één telling 

van het aantal paren met jongen in beide kolonies kon 

een minimum aantal vastgesteld worden van 10 

paartjes, vijf in elke kolonie. Zeer waarschijnlijk zijn er 

meer nesten geweest. Het totaal wordt geschat op 

ergens tussen de 10 en 15. (video-opnames van de 

Geoorde futen zijn te zien via: 

https://www.youtube.com/watch?v=MbU6K8OilFs en 

https://www.youtube.com/watch?v=MBysunN6Lcs) 
Paartje Geoorde fuut met twee jongen 

op het Eelderdiep bij P5 (foto: Sieds Rienks) 

 

Fuut   aantal: 41 

Een opvallende daling van het aantal territoria van Fuut in de Peizermaden in 2016, van 

8 naar 3. Hiervoor is geen duidelijke oorzaak aan te geven. Door een gelijktijdige 

toename in het Leekstermeergebied blijft het totaal aantal Futen toch vrijwel gelijk aan 

dat van het vorige jaar. 

 

Knobbelzwaan aantal: 20 

Voor het eerst werd ook in de Zuidermaden (L26) een territorium van Knobbelzwaan 

gevonden. 

 

Kolgans  aantal: 2 

Geen bijzonderheden. 

 

Grauwe gans aantal: 179 

Het aantal territoria van Grauwe gans nam in 2016 overal in De Onlanden toe. In het 

gebied langs het Eelderdiep, waar de meeste ganzen broedden, groeide het aantal 

territoria vooral in de meest natte delen (P4 en P12). Ook in het noordelijk deel van het 

Matslootgebied (L1) nam de Grauwe gans flink in aantal toe (van 6 territoria in 2015 

naar 19 in dit jaar). Elders was de groei meestal beperkt tot 1 of 2 nieuwe territoria, of 

daalde het aantal zelfs. De groei van de totale Grauwe ganspopulatie lijkt wel af te 

vlakken, al valt dat op basis van het beperkte aantal jaren nog niet echt hard te maken. 

 

Soepgans  aantal: 90 

Geen bijzonderheden. 

 

Canadese gans aantal: 25 

Na een laag aantal territoria in 2015 was de Canadese gans dit jaar vooral in het 

Leekstermeergebied weer terug op het oude niveau. Overal in het gebied werden 

paartjes genoteerd. In polder Vredewold werden twee nesten gevonden, die in de eifase 

gepredeerd werden door Vossen. In de Peizermaden was het aantal territoria 

vergelijkbaar met vorige jaren. Hier werden in het Langmameer (P1) wel pullen gezien. 

 

Brandgans  aantal: 9 

Geen bijzonderheden. 

 

Nijlgans  aantal: 42 

Geen bijzonderheden. 

 

Bergeend  aantal: 15 

Geen bijzonderheden. 

https://www.youtube.com/watch?v=MbU6K8OilFs
https://www.youtube.com/watch?v=MBysunN6Lcs
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Krakeend  aantal: 121 

Het aantal territoria van deze soort nam in het Leekstermeergebied en in de 

Zuidermaden iets toe, maar daalde flink in de Peizermaden. Vooral in twee plots langs 

het Eelderdiep (P5 en P8) werden veel minder Krakeenden geteld (21 in 2015, 6 dit 

jaar). In de andere plots langs het Eelderdiep was geen sprake af een afname. De 

oorzaak van de afname in deze twee plots, is dan ook niet duidelijk. 

 

Wintertaling  aantal: 15 Rode Lijst 

Geen bijzonderheden. 

 

Wilde eend  aantal: 293 

Ondanks de uitbreiding van het aantal goed getelde delen van De Onlanden daalde het 

aantal territoria van Wilde eend opnieuw (fig. 4). De afname was zelfs zo’n 20% ten 

opzichte van vorig jaar en was overal in het gebied te merken. Alleen in de Zuidermaden 

(P26) bleef het aantal stabiel. De afname is in lijn 

met de landelijke trend van Wilde eend (van den 

Bremer et al. 2015). Landelijk is de afname 

mogelijk het gevolg van te lage overleving in  

het begin van de kuikenfase. In De Onlanden 

wordt het aantal territoria waarschijnlijk vooral 

bepaald door het steeds meer dichtgroeien van de 

oude sloten en watergangen, waardoor er minder 

geschikte broedhabitat over blijft. 

 
Figuur 4: Jaarlijks aantal territoria  

van Wilde eend in De Onlanden 
 

Soepeend  aantal: 14 

Geen bijzonderheden. 

 

Zomertaling  aantal: 24 Rode Lijst 

De populatie van Zomertaling kwam in 2016 weer terug op het niveau van twee en drie 

jaar geleden, maar de toename vond vooral in de Peizermaden plaats. In het 

Leekstermeergebied bleef het aantal Zomertalingen ook dit jaar weer onder de 10 

territoria. De meeste territoria betroffen mannetjes of paren in broedbiotoop, maar in de 

Matsloot-noord (L1) werden pullen gezien. 

 

Slobeend  aantal: 41 Rode Lijst 

Geen bijzonderheden. 

 

Tafeleend  aantal: 4 

Een matig jaar voor de Tafeleend in De Onlanden. In polder Vredewold (L21) werden 

jongen gezien. 

 

Kuifeend  aantal: 57 

Geen bijzonderheden. 

 

Bruine kiekendief aantal: 6 Oranje Lijst 

In het Leekstermeergebied waren de Bruine  

kiekendieven dit jaar zeer opvallend aanwezig. 

Op veel plekken werd gebouwd aan nesten en 

er werd volop gebaltst. Het bepalen van het 

aantal territoria werd bemoeilijkt doordat op 

een aantal plekken meerdere nestplekken 

werden gemaakt.  
Bruine kiekendief man 

bezig met nestbouw in L4 
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Het mannetje sleepte takken hierheen, het vrouwtje ging naar een andere plek. 

Uiteindelijk konden vijf territoria worden vastgesteld. Naar nesten werd niet actief 

gezocht, maar in twee gevallen werd het nest wel gevonden. Ook in de Peizermaden was 

weer een stel Bruine kiekendief actief met nestbouw, op ongeveer dezelfde locatie als 

eerdere jaren (P4). Waarschijnlijk was dit nest weer niet succesvol. Er werd althans geen 

voedseltransport waargenomen en de vogels verdwenen al vroeg in het seizoen van de 

locatie. 

 

Havik   aantal: 3 

De Havik in de Lettelberter Petten (L20) keerde na een jaar afwezigheid weer terug op 

het oude nest. In de Peizermaden werd ook dit jaar regelmatig een jagende Havik 

gezien, maar werd geen territorium gevonden. Waarschijnlijk broedden deze Haviken in 

het Elsburger Onland, ten oosten van de Peizermaden. Hier werd enkele keren een 

roepende Havik gehoord. 

 

Sperwer  aantal: 0 

De Sperwer die vorig jaar in de Lettelberter Petten broedde, keerde hier niet terug, 

wellicht omdat er nu weer een Havik in het bos broedde. Elders in De Onlanden konden 

geen territoria van Sperwer ontdekt worden, ondanks het grote aanbod van voedsel 

(vogels) in het gebied. 

