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Samenvatting 
 

Ook in 2020 stond natuurgebied De Onlanden weer garant voor een spectaculair 

broedseizoen. De aantallen getelde broedparen/territoria kwamen voor de meeste 

vogelsoorten hoger uit dan ooit tevoren en ook waren er opnieuw meer verschillende 

soorten aanwezig dan in voorgaande jaren. Meest algemene broedvogel was zoals altijd 

de Rietzanger met ruim 1200 getelde territoria, maar voor het totaal aantal broedparen 

bleef de Kokmeeuw de lijst weer aanvoeren. De kokmeeuwkolonies langs het Eelderdiep 

groeiden uit tot boven de 2500 nesten. Een flink aantal zeldzame en bijzondere soorten 

vereerden De Onlanden met een bezoek. Zo zaten lange tijd een Grote Karekiet en een 

Krekelzanger te zingen in het moeras en maakte een paartje Buidelmees zelfs een nest 

bij het Leekstermeer. De weersomstandigheden hadden ook in 2020 veel invloed op het 

broedseizoen. Door de zachte winters van de laatste jaren waren soorten die in 

Nederland overwinteren, zoals IJsvogel en Groene Specht, dit jaar op meer plaatsen te 

vinden in De Onlanden. De hevige regenval eind maart en de daarop volgende langdurige 

droogte zorgden vooral langs het Eelderdiep voor problemen, zoals afnames van de 

aantallen bij enkele moerasbroedvogels. Dat de boomopslag in De Onlanden elk jaar wat 

groter wordt bleek wel uit de toename van de broedvogels van struiken en jong bos, 

zoals de Fitis en Winterkoning. Voor de meeste weidevogelsoorten in De Onlanden was 

2020 opnieuw geen goed jaar, maar er waren uitzonderingen. De Veldleeuwerik zong op 

flink meer plekken in de Peizermaden en ook de Gele Kwikstaart had hier een 

uitzonderlijk goed jaar.  

 

 
Zonsopkomst, zoals hier in de Peizerweering, is tijdens een broedvogeltelling altijd weer een mooie belevenis. 
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Inleiding 
 

De inleiding van dit rapport kan inmiddels gekopieerd worden uit de rapporten van 

voorgaande jaren: “<<jaar>> werd voor veel broedvogels in De Onlanden een piekjaar.” 

Er blijkt jaar op jaar groei te zitten in het aantal territoria en in het aantal soorten, zo 

ook in 2020. Zo kwam het totaal aantal territoria dat geteld werd voor het eerst boven 

de 11.000 uit. Dit komt overeen met een stijging van zo’n 12%, terwijl er dit jaar minder 

volledig geteld is dan in het voorgaande jaar. 37 soorten bereikten hoogterecords. Ook 

konden drie nieuwe soorten worden toegevoegd aan de lijst met broedvogels in De 

Onlanden waardoor de teller voor 2020 komt te staan op 112 soorten. Records in 

negatieve zin werden gevestigd door (slechts) een zestal soorten. Al met al was het weer 

een bijzonder en interessant broedseizoen in De Onlanden, met een aantal leuke 

verrassingen, onder bijzondere (corona!) omstandigheden. 

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.deonlanden.nl). 

 

Getelde deelgebieden 

In 2020 werden in De Onlanden in totaal minder plots geteld volgens de BMP-A methode 

van Sovon Vogelonderzoek Nederland dan in het voorgaande jaar. (BMP = Broedvogel 

Monitoring Project, A = Alle soorten; voor informatie over deze telmethode verwijzen we 

naar de website van Sovon, www.sovon.nl/nl/bmp). In het Leekstermeergebied werd dit 

jaar De Bolmert (L17) voor het eerst sinds 2013 niet volgens de BMP-A methode geteld. 

In de Peizermaden werden in 2019 voor het eerst alle plots geteld, toen in het kader van 

SNL-regeling. Deze volledige dekking kon dit jaar worden voortgezet doordat Michel 

Wijnhold (MW), als gevolg van de corona-crisis, meer tijd om handen had. Een ander 

gevolg van de “intelligente lockdown” was dat de Lettelberter Petten (L20) niet meer kon 

worden geteld door een trio tellers. Deze plot werd daarom dit jaar door één teller 

geïnventariseerd. 

De verdeling van De Onlanden in telplots was vrijwel 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 Kleibosch/Zuidermaden 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 (Leekstermeergebied) is met groen aangegeven welke plots 

volgens de BMP-A methode geteld zijn. De plots die slechts één of twee keer werden 

bezocht in het broedseizoen zijn met oranje aangegeven. In de overblijvende, niet-

ingekleurde (delen van) plots zijn alleen losse geldige waarnemingen genoteerd. Dit 

betrof over het algemeen de reguliere landbouwgrond die bij het Natura 2000-gebied 

Leekstermeergebied hoort (L12, 13, 15), maar ook L5 (Matsloot-zuid) kon dit jaar niet 

bezocht worden. De plot de Jarrens (L19) werd dit jaar officieel uitgebreid met het 

broekbos langs het Leeksterhoofddiep. In kaart 2 (Peizermaden) zijn, met oranje, alleen 

de delen aangegeven waarin hooguit losse waarnemingen zijn verzameld. Alle reguliere 

BMP-A plots werden hier volledig geteld. Het gebied net ten oosten van de Zwarte Made 

(P13) werd bij de tellingen daar ook meegenomen, maar was (nog) geen officiële Sovon-

plot. 

Het eilandje in het Leekstermeer (L22) werd door zowel René Oosterhuis (RO) als MW 

eenmalig geïnventariseerd. Begin mei werd door MW in de ochtend de hele oever van het 

Leekstermeer geteld vanuit een fluisterbootje. 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 

bepalen van het aantal territoria van Roerdomp, Bruine Kiekendief en Koekoek (zie 

http://www.deonlanden.nl/
http://www.sovon.nl/nl/bmp
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aldaar). Helaas was ook dit jaar weer niemand van de Werkgroep Roofvogels Nederland 

actief in De Onlanden. 

In totaal zijn in De Onlanden 36 gebieden volgens de BMP-A methode van Sovon geteld. 

Ook in 2020 werden de telrichtlijnen over het algemeen goed gehanteerd door de tellers. 