 

Buizerd  aantal: 12 

Geen bijzonderheden. 

 

Torenvalk  aantal: 1(2) Oranje Lijst 

Ook in 2016 werd slechts één nest van Torenvalk in De Onlanden gevonden. Dit keer in 

een hoogspanningsmast in het Wold (P9). Mogelijk heeft ook een paartje gebroed in de 

Populieren bij een boerderij in L12 (Willems land). Hier werd laat in het seizoen 

regelmatig een familie Torenvalk gezien. 

 

Boomvalk  aantal: 1(4) Rode Lijst 

De nesten in de hoogspanningsmasten in de Broekenweering (P14) bleven dit jaar leeg. 

Pas begin juni werd in een houtsingel in het aangrenzende telgebied de Vorrelmat (P17) 

een nest van Boomvalk ontdekt. Later in het seizoen werd hier in ieder geval één jong 

gezien. In het broedseizoen werden ook meerdere malen Boomvalken gezien in de 

omgeving van de Waalborg bij Roderwolde (L12). Het is goed mogelijk dat in de singels 

om deze borg door Boomvalken gebroed is. Bij het Beeld (P16) werd in juli door Aaldrik 

Pot waargenomen dat een Boomvalk met prooi het bos in vloog, waarna twee 

kekkerende Boomvalken te horen waren. Pogingen om meer zekerheid over een mogelijk 

broedgeval te krijgen leverden echter niets op. Ook in de omgeving van de Lettelberter 

Petten (L20) waren de hele zomer twee adulte vogels aanwezig, maar werd geen nest 

ontdekt. 

 

Kwartel  aantal: 3 

Na het recordjaar 2015, met 18 territoria, was dit jaar een absoluut dieptepunt voor de 

Kwartel in De Onlanden. In de Peizermaden werd slechts één roepende vogel gehoord. 

Van deze soort is bekend dat de aantallen per jaar flink kunnen variëren, maar het 

kenmerkende geluid werd in De Onlanden beslist door velen gemist. Ook landelijk was 

het geen topjaar voor de Kwartel (bron: waarneming.nl). 

 

Kwartelkoning aantal: 2 Rode Lijst 

De Kwartelkoning blijft verrassen in De Onlanden. Iedereen was benieuwd of de invasie 

van 2015 in de zuidelijke Peizermaden zich dit jaar zou herhalen. Die kans was klein, 

maar er werd toch wel op een paar territoria in dit deel van De Onlanden gerekend. Dat 

bleek echter niet te gebeuren. In plaats daarvan klonk het ‘crex-crex’ in de Blauwvennen 

(L7) en in polder Vredewold (L21), dus helemaal aan de andere kant van De Onlanden. 

Dat de Kwartelkoning in de Blauwvennen opdook was een echte verrassing, want op het 
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eerste gezicht lijkt dit behoorlijk natte en ruige gebied niet erg geschikt voor deze soort. 

Ook kwam de vraag op wat het speciale ‘kwartelkoningbeheer’ van bepaalde delen in het 

Leekstermeergebied eigenlijk voor zin heeft? De soort heeft een instandhoudingsdoel van 

vijf territoria in dit Natura 2000-gebied. Langs de Roderwolderdijk (L9 en 11) wordt elk 

jaar een flink aantal percelen gemaaid om het grasland geschikt te houden voor vestiging 

van Kwartelkoning, maar daar is tot nu toe nog geen territorium te vinden geweest. 

Gelukkig ging de Kwartelkoning in polder Vredewold wél in gemaaid grasland zitten. 

 

Fazant  aantal: 117 

Het totaal aantal territoria van Fazant in De 

Onlanden blijft gestaag groeien (fig. 5), 

maar in 2016 daalde het aantal territoria in 

de Peizermaden licht. De groei vond dus in 

het Leekstermeergebied plaats. Hier kwam 

je dan ook overal Fazanten tegen, vooral 

hanen. Later in het seizoen werden bij 

terreinbezoeken ook regelmatig hennen met 

groepen halfwas jongen opgeschrikt. Het 

einde van de groei lijkt nog niet in zicht. 

 
Figuur 5: jaarlijks aantal territoria 

van Fazant in De Onlanden 

Waterral  aantal: 153 

Vorig jaar leek het nog dat de Waterral in De Onlanden zijn top bereikt had, maar in 

2016 gooide de soort er nog een flinke schep bovenop. Er werd een record aantal 

territoria geteld. De toename vond plaats in beide deelgebieden. Ook waren de extra 

territoria vrijwel allemaal te vinden in de plots die al jarenlang goed geteld worden. Het 

hogere aantal Waterrallen werd dus niet veroorzaakt door het tellen van een groter deel 

van het gebied. 

 

Porseleinhoen aantal: 20  Rode Lijst 

Even leek het erop dat 2016 voor Porseleinhoen een matig tot 

slecht jaar zou worden in De Onlanden. In het Leekstermeergebied 

werden slechts zes territoria geteld en in de Peizermaden bleef de 

teller steken op vijf. Maar begin juli klonk langs de dijken in de 

Peizermaden ineens van alle kanten de ‘zwiep’ van 

Porseleinhoenen. Er werd zo fanatiek en hard geroepen dat het 

vaak lastig was om alle individuen uit elkaar te houden. Na 

vergelijking van alle waarnemingen bleek dat er zeker negen 

vogels op verschillende, vaak voor Porseleinhoen ongebruikelijke, 

plekken in het gebied aanwezig waren. Een mini-invasie dus, die 

wel vaker voorkomt bij deze soort. Wellicht speelde de flinke 

regenval eind juni en begin juli (50 mm in twee weken tijd), die 

zorgde voor geschikte, natte biotoop voor de soort, een rol bij 

deze invasie.               Porseleinhoen in P8 

 

Kleinst waterhoen aantal: 1 Rode Lijst 

Ook in 2016 werd door veel vogelaars ’s nachts in De Onlanden gezocht naar het geluid 

van Kleinst waterhoen. Alleen langs de Noorddijk (P11) werd met zekerheid een 

territorium gevonden. De meeste andere meldingen van Kleinst waterhoen bleken 

achteraf kikkers te betreffen. Op twee plekken werden mogelijk éénmalig roepende 

vogels gehoord, maar door gebrek aan goed bewijsmateriaal konden die niet meegeteld 

worden. 

 

Klein waterhoen aantal: 1 

Deze soort is in Nederland zo zeldzaam dat hij niet eens op de Rode Lijst voorkomt. In 

De Onlanden was in 2012, tijdens de invasie van Kleinst waterhoenen, ook een Klein 

waterhoen aanwezig, maar in de jaren daarna werd de soort niet meer vastgesteld. 
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Totdat in juli van dit jaar een aantal nachten achter elkaar, vlak langs de weg in de 

Peizerweering (P4), een roepende Klein waterhoen te horen was. De vogel werd hier door 

Frans Tijsterman ontdekt. Een nacht later kon een mooie geluidsopname gemaakt 

worden (https://www.youtube.com/watch?v=syLuc90Ndng). In Nederland was dit in 

2016 één van de drie plekken waar Klein waterhoen riep. 