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 losse gegevens van de 

plots die niet bezocht zijn, losse waarnemingen die doorgegeven zijn en de gegevens die 

ingevoerd zijn in de BMP-Z plots, zijn door Wim van Boekel (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/Zuidermaden (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 

Net als vorig jaar begon het broedseizoen in De Onlanden bijzonder nat, nadat in de 

laatste twee weken van februari 132 mm regen was gevallen. Daarna droogde het 

moeras echter snel uit. Na 13 maart viel er tot 4 juni slechts 32 mm regen. De gevolgen 

van deze droogte waren vooral langs het Eelderdiep weer goed merkbaar (figuur 1). Al 

vroeg in het seizoen kwamen hier grote delen van het moeras droog te staan. Ook in het 

Leekstermeergebied droogde het moeras, na recordhoge waterstanden eind februari (zie 

foto hieronder), weer snel uit. Hier zorgde de peilopzet in de boezem door het 

waterschap er, net als in voorgaande jaren, weer voor dat de verdroging beperkt bleef 

tot de hogere delen van het gebied. 

 

 
Figuur 1: Waterpeil in het Eelderdiep gedurende het broedseizoen in opeenvolgende jaren vanaf 2014, zoals 
gemeten bij de stuw bij de Weeringse Dijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De Onlandse Dijk in het Leekstermeer-
gebied op 28 februari 2020: record hoge 
waterstand van –0,43 m NAP. 
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Het weer 

Opnieuw stelde de winter in De Onlanden geen zware eisen aan de Natuur. Er waren 

geen vorstdagen en er viel ook geen winterse neerslag van enige betekenis. Het voorjaar 

kende een afwisseling van warme en koudere periodes zonder extremen (figuur 2). De 

grote hoeveelheid neerslag eind februari was wel extreem. Deze neerslag ging gepaard 

met zware stormwinden die vooral langs het Eelderdiep een ravage aanrichten in de 

rietvelden. Vrijwel al het overjarig Riet knapte hier af. Na februari viel er tot juni veel 

minder regen dan gemiddeld (figuur 3). 

 
Figuur 2: maximum dagtemperatuur in De Onlanden tijdens 
het broedseizoen in 2020 en het langjarig gemiddelde (bron: KNMI.nl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 3: totale maandelijkse 
neerslaghoeveelheid in De Onlanden 
voor het eerste halfjaar (maand 1-6) 
van 2020 en het langjarig maandelijks 
gemiddelde (bron: KNMI.nl) 
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Beheer 

In 2020 werd voor het eerst een aantal percelen in de Peizermaden al vroeg in het 

seizoen gemaaid, in navolging van de beheervisie die verwoord is in de Natuurvisie De 

Onlanden (Spring Partner 2019). Doel van dit vroege maaien is het doorbreken van de 

witbol- of struisgrasdominantie in de vegetatie van deze percelen. Uiteraard werd bij het 

maaien midden in het broedseizoen zoveel mogelijk rekening gehouden met de 

broedvogels, maar mogelijk heeft het toch negatieve gevolgen gehad voor een (beperkt) 

aantal broedvogels, die op dat moment nog een nest hadden in het grasland. Ook 

kunnen juist betere condities gecreëerd zijn voor vervolglegsels van bijvoorbeeld de 

Veldleeuwerik. Deze percelen zijn, net als de overige percelen die jaarlijks gemaaid 

worden, ook ná het broedseizoen weer gemaaid. 

 

Deelnemende tellers 

De volgende personen hebben in 2020 één of meerdere telgebied(en) via de BMP-A 

methode geteld: 

Peizermaden 

Dieko Alting (P1, Langmameer; P12, Eelderdiep-zuidoost) 

Michel Wijnhold (P2, Nieuwe Weering; P13 Zwarte Made) 

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)  

Frans Kromme (P9, het Wold) 

Edda Kammenga (P9, het Wold) 

Rob Rakers (P10, Beelestukken, P15, Wolfskampen; P16, het Beeld) 

Evert-Jan Slot (P11, Noorddijk) 

Willy Sjaarda (P14, Broekenweering) 

Saskia van der Burg (P14, Broekenweering) 

Piet Kruijt (P17, Vorrelmat) 

Piet Kerssies (S, Snegelstukken) 

 

Leekstermeergebied 

Michel Wijnhold (L1, Matsloot-noord; L3, Tussen de Slenken; L6, Blauwvennen-noord) 

Klaas Heeres (L2, Wobbes’ Land) 

Ronald Pieters (L2, Wobbes’ Land) 

Wim van Boekel (L4, Onlandse Dijk; L7, Blauwvennen-zuid) 

Fred Helmig (L8, Klein Waal; L10, Bloemetjesland) 

Roelof Blaauw (L11, Groot Waal) 

Siemen Stienstra (L16, Goltbooren) 

René Oosterhuis (L18, Middelvennen; L19, Jarrens; L20, Lettelberter Petten; L21, 

     Polder Vredewold; L24, Vredewold-west) 

Anne-Mieke Temmink (L20, Lettelberter Petten) 

Emma Zorgdrager (L20, Lettelberter Petten) 

Martin Klaver (L20, Lettelberter Petten) 

Wiebe Zijlstra (L21, Polder Vredewold) 

Edith Barf (L23, Broekbosjes Leeksterhoofddiep) 

Dirk van der Horst (L23, Broekbosjes Leeksterhoofddiep) 

Cees Koelewijn (L25, De Kleibosch; L26, de Zuidermaden) 

Erick Turksema (L25, De Kleibosch; L26, de Zuidermaden) 

 

Daarnaast zijn losse waarnemingen doorgegeven door: Sjoerd Geelink, Bert Helder, 

Willem Hovinga, Maarten Jansen, Jan Lok, Leon Peters, B. Venema, Rachel van Werven 

en Sonja van der Wijk. 

 

Veel dank gaat uit naar alle bovengenoemde personen die een bijdrage hebben geleverd 

aan het vergaren van de grote hoeveelheid gegevens die in dit rapport zijn verwerkt.  
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Resultaten 
 

Algemene opmerkingen 
 

Globale ontwikkeling 

In figuur 4 is de ontwikkeling van aantallen soorten en territoria in De Onlanden per jaar 

weergegeven. De toenames in beide parameters die vanaf het begin van De Onlanden in 

2012 te zien waren, zette ook dit jaar door. Deze trends illustreren vooral de groei in 

diversiteit van biotopen, waardoor meer soorten vaste voet krijgen in het gebied, en de 

zeer gunstige omstandigheden voor een aantal soorten (bijvoorbeeld Grauwe gans, 

Kokmeeuw, Rietzanger) die daardoor in steeds groter aantal gaan broeden in De 

Onlanden. Een beperkt aantal soorten laat een dalende trend zien, die voor sommige 

soorten terug te voeren is op een - tijdelijk, bijvoorbeeld door droogte - ongunstiger 

wordende biotoop en voor andere soorten wellicht ook een landelijke trend weerspiegeld. 

Hieronder gaan we nader in op de veranderingen. 

Nieuwe soorten waren dit jaar de Blauwe Reiger, 

Rouwkwikstaart en Krekelzanger. Kwartelkoning, 

IJsvogel, Bonte Vliegenvanger en Buidelmees waren 

weer terug als broedvogel, na één of meer jaren 

afwezigheid. Klein Waterhoen, Turkse Tortel, 

Zwarte Stern en Tapuit ontbraken dit jaar. 

In Bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de 

getelde soorten en aantallen broedvogels in De 

Onlanden - als totaal en in de deelgebieden 

Leekstermeergebied, De Kleibosch/Zuidermaden en 

Peizermaden - sinds de start van de tellingen in 

2012. De telreeks die sinds 2013 voor 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.     

        Figuur 4: ontwikkeling van aantallen 
        territoria en broedvogelsoorten in De 
        Onlanden vanaf 2013. 
Watervogels 

Van de eenden laat alleen de Krakeend in De Onlanden in de loop der jaren een stijgende 

trend zien, de overige soorten hebben daarentegen te maken met een afnemende of 

hooguit stabiele populatie. De populaties van Grauwe-, Canadese- en Brandgans 

groeiden in 2020 weer flink door. De overige soorten ganzen zijn min of meer stabiel.  

 

Roofvogels en uilen 

Voor de muizeneters was 2020 in De Onlanden een mager jaar, zeker na de enorme piek 

in de veldmuizenpopulatie in de tweede helft van 2019. Deze veldmuizenpiek verdween 

in de winter (WvB, eigen data). Het schaarse voedsel had gevolgen voor de aantallen 

roofvogels die in De Onlanden gingen broeden en waarschijnlijk ook voor hun 

broedsucces (al is dat niet goed gevolgd). Ook de roofvogels die zich met vliegende 

prooien voeden beleefden een minder jaar. Van de uilen kon opnieuw alleen de Bosuil als 

broedvogel in het gebied genoteerd worden. 

 

Weidevogels 

Het lijkt er op dat sommige typische weidevogels aan het verdwijnen zijn uit De 

Onlanden (figuur 5). Er zijn inmiddels net zoveel Groene Specht-territoria in dit 

voormalige veenweidegebied als territoria van de Grutto. Kievit en Tureluur lijken wel 
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stabiel of zelfs licht stijgend. Zangvogels van het 

weidegebied, Veldleeuwerik en Gele Kwikstaart, 

hadden in 2020 een opvallend goed jaar, de 

laatste zelfs met een record aantal territoria. 

 

 

 
             Figuur 5: Verloop van de aantallen 

territoria van enkele weidevogel 
soorten in De Onlanden in de tijd. 

 

 

Rallen en dergelijke 

Droogte en rallen is geen goede combinatie, dat 

bleek ook in 2020 weer. De zeer geringe 

hoeveelheid regen in april en mei had gevolgen 

voor de aantallen van de meer algemene soorten 

(Waterral, Porseleinhoen) die te horen waren, met name in de 

Peizermaden. Ook de zeldzamere soorten waren zo goed als 

afwezig, maar de Kwartelkoning deed het (tegen de landelijke 

trend in) juist heel aardig in De Onlanden. 

 

Rietbroeders 

De opwaartse trend van de typische moeraszangvogels werd 

ook in 2020 voortgezet met nieuwe records. Het was op 

sommige plaatsen zelfs zo druk dat je Snorren en Rietzangers 

ook uit Lisdodde, Pitrus en ruigte hoorde zingen. Alleen de 

Rietgors deed niet mee aan deze opwaartse trend. In 2019 werd 

al geconstateerd dat de toename bij een aantal soorten niet 

overal gelijk liep: in de Peizermaden was de groei minder snel 

dan in het Leekstermeergebied. Voor dit verschil werd geen 

duidelijke verklaring gevonden. In 2020 leek de groei van 

territoria weer wat meer in de pas te gaan lopen voor beide 

deelgebieden. 

 

Bosvogels 

Net als voorgaande jaren lieten de meeste broedvogelsoorten 

van bos en struikgewas een verdere toename zien. Vooral de 

soorten van jong bos profiteerden van het ontstaan van nieuwe 

plekken met boomopslag in het gebied. In de oudere bossen 

werden van een aantal schaarse soorten ook hogere aantallen 

gevonden. Verliezers waren er vrijwel niet. 

 

Gemiste soorten 

Net als in 2019 was de opkomst van soorten die niet jaarlijks 

broeden in De Onlanden groot, maar wellicht is er toch nog wat 

gemist, al zal dat bij een soort als de Ooievaar niet snel 

gebeuren. Nachtegaal, Ransuil, Zwarte Stern en Sperwer zijn 

wel waargenomen, maar konden niet worden betrapt op een 

geldig territorium. Voor een opvallende soort als de Nachtegaal 

zal dat waarschijnlijk wel kloppen, maar voor meer stiekeme 

vogels als de Sperwer is het altijd maar de vraag of ze niet toch 

ergens hebben gebroed. Buiten de tellingen om en een dag vóór 

de datumgrens van 15 mei (voor geldige waarnemingen van 

deze soort) werd een Fluiter gehoord in De Kleibosch. Dat zou 

een nieuwe soort zijn voor De Onlanden, maar hier kon dus 

geen territorium van worden vastgesteld. 
  

Bedreigde soorten 
Het aantal soorten 
broedvogels van de 
Nederlandse Rode Lijst dat 
in De Onlanden te vinden was 
kwam in 2020 uit op 35. Het 
aantal bleef daarmee ook dit 
jaar min-of-meer stabiel, al 
was er ook nu weer aardig wat 
verschuiving in de lijst van 
aanwezige soorten. Een vijftal 
soorten wordt vermeld op de 
Oranje Lijst.  
 
Zomertaling is een Rode Lijst soort die 
ups en downs kent in De Onlanden. 2020 
was een matig jaar voor deze fraaie 
eendensoort, al deed dit paar haar best 
voor het produceren van een beter 
volgend seizoen. (Foto: Theo Bus) 
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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 

(https://www.sovon.nl/rodelijst), of op de Oranje Lijst, voor soorten die op de Rode Lijst 

terecht dreigen te komen. Daarachter zijn tussen haakjes de aantallen territoria te 

vinden voor de jaren 2012 tot en met 2020. 