 

Waterhoen  aantal: 43 Oranje Lijst 

Ondanks de grotere telinspanning daalde het aantal territoria van Waterhoen ten 

opzichte van 2015 (50). De daling vond vooral plaats in de Peizermaden, maar ook in de 

Zuidermaden (L26). Hier was dit jaar geen Waterhoen meer aanwezig. In het 

Leekstermeergebied steeg het aantal territoria juist licht. Per telplot blijken de aantallen 

per jaar sterk te kunnen wisselen, dus waarschijnlijk gaat het hier om natuurlijke variatie 

in aantallen per jaar. 

 

Meerkoet  aantal: 202 

Geen bijzonderheden. 

 

Scholekster  aantal: 17 Oranje Lijst 

Het aantal Scholeksters dat in De 

Onlanden broedt is al een aantal jaren 

stabiel. Dat betekent niet dat ze elk jaar 

op dezelfde plek broeden. Het lijkt er 

meer op dat er in het gebied elk jaar 

eenzelfde aantal plekjes te vinden is waar 

deze opportunistische broedvogels het 

proberen. Soms zijn dat erg onhandige 

plekken, zoals de toegangsweg naar een 

hoogspanningsmast, waar regelmatig met 

auto’s gereden wordt. Soms zijn het 

onverwachte plekken, zoals de foto, 

gemaakt bij het Klein Waal (L8), laat zien. 

Het broedsucces lijkt niet al te groot, want 

jongen werden niet gezien. 

 
Dit Scholeksternest bovenop  

een graskuilbult werd pas 
laat in het seizoen ontdekt. 

 

 

Kleine plevier aantal: 1 

In polder Vredewold (L21) werd een baltsend paar genoteerd. 

 

Kievit   aantal: 71 Oranje Lijst 

In de Peizermaden was de Kievit, na een aantal jaren van groei, in 2016 weer terug bij 

af. Hier werden 19 territoria minder geteld dan in 2015 (toen 66). Er zijn waarschijnlijk 

meerdere oorzaken voor de afname. Ten eerste was veel broedgebied het grootste deel 

van het seizoen onbruikbaar, vanwege de hoge waterstanden langs het Eelderdiep. 

Vooral in het noordelijke deel (P4 en 5) daalde het aantal territoria daardoor (11 in 2015, 

3 in 2016). Langs het zuidelijke deel van het Eelderdiep bleef het aantal territoria juist 

vrijwel gelijk. Dit gebied ligt dan ook iets hoger. Langs de Noorddijk (P11) had het niet 

maaien van het grootste deel van het gebied in 2015 tot gevolg dat het aantal broedende 

Kieviten afnam van 6 naar 1. In het Wold (P9) speelde verruiging van de broedhabitat 

wellicht ook een rol (afname van 4 naar 1). In het Drentse deel van het Leekstermeer-

gebied zette de langzame afname van de Kievit in 2016 door. Ook hier waren de 

oorzaken zowel verruiging als te natte omstandigheden. Ten noorden van het 

Leekstermeer, in polder Vredewold (L21), neemt het aantal territoria juist al een aantal 

jaar gestaag toe, tot 7 in 2016. In de Zuidermaden (L26) broedden in 2016 geen 

Kieviten meer (2015 nog 3). 

https://www.youtube.com/watch?v=syLuc90Ndng
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Watersnip  aantal: 28 Rode Lijst 

Geen bijzonderheden. 

       

Grutto  aantal: 9 Rode Lijst 

Opnieuw nam in De Onlanden het aantal 

territoria van Grutto af (fig. 6), met name in de 

Peizermaden (10 in 2015, 5 dit jaar). Hier bleef 

het broeden beperkt tot twee telplots langs de 

Drentse Dijk (P7 en 8). Op plekken waar in 

voorgaande jaren nog territoria gevonden 

werden was de Grutto nu afwezig. In het 

Leekstermeergebied werd zowaar één 

territorium meer geteld dan vorig jaar, maar 

het lijkt erop dat de Grutto’s hier opportunisten 

zijn. De telplots waar de territoria werden 

vastgesteld waren, op één na, andere dan in 2015.       figuur 6: jaarlijks aantal territoria 

Dat duidt niet op blijvend geschikte broedhabitat              van Grutto in De Onlanden 

voor deze vogel. 

 

Wulp   aantal: 20 Oranje Lijst 

Net als de Scholekster lijkt de Wulp een stabiel aantal broedparen in De Onlanden bereikt 

te hebben. De verdeling van de territoria over het gebied is per jaar wisselend. Alleen de 

Weeringsbroeken (P7; 4 territoria in 2016) kent jaarlijks een grotere populatie dan één 

of twee paar. 

 

Tureluur  aantal: 47 Rode Lijst 

Net als de Kievit had de Tureluur te kampen met de hoge waterstand langs het 

Eelderdiep en met het niet maaien van het gebied langs de Noorddijk. De afname van het 

aantal territoria in de Peizermaden was wel wat minder dramatisch dan bij de Kievit. In 

het Leekstermeergebied was de tureluurpopulatie stabiel. In de Zuidermaden broedde dit 

jaar slecht één paar Tureluur. 

 

Holenduif  aantal: 1 

Geen bijzonderheden. 

 

Houtduif  aantal: 21 

Geen bijzonderheden. 

 

 

 
De zuidelijke 
kokmeeuw- 
kolonie (P12) 

Kokmeeuw  aantal: 710 Oranje Lijst 

Al vroeg in het seizoen werd duidelijk dat de kleine kokmeeuwenkolonie van 15 paar, die 

in 2015 langs het Eelderdiep in P12 ontstaan was, uitgegroeid was tot ongekende 

omvang. Met gemak werden zeker 1000 Kokmeeuwen in en boven de kolonie geteld. 

Blijkbaar ontstond er al snel gebrek aan nestplek, want een groot deel van de kolonie 
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(zo’n 300 paar) verhuisde naar een locatie, noordelijker langs het Eelderdiep (P5). Ruim 

400 paar bleef achter in de oorspronkelijke kolonie. Het broedsucces was lastig in te 

schatten, door de onoverzichtelijke situatie. De bedrijvigheid in de twee grote kolonies 

trok ook andere broedvogels aan, zoals Geoorde fuut en Zwarte stern. En wellicht was 

het grote aantal vogels in de Peizermaden ook de reden dat voor het eerst een paartje 

Slechtvalk broedde in een nestkast die al lange tijd bovenin het gebouw van de Gasunie 

in Groningen hangt. Hier vlogen drie jongen uit. 

 

Visdief  aantal: 5 Rode lijst 

In al het gekrioel rond de kokmeeuwenkolonies in de Peizermaden bleek het ondoenlijk 

om te ontdekken of er wellicht ook Visdieven in één of beide kolonies broedden. Door de 

aanwezigheid van andere (leukere) soorten als Geoorde fuut en Zwarte stern is er 

wellicht ook te weinig aandacht besteed aan het voorkomen van Visdieven in de kolonies. 