In Bijlage 2 is een overzicht in tabelvorm van de resultaten van 2020 te vinden, met de 

getelde aantallen per deelgebied (Leekstermeergebied, De Kleibosch/Zuidermaden 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: 17 Rode Lijst  (7-14-16-14-20-20-19-22-17) 

In het eerste jaar van De Onlanden was er slechts één Roerdomp territorium in de 

Peizermaden tegenover zes in het Leekstermeergebied. Van 2013 tot en met 2016 waren 

de aantallen voor beide deelgebieden ongeveer gelijk, maar daarna namen de aantallen 

in de Peizermaden af tot twee territoria dit jaar. Groei in die jaren ertussen zat vooral in 

het Leekstermeergebied, maar ook daar moest de Roerdomp dit jaar een stapje terug 

doen. Mogelijke redenen voor het verdwijnen van de Roerdomp in de Peizermaden zijn 

de extreem hoge waterstanden langs het Eelderdiep in het begin van het seizoen, 

gevolgd door een snelle uitdroging van het gebied, en het slinken van de hoeveelheid 

Riet door ganzenvraat als gevolg van de droogte in de broedseizoenen van afgelopen 

jaren. Het waterpeil in het Leekstermeergebied is veel minder dynamisch dus daar speelt 

dit niet. Dit jaar is – buiten de tellingen om - ook eenmalig gehoemp gehoord uit de 

Zuidermaden (L26), maar dit leidde niet tot een territorium. 

 

Blauwe Reiger  aantal: 1 (2?)  (0-0-0-0-0-0-0-1?-2?) 

Een nieuwe zekere broedvogel in De Onlanden! In 2019 werd in de Blauwvennen (L6) 

meerdere malen een alarmerend paartje Blauwe Reiger waargenomen. In juni van dat 

jaar werd in het aangrenzende Matsloot-noord (L1) een paar met jong gezien. Wellicht 

heeft er destijds een grondnest in het Riet gezeten in L6, maar dit is niet gevonden. Ook 

dit jaar was op dezelfde plek in L6 meerdere malen sprake van alarmerende reigers, 

maar een jong noch een nest werd waargenomen. Aan de andere kant van het 

Leekstermeer, aan de zuidzijde van het Leeksterhoofddiep, werd dit jaar wel een nest 

gevonden met broedende vogel er op. Hoe het is afgelopen met dit nest is niet bekend, 

mede doordat de bladeren het zicht op het nest ontnamen.  

 

Dodaars  aantal: 4  (5-1-8-3-4-2-2-4-4) 

Mogelijk is nog een territorium van deze stiekeme soort gemist in de Blauwvennen (L7). 

Hier werden aan het eind van het broedseizoen wel Dodaarzen waargenomen. 

 

Geoorde Fuut aantal: 23  (1-1-0-0-10-11-25-16-23) 

Geen bijzonderheden. 

 

Fuut   aantal: 42  (29-35-39-42-41-45-40-42-42) 

Geen bijzonderheden. 

 

Knobbelzwaan aantal: 22  (23-22-23-18-20-22-16-19-22) 

Geen bijzonderheden. 

 

Kolgans  aantal: 2  (1-2-2-1-2-2-1-2-2) 

Geen bijzonderheden. 

 

 

https://www.sovon.nl/rodelijst
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Grauwe Gans aantal: 355   (48-77-78-150-179-217-265-329-355) 

De Grauwe Gans is een soort die van grote invloed is op de ecologie van vooral de 

Peizermaden. Door de droogte in de afgelopen jaren zijn de ruiende ganzen meer 

geconcentreerd op het overgebleven water bij het Eelderdiep. Hier vreten ze alle 

vegetatie - vooral Riet en Pitrus - weg waardoor een steeds groter oppervlak open water 

ontstaat. Het slinkende rietareaal biedt zo minder ruimte aan bijvoorbeeld de Roerdomp 

(zie aldaar) en het verdwijnen van Pitrus heeft weer effect op het broedgedrag van de 

Kokmeeuwen die moeten wachten op het opkomen van Moeraswederik om een nest te 

kunnen maken, of andere plaatsen moeten opzoeken in het gebied. De Geoorde Futen 

die de bescherming van de kokmeeuwenkolonie opzoeken worden zo ook beïnvloed in 

hun broedgedrag. De Grauwe Gans broedt in de Peizermaden semi-koloniaal. In dit 

gebied is elk jaar sprake van groei van het aantal paren met een nest. In het 

Leekstermeergebied worden de nesten verspreid over het gebied aangetroffen en is de 

toename van het aantal veel minder sterk. Deze verschillen tussen de deelgebieden 

hebben zeer waarschijnlijk te maken met de veel lagere waterstanden in het 

Leekstermeergebied. De Zuidermaden (L26) is met één territorium nog onontgonnen 

gebied voor de Grauwe Gans.  

 

Soepgans  aantal: 69  (8-87-115-85-90-66-91-50-69) 

De Soepgans laat de Peizermaden links liggen met slechts één territorium bij de 

Noorddijk (P11), de rest zit in het Leekstermeergebied en dan met name ten westen van 

het meer in de Middelvennen (L18) en de Jarrens (L19). In het verleden was het eilandje 

in het Leekstermeer (L22) een bolwerk voor de soort, maar dat eilandje verdwijnt, dus 

zoeken de Soepganzen het elders. Het eiland in de Middelvennen is veel groter dan L22 

en lijkt een goede broedplek te zijn. Het broedsucces leek dit jaar ook vrij goed. Begin 

juni werd op de dijkjes tussen L18 en L19 een grazende groep geteld van 119 adulte 

Soepganzen (ook enkele Grauwe Ganzen) met 110 pullen.  

 

Canadese Gans aantal: 55  (21-21-22-11-25-26-46-47-55) 

De populatie van deze exoot bereikte een record in 2020. Opvallend is verder dat de 

broedende Canadese Ganzen heel gelijkmatig verspreid waren over het hele gebied van 

De Onlanden, al ontbrak de soort in de Zuidermaden (L26). Daarmee wijkt deze gans af 

van de Grauwe-, Soep- en Brandgans (zie aldaar). 

 

Brandgans  aantal: 35  (6-7-7-10-9-17-15-28-35) 

Ook de Brandgans had een voorkeur voor het gebied ten westen van het Leekstermeer 

en net als de Soepgans waren vooral het eilandje in de Middelvennen (L18) en de Jarrens 

(L19) favoriet. Begin juni werden daar op de dijk 19 adulten met 15 pullen gezien, op het 

eilandje zaten toen ook nog zeker twee pullen. 

 

Nijlgans  aantal: 36  (20-29-30-37-42-44-41-38-36) 

De Nijlgans liet tot en met 2017 een gestage groei zien, waarschijnlijk mede door de 

steeds verdergaande kolonisatie van het gebied. De populatie is de laatste jaren min-of-

meer stabiel, al waren er dit jaar duidelijk minder Nijlganzen te vinden in de 

Peizermaden. Het broedsucces leek ook laag, er werden geen pullen gezien. Voor een 

groot deel bleef het bij luidruchtig aanwezige paartjes. De vogels broedden vaak in 

bomen, maar ook wel op eilandjes, in pitruspollen en in rietvelden. De nesten die dit jaar 

in Matsloot-noord (L1) en Tussen de Slenken (L3) werden gevonden mislukten allemaal 

in de eifase. Één van die nesten lag schijnbaar veilig in een zeer dicht begroeid rietveld 

waar enkel met een waadpak was te lopen, begrensd door een slenk, een sloot en de 

Matsloot. Hier werd het nest bij een tweede bezoek geplunderd aangetroffen met de 

gepredeerde resten van een adult vlakbij het nest.     

 

Bergeend  aantal: 17  (2-10-14-17-15-13-15-16-17) 

Geen bijzonderheden. 
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Krakeend  aantal: 151  (65-113-118-128-121-123-125-165-151) 

In het Jaar van de Wilde Eend wordt de Krakeend vaak aangehaald als tegenvoorbeeld 

(bijv. Kleyheeg 2020). Waar de Wilde Eend het landelijk niet goed doet, is de Krakeend 

aan een opmars bezig. Ook in De Onlanden is de langjarig trend van deze soort positief, 

maar de vraag is of dit reëel is of eerder een effect van grotere teldekking. Als er alleen 

wordt gekeken naar de zogenaamde kerngebieden van De Onlanden (de gebieden die 

vanaf het begin goed geteld worden, door veelal dezelfde tellers) dan blijkt de soort 

stabiel. 

 

Wintertaling  aantal: 6 Rode Lijst (11-16-22-13-15-14-4-11-6) 

Geen bijzonderheden. 

 

Wilde Eend  aantal: 274  (241-385-392-366-293-307-313-267-274) 

In het Jaar van de Wilde Eend werd een landelijk onderzoek gedaan naar de 

kuikenoverleving als mogelijke oorzaak van de afname van de populatie van onze meest 

algemene eend. Ook in De Onlanden is de langjarige trend negatief, al liet juist in dit jaar 

de Wilde Eend een kleine opleving zien. Hier zou, naast kuikenoverleving, ook het 

dichtgroeien van slootjes een oorzaak van de langjarige afname kunnen zijn. Ook in De 

Onlanden blijft de Wilde Eend nog steeds de meest algemene eendensoort onder de 

broedvogels. 

 

Soepeend  aantal: 15  (2-11-9-7-14-8-7-17-15) 

Geen bijzonderheden. 

 

Zomertaling  aantal: 14 Rode Lijst  (19-23-27-16-24-19-17-27-14) 

Voor deze Rode-lijstsoort met de mooie “zang” was 2020 een absoluut dieptepunt, nadat 

2019 juist een topjaar was. Een duidelijke oorzaak hiervoor is niet bekend. Wellicht dat 

de omstandigheden in het winterkwartier (Afrika) hierop van invloed waren. In de 

Goltbooren (L16) en ten oosten van het Eelderdiep (P5 en P12) waren meer dan één 

territorium per plot aanwezig. Verder waren de territoria vooral aan de west/zuidkant van 

het Leekstermeer en in de Peizermaden te vinden. 

 

Slobeend   aantal : 49 Rode Lijst (107-94-74-37-41-56-55-66-49) 

Geen bijzonderheden. 

 

Tafeleend  aantal: 12  (8-5-8-7-4-9-7-16-12) 

Geen bijzonderheden. 

 

Kuifeend  aantal: 49  (52-58-63-54-57-45-44-42-49) 

Voor het eerst werd in de Zuidermaden (L26) geen 

kuifeendterritorium gevonden. In het Leekstermeergebied 

waren juist opvallend veel Kuifeenden aanwezig. 

 

Zeearend   aantal: 0 

Al een paar jaar zijn in de winter Zeearenden aanwezig rond 

het Leekstermeer. Hier wordt door paartjes ook wel gebaltst 

en samen opgetrokken. Tot nu toe heeft dit nog niet geleid tot 

duidelijke activiteit die duidt op (plannen voor) nestbouw, 

maar de verwachting is dat dit in de nabije toekomst wel gaat 

gebeuren. 

 
Paartje Zeearend in (balts)vlucht boven 

het Leekstermeer, november 2018. 
(foto: Sjoerd Geelink) 
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Bruine Kiekendief aantal: 4 Oranje Lijst (4-2-5-4-6-8-6-6-4) 

Een mager jaar voor deze moerasroofvogel. Mogelijk vonden sommige paartjes het 

voedselaanbod (vooral Veldmuizen) te mager om tot serieuze broedpogingen over te 

gaan. In het Leekstermeergebied werden in het begin van het seizoen wel meerdere 

paartjes baltsende Bruine Kiekendieven gezien, maar wat later in het jaar werd het erg 

rustig in het gebied. Of de paartjes die wel gebroed hebben jongen groot gebracht 

hebben is onbekend. 

 

Havik   aantal: 3  (2-3-2-3-3-3-2-4-3) 

De vaste territoria van de Havik waren weer bezet. Alleen het paar dat vorig jaar in de 

Broekenweering (P14) broedde, had in 2020 waarschijnlijk een nest in een bosje net 

buiten De Onlanden en telde daardoor niet mee. Ook de Haviken in het Elsburger Onland, 

ten oosten van De Onlanden, waren weer luidruchtig aanwezig in hun territorium. Hoe 

succesvol de broedgevallen waren is onbekend. 

 

Buizerd  aantal: 16  (15-11-10-14-12-13-13-16-16) 

Geen bijzonderheden. 