Er werd in ieder geval geen Visdief gemeld op deze plekken. Wel broedden er weer 

Visdieven tussen de ganzen op het eilandje in het Leekstermeer (L22) en werden 

territoria genoteerd in de Kampjes (P3) en het Wold (P9). Opvallend was de broedpoging 

op een miniem eilandje dat in mei, tijdens een droge periode, boven water kwam in een 

slenk in L4 (Onlandse Dijk). Hier was enige tijd een paartje aanwezig dat een nest met 

enkele eieren produceerde (persoonlijke mededeling Luut de Jong). Het nest mislukte 

toen het eilandje eind mei, na zware regenval (20 mm), onder water verdween. 

 

Zwarte stern aantal: 8 Rode Lijst 

Een nieuwe broedvogelsoort voor De Onlanden, die 

dankbaar gebruik maakte van de bescherming die de 

Kokmeeuwenkolonies boden. De meeste paartjes 

hadden hun nest in de zuidelijke kolonie (in P12). 

Waarschijnlijk huisde één paar in de noordelijke 

kolonie (P5). De vogels foerageerden in het gebied in 

en rond de kolonies en konden daarbij vaak mooi 

geobserveerd worden (Dantuma, 2017). Het 

broedsucces in de zuidelijke kolonie was hoog, twee 

jongen per paar. Als de kokmeeuwenkolonies blijven 

bestaan, kunnen we de Zwarte stern ook in de 

komende jaren weer als broedvogel in De Onlanden 

verwachten. Wellicht duiken ze dan ook op andere 

plekken op. 

 
Zwarte stern paar bij het nest in de 

zuidelijke kolonie (P12; foto: Tseard Mulder) 

 

Koekoek  aantal: 15 Rode Lijst      

De activiteit van Koekoeken in De Onlanden was bijzonder hoog in 2016. In totaal 

werden in de bmp-plots 31 territoria vastgesteld. Hier zitten ongetwijfeld veel 

dubbeltellingen tussen. Hoeveel mannen er in werkelijkheid rondvlogen is vrijwel 

onmogelijk te achterhalen. Het aantal vrouwtjes is zeker niet bekend. Toch was het 

duidelijk dat er meer Koekoeken rondvlogen dan in voorgaande jaren. In de 

Zuidermaden (L26) werden op één ochtend zelfs drie roepende vogels tegelijk gehoord. 

In voorgaande jaren was hier geen Koekoek te horen geweest. De reden voor de hoge 

dichtheid aan Koekoeken in De Onlanden is onduidelijk. Wellicht waren er landelijk meer 

Koekoeken, maar misschien heeft het grote aantal Koekoeken in De Onlanden te maken  

met de hoge dichtheden van de vogelsoorten waar ze op parasiteren. In dat geval zal 

ook in de komende jaren het aantal Koekoeken in De Onlanden hoog blijven. 

 

Bosuil   aantal: 1 

Eind april werd bij toeval een roepende man Bosuil gehoord bij de Waalborg (L12). 

 

Ransuil  aantal: 1 Rode Lijst 

In mei werd een alarmerende Ransuil gehoord in een bosje in Matsloot-noord (L1). 
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Velduil  aantal: 1 Rode Lijst 

Aan de noordkant van Matsloot-noord (L1) werd in het broedseizoen twee keer een 

Velduil gezien. Ook rond het Peizerdiep werden eind april door derden één of twee 

jagende Velduilen gezien. De laatste waarneming is van 21 mei. Of en waar er gebroed 

werd, is niet bekend. 

 

IJsvogel  aantal: 2 

Ook in 2016 werd in de Lettelberter Petten (L20) gebroed door de 

IJsvogel. In het Klein Waal (L8) werd door een wildcamera gefilmd 

hoe een IJsvogel een boomkluit als nestplaats onderzocht 

(https://www.youtube.com/watch?v=u8G2eQKycxI). In deze kluit 

werd uiteindelijk niet gebroed. Bij het Groot Waal (L11) werd in 

het voorjaar ook een IJsvogel gehoord. Gedurende het 

broedseizoen werd regelmatig een IJsvogel waargenomen bij het 

bruggetje over de Onlandse Wijk, ten noorden van het Groot 

Waal. Het is aannemelijk dat de IJsvogel die hier gezien werd in 

één van de Waalbosjes, waarschijnlijk het Groot Waal, gebroed 

heeft. Na het broedseizoen werden in De Onlanden veel meer 

IJsvogels gezien dan in voorgaande jaren. Een teken dat het 

(vooral dank zij de zachte winters) erg goed gaat met deze soort. 

 
Mannetje IJsvogel 

(foto: Jaap Rosbeek) 

Grote bonte specht aantal: 24 

Geen bijzonderheden. 

 

Kleine bonte specht aantal: 6 

Geen bijzonderheden. 

 

Veldleeuwerik  aantal: 167 Rode Lijst 

De hoge waterstanden langs het Eelderdiep zorgden voor lagere aantallen 

Veldleeuweriken in de telplots rond het diep. In Drentse Dijk Oost (P8) bijvoorbeeld, 

daalde het aantal territoria van 27 in 2015 naar 14. Ook op andere plekken in de 

Peizermaden werden lagere aantallen Veldleeuwerik gevonden. Langs de Noorddijk (P11, 

van 10 naar 6) had dit waarschijnlijk te maken met het niet-maaien in 2015. Maar er 

waren ook telplots waar de Veldleeuwerik het (iets) beter deed dan vorig jaar. In de 

Zuidermaden (L26) was de soort dit jaar weer afwezig, na een veelbelovende start in het 

vorige seizoen. In het Leekstermeergebied bleef de Veldleeuwerik in 2016 stabiel. Al met 

al werden er dit jaar in De Onlanden 27 territoria minder geteld dan in 2015. 

 

Boerenzwaluw aantal: 10 Rode Lijst 

Geen bijzonderheden. 

 

Boompieper  aantal: 44 

Geen bijzonderheden. 

 

Graspieper  aantal: 226 Rode Lijst 

In het Leekstermeergebied en de Zuidermaden bleef het aantal Graspiepers vergelijkbaar 

met vorig jaar, maar in de Peizermaden daalde het aantal flink (van 174 naar 143). Deze 

daling werd vooral veroorzaakt door afnames in de Snegelstukken (-18) en Drentse Dijk 

Oost (P8, -14). Waarschijnlijke oorzaken voor deze afnames zijn, respectievelijk, een 

minder complete telling en de hoge waterstand langs het Eelderdiep. 

 

Gele kwikstaart aantal: 16  Rode Lijst 

Geen bijzonderheden. 