 

Torenvalk   aantal: 1  Rode Lijst (0-0-1-1-1-2-2-2-1) 

Het is niet moeilijk om Torenvalken waar te nemen in De Onlanden, maar of er gebroed 

wordt is van een andere orde. Er is vaak heel wat geruzie om hoogspanningsmasten 

tussen Torenvalken, Zwarte Kraaien en Buizerds. Wie dan uiteindelijk aan het langste 

eind trekt is niet altijd duidelijk. In de Nieuwe Weering (P2) wonnen de Zwarte Kraaien, 

in Tussen de Slenken (L3) leek de Torenvalk te winnen, maar een nest kon niet worden 

ontdekt. En in Matsloot-noord (L1) won de Buizerd, maar ook daar werd waarschijnlijk 

niet gebroed. Het leek er verder op dat veel Torenvalken net buiten De Onlanden 

broedden - zoals langs de Horst bij de Snegelstukken (S) en bij Polder Roderwolde (L13) 

- maar wel veelvuldig jaagden in het gebied. In een bosje vlakbij de Zwarte Made (P13) 

hadden de Torenvalken niet gekozen voor de speciaal voor deze soort opgehangen 

nestkast, maar werd de voorkeur gegeven aan een oud nest van de Zwarte Kraai. Voor 

het goed inventariseren van roofvogels als de Torenvalk is vaak geen tijd tijdens het 

tellen volgens de BMP-A methode. Hier is meestal informatie van derden van 

doorslaggevend belang, zo ook dit jaar voor de Torenvalk. We hopen dan ook dat deze 

derden hun waarnemingen blijven doorgeven, ook als het de wat minder spannende 

soorten betreft.  

 

Boomvalk  aantal: 1 Rode Lijst (0-?-1-1-1-1-1-2-1) 

De Boomvalken lieten zich weer zien in de Broekenweering (P14), waar ze vrijwel 

jaarlijks broeden. Al half mei was een paartje aanwezig in het gebied. Mogelijk werd een 

oud kraaiennest gebruikt door het paar, maar het leek erop dat de broedpoging 

voortijdig beëindigd werd. Jongen werden hier in ieder geval niet gezien. Bij De Kleibosch 

(L25) werden half juni eenmalig drie jagende Boomvalken gezien, maar andere tekenen 

van een broedgeval ontbraken hier. 

 

Kwartel  aantal: 4  (12-4-8-18-3-5-3-6-4) 

Er waren weer weinig Kwartels te horen in De Onlanden. Topjaren als 2012 en 2015 

werden niet eens bij benadering gehaald. De eerste Kwartel was te horen in de 

Beelestukken (P10) op 21 mei, de andere vogels werden pas rond half juni gehoord.  

 

Kwartelkoning aantal: 2 Rode Lijst (2-2-2-10-2-0-5-0-2) 

Het jaar 2020 was in Nederland een slecht jaar voor deze mysterieuze vogel en dan was 

2019 ook al geen best jaar. Landelijk werden maar 36 territoria vastgesteld en dat terwijl 

het seizoen hoopvol begon met vroege meldingen. Maar waar in 2019 geen territoria van 

de “kwako” zijn gevonden in De Onlanden, waren dat er maar liefst twee in 2020. Dat 

komt neer op 6% van het landelijke aantal en is een gemiddeld aantal voor De Onlanden 

sinds de ingebruikname in 2012. Beide vogels zaten te “crexen” in de Nieuwe Weering 

(P2), goed hoorbaar vanaf de Groningerweg, maar ook vanaf de Roderwolderdijk aan de 
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andere kant van het Peizerdiep. Ze zijn dan ook meerdere malen ingevoerd op 

waarneming.nl. In ieder geval één twitcher kwam zo (helaas) op het idee om het perceel 

in te gaan en één van de vogels op te stoten omdat er blijkbaar toch een 

zichtwaarneming van moest komen.  

 

Fazant  aantal: 167  (29-46-84-105-117-112-134-135-167) 

De aantallen roepende hanen nemen nog vrijwel elk jaar flink toe. Ook in het moeras 

doet de soort het goed. 

 

Waterral  aantal: 140  (35-69-129-114-153-174-159-139-140) 

In 2019 waren er al signalen dat de droogte langs 

het Eelderdiep niet goed uitpakte voor de Waterral. 

Dit jaar werden die signalen bevestigd. Terwijl in 

het Leekstermeergebied het aantal territoria nog 

toenam, daalde de stand in de Peizermaden tot 

een dieptepunt (figuur 6). Naast de droogte is ook 

het verdwijnen van vegetatie in de zone met 

dieper water, direct langs het Eelderdiep, een 

factor die zeker een negatieve invloed heeft op de 

vestigingsmogelijkheden van deze soort. Een 

(paar) zomer(s) met hoge waterpeilen in en rond 

het diepje zouden de Waterrallen, en ook de 

andere soorten in deze groep, wel kunnen 

gebruiken. 

 

 
Figuur 6: aantal territoria van Waterral per jaar 

voor de twee deelgebieden in De Onlanden. 

 

Porseleinhoen aantal:7 Rode Lijst (33-27-37-16-20-7-30-24-7) 

Ook deze ral had een slecht jaar langs het Eelderdiep, met slechts vier spaarzaam 

roepende vogels. Mogelijk spelen hier dezelfde omgevingsfactoren een negatieve rol als 

bij de Waterral. Het aantal Porseleinhoenen in het Leekstermeergebied was met drie 

territoria ook laag, maar in dit deel van De Onlanden wisselen slechte en betere jaren 

elkaar wel vaker af. Landelijk was het, naar verluid, overigens ook geen best jaar voor 

deze soort. 

 

Kleinst Waterhoen aantal: 1 Rode Lijst (10-9-4-3-1-0-1-2-1) 

Alleen langs het Eelderdiep werd een Kleinst Waterhoen gehoord. 

 

Waterhoen  aantal: 49 Oranje Lijst (8-24-32-50-43-39-46-41-49) 

Geen bijzonderheden. 

 

Meerkoet  aantal: 145 (153-249-214-200-202-190-151-155-145) 

Geen bijzonderheden. 

 

Scholekster  aantal: 10 Oranje Lijst  (35-22-16-17-17-10-7-8-10) 

Geen bijzonderheden. 

 

Kleine Plevier aantal: 4 (18-5-3-2-1-1-3-2-4) 

Geen bijzonderheden. 

 

Kievit   aantal: 103 Oranje Lijst  (90-72-81-98-71-82-76-107-103) 

Geen bijzonderheden. 

 

Watersnip  aantal: 22 Rode Lijst (34-35-37-30-28-42-29-24-22) 

Dit jaar was ook in de Zuidermaden (L26) weer eens een baltsende Watersnip te horen. 
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Grutto  aantal: 4 Rode Lijst (49-31-20-13-9-13-5-5-4) 

In de Weeringsbroeken (P7), ooit een bolwerk van Grutto’s in Drenthe met 20-30 

paar/100 ha, was dit jaar nog slechts één territorium te vinden. Voor het eerst waren er 

dan ook in het Leekstermeergebied meer Grutto’s te horen dan in de Peizermaden. Net 

buiten De Onlanden, bij Leutingewolde, kwamen dit jaar liefst zeven paar Grutto’s tot 

broeden. Wellicht het begin van een voorzichtig herstel van de populatie in Drenthe? 