 

Witte kwikstaart aantal: 18 

Geen bijzonderheden. 

https://www.youtube.com/watch?v=u8G2eQKycxI
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Winterkoning aantal: 170 

De aanhoudend zachte winters zorgen voor continue groei 

van het aantal broedende Winterkoningen in De Onlanden 

(fig. 7). In de meeste telplots werd dan ook een toename 

van het aantal territoria gevonden. De Lettelberter Petten 

(L20) was, met 29 territoria, weer de toplocatie voor 

Winterkoning. 
Concurrentie om nestplek:  

winterkoningnest boven  
op boerenzwaluwnest  

(L13, foto Harry Boerema)  

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 7: jaarlijks aantal territoria 
van Winterkoning in De Onlanden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heggenmus  aantal: 10 

Geen bijzonderheden. 

 

Roodborst  aantal: 37 

Geen bijzonderheden. 

 

Blauwborst  aantal: 169 

De populatie van deze opvallende zanger groeide in 2016 gestaag 

verder. De toename was het grootst in het Leekstermeergebied 

(van 52 naar 76 territoria), wat voor een flink deel te danken was 

aan het betere telwerk in een aantal plots. Ook in de Zuidermaden 

(L26) nam het aantal flink toe (van 3 naar 8 territoria). Daar 

tegenover stond het verdwijnen van de territoria in de Goltbooren 

(L16), waar vorig jaar nog zes Blauwborsten te vinden waren. Ook 

in 2016 was de Drentse Dijk Oost (P8) weer het telgebied met het 

hoogste aantal (19) territoria. 

 
Langs de Noorddijk (P11) zongen 

in 2016 vier Blauwborsten 
(foto: Evert-Jan Slot) 

 

 

Gekraagde roodstaart aantal: 16 Oranje Lijst 

Geen bijzonderheden. 
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Paapje  aantal: 13 Rode Lijst 

In het zuidelijk deel van de Peizermaden, de Zwarte Made (P13) en Snegelstukken, 

werden in 2016 geen territoria van Paapje vastgesteld. Vorig jaar waren deze plots nog 

goed voor vijf territoria. Waarschijnlijk hebben hier wel Paapjes gebroed, maar doordat in 

deze gebieden niet of minder goed geteld is, zijn ze niet in de totalen terecht gekomen. 

Opvallend was de toename van het aantal territoria in het Wold (P9) van drie naar zes. 

En er werd ook weer eens een zingend Paapje gehoord in de Nieuwe Weering (P2). 

 

Roodborsttapuit aantal: 61 

Na jaren van stabiele aantallen van rond de 40 territoria sprong 2016 er flink tussenuit 

voor de Roodborsttapuit. In telplots waar anders maar één vogel te horen was, klonken 

er nu twee of drie. De toename was overal in De Onlanden te vinden. Of het gaat om een 

blijvende toename is uiteraard afwachten. Wellicht was het gewoon een goed jaar voor 

deze soort. 

 

Merel   aantal: 94     

Geen bijzonderheden. 

 

Zanglijster  aantal: 27 

Geen bijzonderheden. 

 

Grote lijster  aantal: 5 Oranje Lijst 

Geen bijzonderheden. 

 

Sprinkhaanzanger aantal: 142 

Opnieuw groeide het totaal aantal territoria van Sprinkhaanzanger flink (116 in 2015). 

De groei kwam geheel voor rekening van het Leekstermeergebied. Deze groei was deels 

het gevolg van beter en completer telwerk, met name in Wobbes’ Land (L2) en 

Bloemetjesland (L10), samen goed voor 16 Sprinkhaanzangers. Maar ook in de andere 

plots was vaak een toename te merken. In de Peizermaden bleef het aantal territoria 

gelijk en in de Zuidermaden (L26) daalde het aantal territoria licht. In de 

Weeringsbroeken-west (P6) en Drentse Dijk Oost (P8), waar vorig jaar nog grote 

aantallen Sprinkhaanzangers geteld werden, waren de aantallen in 2016 flink lager. Dit 

werd gecompenseerd door lichte toename van de aantallen in de rest van de 

Peizermaden. 

 

Snor   aantal: 110 Rode Lijst 

In het Leekstermeergebied groeide de populatie van de Snor weer 

flink. In meerdere telplots kwam het aantal territoria in de dubbele 

cijfers terecht. Het was vaak lastig om de afzonderlijke snorrende 

vogels uit elkaar te houden. Ook in de Peizermaden was sprake van 

een lichte toename. In de Zuidermaden (L26) werd dit jaar geen 

Snor meer gehoord. 

 

Rietzanger  aantal: 759 

Een nieuw record voor de meest algemene broedvogel van De 

Onlanden. Na het dipje van vorig jaar was de Rietzanger in 2016 

weer overal in grote aantallen te horen. In het Langmameer (P1) 

werden liefst 67 territoria genoteerd (19 in 2015). Daarmee is 

meteen duidelijk dat de toename geen kwestie was van beter en 

meer tellen (al speelde dat ook mee), maar dat de groei reëel was. 

 
Nest van Rietzanger 
in een pitruspol (L4) 

 

Bosrietzanger aantal: 179 

Ondanks het meer complete telwerk in De Onlanden daalde het aantal territoria van 

Bosrietzanger licht (200 in 2015). Deze afname was voor een flink deel het gevolg van 
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het laat arriveren van veel vogels in het gebied. In een aantal plots, die slechts twee keer 

geteld zijn, is hierdoor een groot deel van de Bosrietzangers gemist. In de Nieuwe 

Weering (P2) bijvoorbeeld, waar vorig jaar nog 20 territoria geteld werden, werd in 2016 

geen enkel territorium van Bosrietzanger vastgesteld. 

 

Kleine karekiet aantal: 353 

Ook deze soort arriveerde vrij laat in het broedgebied, waardoor ook bij deze soort 

waarschijnlijk veel territoria gemist zijn in telplots die slechts twee keer geteld zijn. In de 

Peizermaden, waar de meeste telplots wel goed geteld zijn, nam het totaal aantal 

territoria toe. Daardoor bleef het totaal voor De Onlanden ongeveer gelijk aan dat van 

2015 (351 territoria). Het reële aantal lag echter zeer waarschijnlijk (flink) hoger. 

 

Grote karekiet aantal: 1 Rode Lijst 

Half juni klonk, geheel onverwacht, het zware gekras van een Grote karekiet in het Riet 

langs de Eelderdiepslenk in P4. De vogel bleef hier tot eind juni zingen. In eerdere jaren 

waren Grote karekieten niet of hooguit één dag in De Onlanden te horen geweest. Of de 

lange aanwezigheid in 2016 de opmaat is voor blijvende aanwezigheid in De Onlanden is 

de vraag. Zeer waarschijnlijk ging het om een solitaire man, die het eens probeerde op 

deze plek, zonder succes. De broedpopulatie van Grote karekiet in Nederland is inmiddels 

zo klein geworden dat de kans dat er in De Onlanden gebroed gaat worden erg klein is.  

 

Spotvogel  aantal: 8 Rode Lijst 

Een goed jaar voor deze bijzondere zangvogel. In bosjes, verspreidt over het hele 

gebied, werden territoria vastgesteld. 

 

Braamsluiper aantal: 8 

De meeste Braamsluipers (6) werden gehoord in de bosjes en singels rond het 

Leekstermeer. Ook in de Broekenweering (P14) werden twee territoria vastgesteld. 