 

Wulp   aantal: 12 Rode Lijst (38-27-28-20-20-18-14-19-12) 

Geen bijzonderheden. 

 

Tureluur  aantal: 50 Rode Lijst (71-52-57-54-47-62-45-47-50) 

Geen bijzonderheden. 

 

Holenduif  aantal: 4 (0-1-2-3-1-1-1-3-4) 

Geen bijzonderheden. 

 

Houtduif  aantal: 36 (6-15-23-21-21-26-23-22-36) 

Deze soort had in de hele Onlanden een opvallend goed jaar. Wellicht hebben de zachte 

winters van de laatste jaren geholpen om de populatie te laten groeien. 

 

Zwartkopmeeuw aantal: 1 (0-0-0-0-0-1-1-1-1) 

Net als voorgaande jaren waren in 2020 weer regelmatig één of meerdere 

Zwartkopmeeuwen te horen rondom de kokmeeuwenkolonies langs het Eelderdiep. Er 

werden zowel onvolwassen als volwassen vogels gezien, maar het lukte niet om een 

(mogelijke) nestplek te ontdekken. Of er daadwerkelijk gebroed is, bleef ook nu weer 

onduidelijk. 

 

Kokmeeuw  aantal: 2530 (87-4-4-16-710-1100-1353-2065-2530) 

Opnieuw groei van de kokmeeuwkolonie langs het noordelijk deel van het Eelderdiep in 

P5 en, sinds vorig jaar, P4. De meeuwen broedden hier nu vrijwel uitsluitend in de 

uitgestrekte velden van Moeraswederik die in april boven water kwamen. Voor de 

meeuwen was het dan ook een geluk dat de waterstand van het Eelderdiep al twee jaar 

op rij zeer laag was in het voorjaar. In het zuidelijk deel van het Eelderdiep groeide de 

Moeraswederik in zones waar het waterpeil zo laag stond dat predatoren als Vos en 

Steenmarter makkelijk bij de nesten zouden kunnen komen. Deze kokmeeuwenkolonie 

werd dan ook dit jaar weer wat kleiner. 

 

Visdief  aantal: 7 Rode Lijst (2-0-2-4-5-2-4-4-7) 

Geen bijzonderheden. 

 

Koekoek  aantal: 20 Rode Lijst (9-6-8-8-15-10-13-20-20) 

Zoals elk jaar is het hier vermeldde aantal van 20 ‘territoria’ slechts een indicatie van het 

geschatte aantal roepende mannetjes Koekoeken in het gebied. Hoeveel vrouwtjes er 

waren is onmogelijk te schatten. 

 

Bosuil   aantal: 1 (2-1-0-0-1-1-1-1-1) 

In de Broekenweering werd begin april een roepend jong gehoord. De Bosuilen bij De 

Kleibosch/Waalborg (L25/L12) werden dit jaar niet gehoord. Wel werd in De Kleibosch in 

april een rustende Bosuil gezien (bron: waarneming.nl), dus mogelijk hebben ook hier 

weer Bosuilen gebroed. 

 

IJsvogel  aantal: 4 (0-0-1?-1-2-0-0-0-4)  

De zachte winters van afgelopen jaren hebben er aan bijgedragen dat de IJsvogel een 

soort is die je makkelijk kunt zien (en horen) in De Onlanden (en elders ook). Nesten 

ontdekken daarentegen is altijd lastiger, maar ook dat ging dit jaar prima. In de 

oeverzwaluwwand in de Lettelberter Petten (L20) zat een nest waar tweemaal zeven 

jongen groot zijn geworden en voorzien zijn van een ring. Ook in het broekbos daar zat 
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waarschijnlijk een nest. Verder zat er in het bosje net naast de Zwarte Made (P13) een 

nest. Dit nest lag weliswaar buiten De Onlanden, maar deze vogels zullen vast veel 

gefoerageerd hebben in het naastgelegen, zeer visrijke Eelderdiep in De Onlanden. Hier 

werden eind juli in ieder geval twee jongen gezien. Op landgoed Nienoord, ook buiten De 

Onlanden, zaten maar liefst drie nesten in de wortelkluiten van bomen die in de storm 

van 2018 zijn omgewaaid. Deze vogels konden echter alle kanten op om te foerageren 

en zijn dus niet meegenomen in de totalen. Aan de zuidkant van het Leekstermeer, bij de 

Berging Sandebuur (L14), is ook een broedpoging gedaan die waarschijnlijk mislukt is 

doordat hier mensen illegaal gingen kamperen. Nagekomen informatie van een visser dat 

er waarschijnlijk ook een nest is geweest aan de noordoever van het meer, bij Vredewold 

(L21), is niet opgenomen in de totalen omdat het om het verstoorde paartje van de 

zuidkant zou kunnen gaan. Er zouden ook nog nesten kunnen zijn gemist, er was in elk 

geval veel activiteit bij de Mijmerbank (L6/7/8) en ook aan de noordkant van het 

Peizerdiep, bij Hoeve Eiteweert, werden regelmatig IJsvogels gezien en gehoord. Met vier 

territoria was 2020 een recordjaar voor de “blauwe flits”. 

 

Groene Specht aantal: 4 (0-0-0-0-0-1-1?-1-4) 

Landelijk is de Groene Specht aan een opmars bezig en dat is ook in De Onlanden te 

merken. Na een paar jaar met hooguit één (twijfelachtig) territorium bleek deze soort nu 

in alle deelgebieden te vinden. Mogelijk zijn er nog vogels gemist, want het blijft een 

tamelijk stiekeme soort. 

 

Grote Bonte Specht aantal: 35 (7-12-22-21-24-34-25-29-35) 

Geen bijzonderheden. 

 

Kleine Bonte Specht aantal: 5 (3-3-5-6-6-4-3-4-5) 

Geen bijzonderheden. 