 

Grasmus  aantal: 217 

Geen bijzonderheden. 

 

Tuinfluiter  aantal: 64 

Geen bijzonderheden. 

 

Zwartkop  aantal: 89 

Geen bijzonderheden. 

 

Tjiftjaf  aantal: 116 

Geen bijzonderheden. 

 
Figuur 8: jaarlijks aantal territoria 

van Fitis in De Onlanden 

Fitis   aantal: 227 

Door toename van de opslag en het groter worden van de boompjes in De Onlanden 

komt er steeds meer geschikte broedbiotoop voor de Fitis. De aantallen nemen daardoor 

nog steeds gestaag toe (fig. 8). 

 

Grauwe vliegenvanger aantal: 4 Rode Lijst 

De territoria van deze soort in het Leekstermeergebied en in De Kleibosch (L25) waren 

ook dit jaar weer bezet. In de Peizermaden bleven de twee territoria van 2015 leeg en 

werden ook op andere locaties geen Grauwe vliegenvangers gehoord. 

 

Baardman aantal: 31 Oranje Lijst 

De groei van het aantal territoria van Baardman in het Leekstermeergebied zette niet 

door in 2016. Het aantal bleef stabiel op 28. De rietvelden in Matsloot-noord (L1) waren 

weer de beste locatie voor Baardman (9 territoria). In de Peizermaden werden, na een 

jaar van afwezigheid, wel weer twee territoria vastgesteld in de Peizerweering (P4) en 
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ook bij het Langmameer (P1) waren weer 

Baardmannetjes aanwezig. Het blijft afwachten of de 

Baardman in de Peizermaden gebruik zal gaan maken 

van de grote rietvelden die daar te vinden zijn. Tot nu 

toe blijft het bij ‘losse broedgevallen’. 

 
Dit nest van Baardman 

werd bij toeval gevonden in 
de berging Sandebuur (L14) 

 

Pimpelmees  aantal: 41 

Geen bijzonderheden. 

 

Koolmees  aantal: 65 

Geen bijzonderheden. 

 

Matkop  aantal: 7 Rode Lijst 

Geen bijzonderheden. 

 

Staartmees  aantal: 3 

In de Kleibosch (L25) en in de Broekenweering (P14) broedden dit jaar geen 

Staartmezen meer. Het broeden in 2015 in deze gebieden blijft dan ook vooralsnog een 

eenmalige aangelegenheid. In de Broekbosjes langs het Lettelberterdiep (L23) en in de 

Lettelberter Petten (L21) werden wel territoria van Staartmees gevonden. 

 

Boomkruiper aantal: 15 

Een slecht jaar voor deze soort. Ondanks het uitgebreidere en betere telwerk halveerde 

het aantal territoria. Het blijft merkwaardig dat de soort nog steeds niet gevonden is in 

de Peizermaden. 

 

Boomklever  aantal: 2 

Geen bijzonderheden. 

 

Huismus  aantal: 5 Rode Lijst 

Bij boerderijen in P5 (Eeldermaden-noordoost) en polder Roderwolde (L13) werden 

Huismussen geteld. Ongetwijfeld zijn er ook dit jaar weer enkele broedgevallen bij huizen 

of boerderijen in het gebied gemist. 

 

Ringmus  aantal: 1 Rode Lijst 

Geen bijzonderheden. 

 

Gaai   aantal: 8 

Geen bijzonderheden. 

 

Zwarte kraai aantal: 22 

Geen bijzonderheden. 

 

Spreeuw  aantal: 19 Oranje Lijst 

Geen bijzonderheden. 

 

Vink   aantal: 54 

Geen bijzonderheden. 

 

Groenling  aantal: 5 

Geen bijzonderheden. 

 

Putter   aantal: 24 

Geen bijzonderheden 
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Kneu   aantal: 16 Rode Lijst 

Na het mooie aantal territoria (23) in 2015 daalde het aantal Kneuen dit jaar flink. Vooral 

rond het Leekstermeer werden minder territoria gevonden (4, tegen 10 in 2015). Ook in 

de Zuidermaden (L26) waren minder Kneuen aanwezig. 

 

Goudvink  aantal: 6 

Blijkbaar was 2016 voor de Goudvink een goed jaar (in ieder geval in De Onlanden), 

want in plaats van de gebruikelijke één of twee paar werden er nu, verspreidt over het 

hele gebied, zes gevonden. 

 

Geelgors  aantal: 1 

In De Kleibosch (L25) riep dit jaar een Geelgors. 

 

Rietgors  aantal: 669  

Ook voor deze zeer algemene soort in De Onlanden was 2016 een recordjaar, maar toch 

raakte de Rietgors de titel van ‘meest algemene broedvogel van De Onlanden’ weer kwijt 

aan de Rietzanger. De trendlijn voor het totaal aantal territoria (fig. 9) suggereert dat de 

soort een min-of-meer stabiele populatie 

heeft bereikt, maar vergelijking van de 

deelgebieden laat zien dat in de 

Peizermaden nog groei van het aantal 

plaats vindt, terwijl in het Leekstermeer-

gebied de soort over z’n top heen lijkt.  

 
Figuur 9: jaarlijks totaal aantal 

territoria van Rietgors in De Onlanden 
en aantallen territoria in de deelgebieden 

Leekstermeergebied en Peizermaden 
 

  

 
Broedvogels tellen is ook genieten van de 
prachtige ochtenden in De Onlanden, 
zoals hier, aan de noordkant van de Matsloot (L1, 
foto: Michel Wijnhold)  



24 

 

Literatuur: 

 

van den Bremer L., H. Schekkerman, H. van der Jeugd, M. van Roomen, E. van Winden & 

C. van Turnhout (2015) Populatieontwikkeling Wilde Eend, Krakeend, Kuifeend en 

Tafeleend in Nederland: wat weten we over de achtergronden? Sovon-rapport 2015/65, 

CAPS-rapport 2015/01. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen 

 

van Boekel, W.H.M. (2015) From meadows to marshland – response of the small 

mammal populations. Lutra 58, 57-71. 

 

van Boekel, W., R. Blaauw, J. de Bruin, R. Oosterhuis & B. Zoer (2013) Broedvogels in 

De Onlanden in 2013. Rapport 2013.01, stichting Natuurbelang De Onlanden. 

 

van Boekel, W., R. Blaauw, J. de Bruin, R. Oosterhuis & B. Zoer (2015) Broedvogels in 

De Onlanden in 2015. Rapport 2015.02, stichting Natuurbelang De Onlanden. 

 

Dantuma, R. (2017) Foerageergebieden en prooien van de Zwarte stern in De Onlanden. 

Limosa (in prep.) 

 
‘Close encounter’ met jonge Zwarte kraai tijdens broedvogeltelling 
 in telgebied de Vorrelmat (P17; foto Edda Kammenga) 
 

 

  



25 

 

Bijlage 1: geteld oppervlak in De Onlanden in 2016 

 

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:  ± 2800 ha  ± 1668 ha  489 ha  ± 441 ha 

N2000-gebied:  1552 ha  ± 734 ha  289 ha  351 ha 

Kleibosch/Zuiderm.: 125,3 ha  125,3 ha   

Peizermaden:  ± 1100 ha  809 ha   ±200 ha ± 90 ha 

 

Het verschil van 178 ha tussen het totaal oppervlak van het N2000-gebied (1552 ha) en 

de som van de (wel of niet) getelde delen hiervan (1374 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 2012-2016 

 

Let op: in deze tabel zijn bij een aantal soorten de aantallen voor eerdere jaren anders 

dan vermeld in de tabel in het rapport over die jaren. 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 

rapporten 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 Oeverzwaluw) 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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Peizermaden 

  
Leekstermeergebied 

 
Kleibos/Zuider 

 
totaal De Onlanden 

 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

Roerdomp Botaurus stellaris  1 6 8 6 10 6 8 8 8 10       7 14 16 14 20 

Grote zilverreiger Casmerodius albus       
 

        
 

1               1 

Ooievaar Ciconia ciconia   1 1 1 1       
 

          1 1 1 1 

Dodaars Tachybaptus ruficollis 2 1 3 1 2 3   5 2 2       5 1 8 3 4 

Geoorde fuut Podiceps nigricollis   1   
 

10 1     
 

        1 1     10 

Roodhalsfuut Podiceps grisegena       
 

  ?     
 

        ?         

Fuut Podiceps cristatus   3 6 8 3 29 32 32 32 37 1 2 1 29 35 39 42 41 

Knobbelzwaan Cygnus olor 6 6 8 6 8 17 16 15 12 11     1 23 22 23 18 20 

Kolgans Anser albifrons 1     
 

    2 2 1 2       1 2 2 1 2 

Grauwe gans Anser anser 8 20 34 94 117 40 57 43 56 61 1   1 48 77 78 150 179 

Soepgans (Anser unox) 8 5 6 6 4 (ng) 82 109 79 86       8 87 115 85 90 

Indische gans Anser indicus       
 

      1 
 

            1     

Canadese gans Branta canadensis ssp 4 4 11 6 9 17 17 10 5 16 1     21 21 22 11 25 

Brandgans Branta leucopsis 1     1 1 5 7 7 9 8       6 7 7 10 9 

Nijlgans Alopochen aegyptiacus 5 9 12 17 18 15 20 16 19 23 2 1 1 20 29 30 37 42 

Bergeend Tadorna tadorna   1 4 9 5 2 9 8 6 9 2 2 1 2 10 14 17 15 

Krakeend Anas strepera 27 55 54 71 53 38 58 61 53 60 3 4 5 65 113 118 128 121 

Wintertaling Anas crecca 1 5 4 6 5 10 11 18 7 10       11 16 22 13 15 

Wilde eend Anas platyrhynchos 91 167 179 202 133 150 218 203 153 150 10 11 10 241 385 392 366 293 

soepeend Anas ssp. 1 2 2 5 4 1 9 7 2 9     1 2 11 9 7 14 

Pijlstaart Anas acuta       
 

        
 

                  

Zomertaling Anas querquedula 6 13 4 10 17 13 10 22 6 7 1     19 23 27 16 24 

Slobeend Anas clypeata 21 38 35 23 26 86 56 37 13 14 2 1 1 107 94 74 37 41 

Smient Anas penelope 1     
 

        
 

        1         

Tafeleend Aythya ferina   1 1 
 

2 8 4 7 7 2       8 5 8 7 4 

Kuifeend Aythya fuligula 10 24 18 31 27 42 34 41 22 29 4 1 1 52 58 63 54 57 

Bruine kiekendief Circus aeruginosus     1 1 1 4 2 4 3 5       4 2 5 4 6 

Havik Accipiter gentilis   1   
 

  2 2 1 2 2 1 1 1 2 3 2 3 3 

Sperwer Accipiter nisus       
 

  1     1         1     1   

Buizerd Buteo buteo 7 4 3 9 7 8 7 6 4 4 1 1 1 15 11 10 14 12 

Torenvalk Falco tinnunculus       1 1     1 
 

            1 1 1 

Boomvalk Falco subbuteo     1 1 1   ?   ? ?         ? 1 1 1 

Kwartel Coturnix coturnix 8 2 4 15 1 4 2 4 3 2       12 4 8 18 3 
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  Leekstermeergebied   Kleibos/Zuider   totaal De Onlanden   

  2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

Kwartelkoning Crex crex 1 2 2 8   1     
 

2   2   2 2 2 10 2 

Fazant Phasianus colchicus 21 29 42 60 53 8 17 38 39 59 4 6 5 29 46 84 105 117 

Waterral Rallus aquaticus 17 42 62 59 81 18 27 67 55 72       35 69 129 114 153 

Porseleinhoen Porzana porzana 24 20 15 6 14 9 7 22 10 6       33 27 37 16 20 

Kleinst waterhoen Porzana pusilla 9 9 2 1 1 1   2 2         10 9 4 3 1 

Klein waterhoen Porzana parva   1   
 

1       
 

          1     1 

Waterhoen Gallinula chloropus 4 14 14 36 27 4 10 16 13 16 2 1   8 24 32 50 43 

Meerkoet Fulica atra 42 98 82 105 99 111 151 128 90 97 4 5 6 153 249 214 200 202 

Scholekster Haematopus ostralegus 14 12 5 11 8 21 10 11 6 9       35 22 16 17 17 

Steltkluut Himantopus himantopus 1     
 

        
 

        1         

Kluut Recurvirostra avosetta 2     
 

  3     
 

        5         

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

Kievit Vanellus vanellus 49 38 51 66 47 41 34 29 29 24 1 3   90 72 81 98 71 

Kemphaan Philomachus pugnax       
 

  ?     
 

?       ?         

Watersnip Gallinago gallinago 24 23 23 23 22 10 12 14 7 6       34 35 37 30 28 

Grutto Limosa limosa 20 22 9 10 5 29 9 10 3 4 1     49 31 20 13 9 

Wulp Numenius arquata 20 18 17 15 14 18 9 10 5 6 1     38 27 28 20 20 

Tureluur Tringa totanus 24 31 33 33 26 47 21 23 19 20 1 2 1 71 52 57 54 47 

Holenduif Columba oenas       2     1 2 1 1         1 2 3 1 

Houtduif Columba palumbus 1 4 7 9 9 5 11 14 8 12 2 4   6 15 23 21 21 

Turkse tortel Streptopelia decaocta       
 

      1 
 

            1     

Kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus 87 4 4 16 710       
 

        87 4 4 16 710 

Visdief Sterna hirundo       
 

2 2   2 4 3       2   2 4 5 

Zwarte stern Chlidonias niger       
 

8       
 

                8 

Koekoek Cuculus canorus 3 3 3 3 5 6 3 5 5 9     1 9 6 8 8 15 

Gierzwaluw Apus apus   2   
 

        
 

          2       

Kerkuil Tyto alba       
 

  1     
 

        1         

Bosuil Strix aluco 1     
 

  1 1   
 

1       2 1     1 

Ransuil Asio otus   1 1 
 

  1     
 

1       1 1 1   1 

Velduil Asio flammeus       
 

  1     
 

1       1       1 

IJsvogel Alcedo atthis       
 

        1 2           1? 1 2 

Grote bonte specht Dendrocopos major 1 4 6 8 7 6 8 11 8 12 5 5 5 7 12 22 21 24 

Kleine bonte specht Dendrocopos minor 1 2 1 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 3 5 6 6 
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  Leekstermeergebied   Kleibos/Zuider   totaal De Onlanden   

  2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

Veldleeuwerik Alauda arvensis 137 138 131 156 133 61 62 52 34 34   4   198 200 183 194 167 

Oeverzwaluw Riparia riparia       
 

        
 

                  

Boerenzwaluw Hirundo rustica 2 2 8 6 5 13   2 5 5       15 2 10 11 10 

Huiszwaluw Delichon urbica       
 

      5 2             5 2   

Boompieper Anthus trivialis 11 12 9 25 23 5 14 9 6 9 15 9 12 16 26 33 40 44 

Graspieper Anthus pratensis 112 143 142 174 143 30 104 93 68 72 9 8 11 142 247 244 250 226 

Gele kwikstaart Motacilla flava 2 10 9 12 14 4 4 2 3 2       6 14 11 15 16 

Witte kwikstaart Motacilla alba 6 2 4 5 4 22 12 13 12 13   1 1 28 14 17 18 18 

Winterkoning Troglodytes troglodytes 1 9 15 46 48 25 46 75 83 104 21 16 19 26 55 111 145 170 

Heggenmus Prunella modularis 1   1 3 4     6 2 6       1   7 5 10 

Roodborst Erithacus rubecula   2 3 5 7 11 6 14 15 10 14 17 20 11 8 31 37 37 

Nachtegaal Luscinia megarhynchos       
 

      2 
 

            2     

Blauwborst Luscinia svecica 29 57 60 77 85 24 45 59 52 76 1 3 8 53 102 120 132 169 

Zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros       1         
 

              1   

Gekraagde roodstaart Ph. phoenicurus   2 1 1 4 6 9 11 13 9 10 8 3 6 11 22 22 16 

Paapje Saxicola rubetra 8 18 14 16 13     1 
 

        8 18 15 16 13 

Roodborsttapuit Saxicola torquata 23 26 24 23 33 19 13 14 16 22 4 3 6 42 39 42 42 61 

Tapuit Oenanthe oenanthe       
 

    1   
 

          1       

Merel Turdus merula 3 18 12 26 23 17 28 35 40 54 11 16 17 20 46 58 82 94 

Zanglijster Turdus philomelos 1 3 6 10 7 8 10 12 17 13 7 8 7 9 13 25 35 27 

Grote lijster Turdus viscivorus     1 
 

1 1 1   3 2   1 2 1 1 1 4 5 

Sprinkhaanzanger Locustella naevia 45 58 53 58 58 20 28 46 45 75 2 13 9 65 86 101 116 142 

Snor Locustella luscinioides 2 8 21 21 27 9 20 55 56 84 2 2   11 28 78 79 110 

Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus 101 181 245 220 304 134 331 482 379 453 10 11 12 235 512 737 610 759 

Bosrietzanger Acrocephalus palustris 88 72 69 106 93 35 44 67 89 78 6 5 8 123 116 142 200 179 

Kleine karekiet Acrocephalus scirpaceus 62 78 123 115 141 117 132 246 231 206 7 5 6 179 210 376 351 353 

Grote karekiet Acrocephalus arundinaceus       
 

1 1   ? 
 

        1   ?   1 

Spotvogel Hippolais icterina   1   
 

2 2 2 2 3 4 2   2 2 3 4 3 8 

Braamsluiper Sylvia curruca       1 2     1 
 

6 1 2       2 3 8 

Grasmus Sylvia communis 69 113 86 140 124 20 53 74 74 76 12 10 17 89 166 172 224 217 

Tuinfluiter Sylvia borin 1 6 9 18 15 9 16 29 34 41 4 4 8 10 22 42 56 64 

Zwartkop Sylvia atricapilla 5 10 13 26 18 14 23 41 44 47 18 21 24 19 33 72 91 89 
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  Leekstermeergebied   Kleibos/Zuider 

 
totaal De Onlanden   

  2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

Tjiftjaf Phylloscopus collybita 3 18 23 30 26 30 39 73 56 66 22 17 24 33 57 118 103 116 

Fitis Phylloscopus trochilus 13 40 43 63 74 48 87 118 114 135 19 17 18 61 127 180 194 227 

Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata       2       1 3 3   1 1     1 6 4 

Bonte vliegenvanger Ficedula hypoleuca       
 

  1     
 

    1   1     1   

Baardmannetje Panurus biarmicus     1 2 3   2 8 27 29         2 9 29 31 

Pimpelmees Cyanistes caeruleus 2 4 6 19 15 7 15 13 16 15 6 6 11 9 19 25 41 41 

Koolmees Parus major 3 7 14 25 23 12 17 38 28 24 12 12 18 15 24 64 65 65 

Matkop Poecile montanus 1     2 1 1   4 4 5 3 2 1 2   7 8 7 

Staartmees Aegithalos caudatus       4     1 2 2 3   1     1 2 7 3 

Boomkruiper Certhia brachydactyla     1 9 4 1 4 9 14 8 10 7 3 1 4 20 30 15 

Boomklever Sitta europaea   1   
 

    1 1 1   3 1 2   2 4 2 2 

Huismus Passer domesticus       5 4       2 1             7 5 

Ringmus Passer montanus       
 

1   5 2 2           5 2 2 1 

Gaai Garrulus glandarius 1 1 2 4 5 2 2 3 4 2 3 2 1 3 3 8 10 8 

Ekster Pica pica     1 
 

  1 1   
 

        1 1 1     

Zwarte kraai Corvus corone 1 4 8 17 10   9 8 9 11   1 1 1 13 16 27 22 

Spreeuw Sturnus vulgaris 1 3 1 7 12 3 4 5 9 6 2   1 4 7 8 16 19 

Wielewaal Oriolus oriolus       1       1 1             1 2   

Vink Fringilla coelebs 2 4 11 13 6 13 31 32 30 31 20 16 17 15 35 63 59 54 

Groenling Chloris chloris   1 1 
 

1   3 4 2 4         4 5 2 5 

Putter Carduelis carduelis 3 6 5 7 12 2 8 13 7 9 1 2 3 5 14 19 16 24 

Kneu Carduelis cannabina 7 9 4 6 6 1 4 11 10 5 3 7 5 8 13 18 23 16 

Goudvink Pyrrhula pyrrhula   1 1 
 

2 2 1 1 1 3     1 2 2 2 1 6 

Geelgors Emberiza citrinella 1     
 

        
 

  2   1 1   2   1 

Rietgors Emberiza schoeniclus 129 199 254 305 330 63 271 387 315 323 9 10 16 192 470 650 630 669 

 