 

Veldleeuwerik aantal:127 Rode Lijst (198-200-183-194-167-130-117-98-127) 

Na jaren van vooral afnemende aantallen had 

deze voorjaarszanger weer eens een wat 

beter jaar in haar oude bolwerk binnen De 

Onlanden, de Weeringsbroeken (P7, zie figuur 

7). In het andere gebied met hoge dichtheid, 

de Snegelstukken (S), bleef het aantal 

territoria nagenoeg gelijk aan voorgaande 

jaren. In het Leekstermeergebied was juist 

het laagste aantal Veldleeuweriken te horen 

sinds het begin van de tellingen. Hopelijk is 

de aantalsontwikkeling in de Weeringsbroeken 

een aanzet tot herstel of in ieder geval 

behoud van de huidige populatie. Of het 

nieuwe beheer van tussentijds maaien in de 

graslanden (zie inleiding) gaat helpen voor de 

Veldleeuwerik zal in de komende jaren 

moeten blijken. 
Figuur 7: aantal territoria per jaar van 

Veldleeuwerik in telplot Weeringsbroeken (P7) 
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Oeverzwaluw aantal: 72   (0-0-0-0-0-0-5-59-72) 

De nestwanden bij de Lettelberter Petten (L20) zijn 

een groot succes. Ook dit jaar wisten de 

Oeverzwaluwen de nestgelegenheden te vinden, in 

eerste instantie in de wand die al eerder in gebruik 

was, maar daarna ook in het nieuw geplaatste deel. 

Met in totaal 120 nestgaten (en hopelijk jaarlijks een 

gereserveerde plek voor de IJsvogel) is er nog ruimte 

voor groei van de kolonie. Daarnaast biedt de nieuwe 

wand de mogelijkheid om nestcontroles te doen. Het 

broedsucces van de Oeverzwaluwen kon zo bepaald 

worden en flink aantal jongen is geringd.  

De tellers van Wobbes’ Land (L2) ontdekten dit jaar 

een kolonie Oeverzwaluwen net buiten De Onlanden 

op het naastliggende Suikerunie terrein. Door contact 

op te nemen met de Suikerunie en de NVWA kon 

gegarandeerd worden dat de nestlocatie niet zou 

worden afgegraven of anderszins verstoord. Het 

aantal nesten op deze locatie werd geschat op 60 en 

ook deze locatie leek succesvol. De vogels van deze 

kolonie foerageerden veelvuldig boven De Onlanden. 

 

 
De oeverzwaluwwand in de Lettelberter Petten (L20) met links 

het nieuwe gedeelte dat dit jaar in gebruik werd genomen 
(foto: René Oosterhuis) 

 

Boerenzwaluw aantal: 12 Rode Lijst (15-2-10-11-10-18-9-14-12) 

Net als voor de Huis- en Oeverzwaluw geldt voor de Boerenzwaluw dat De Onlanden niet 

alleen broedgebied is, maar ook foerageergebied voor vogels van buiten De Onlanden. 

Vaak liggen nesten op slechts tientallen meters buiten dit gebied, zoals in Sandebuur of, 

iets verder, in de veestallen van Polder Lage Land. In De Onlanden broedden de 

Boerenzwaluwen vooral onder bruggen, zoals die over het Eelderdiep. Daar is het lastig 

nesten tellen. Wel zijn veel uitgevlogen jongen gezien die rustten op de reling van die 

bruggen. 

 

Huiszwaluw  aantal: 18  Rode Lijst (0-0-5-2-0-0-6-15-18) 

De kleine kolonie bij Cnossen aan het Leekstermeer was weer goed bezet. Tijdens een 

korte controle (tien minuten) was activiteit te zien van ouders en/of jongen bij 18 

nesten. Wellicht waren dus iets meer nesten bezet. Ook in de wijk Ter Borch - ten oosten 

van De Onlanden bij het Eelderdiep - werd weer volop gebroed door Huiszwaluwen die 

nestmateriaal en voedsel uit De Onlanden haalden. Hier werden 136 bezette nesten 

geteld door René Dantuma. 

 

Boompieper  aantal: 36 (16-26-33-40-44-34-21-29-36) 

Geen bijzonderheden. 

 

Graspieper  aantal: 205 Rode Lijst (142-247-244-250-226-192-193-201-205) 

Geen bijzonderheden. 

 

Gele Kwikstaart aantal: 25 Rode Lijst (6-14-11-15-16-13-4-9-25) 

2020 was in De Onlanden een recordjaar voor de Gele Kwikstaart na twee magere jaren. 

Opvallend was het hoge aantal van zes territoria in de Drentse Dijk Oost (P8). Dit gebied 

langs het Eelderdiep is normaal gesproken te nat voor deze soort, maar in dit droge jaar 

blijkbaar niet. Ook in de wat hoger gelegen Zwarte Made (P13) en de Snegelstukken (S) 

werden veel territoria gevonden. In het Leekstermeergebied kwam de Gele Kwikstaart 

ook dit jaar nauwelijks voor. 
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Witte Kwikstaart aantal: 20 (28-14-17-18-18-17-16-21-20) 

Geen bijzonderheden. 

 

Rouwkwikstaart aantal: 1 (0-0-0-0-0-0-0-0-1) 

Rond de brug bij de Mijmerbank, op de grens van L7 en L8, 

was dit jaar regelmatig een 2e kalenderjaar Rouwkwikstaart te 

zien. Deze vogel kon niet worden betrapt op activiteiten die 

met nestbouw of voeren van jongen te maken hadden, maar 

aangezien er jaarlijks ‘gewone’ Witte Kwikstaarten onder de 

brug broeden is het aannemelijk dat de Rouwkwikstaart deel 

uit maakte van een (meng)paar dat hier in ieder geval een 

territorium had. 

 

 

 
Rouwkwikstaart 

(foto: Willem Hovinga) 

 

 

 

Winterkoning aantal: 195 (26-55-111-145-170-167-149-175-195) 

Geen bijzonderheden. 

 

Heggenmus  aantal: 8 (1-0-7-5-10-11-5-8-8) 

Geen bijzonderheden. 

 

Roodborst  aantal: 42 (11-8-31-37-37-27-35-38-42) 

Geen bijzonderheden. 

 

Blauwborst  aantal: 355 (53-102-120-132-169-149-180-269-355) 

Ook voor de Blauwborst was 2020 in De Onlanden 

een topjaar. In vergelijking met 2018 een 

verdubbeling van het aantal territoria. De Drentse 

Dijk Oost (P8) en Matsloot Noord (L1) spanden de 

kroon met respectievelijk 38 en 40 territoria. Op 

18 maart werd de eerste zingende vogel gemeld 

en tot in september werden er jongen gezien. 

Mogelijk dragen de droge, warme broedseizoenen 

van de laatste jaren bij aan het succes van de 

Blauwborst. Ook profiteert de soort waarschijnlijk 

van de toename van struiken en boompjes in het 

moeras. We zijn benieuwd hoever de stijgende 

lijn in de komende jaren nog voortgezet gaat 

worden.  

 

 
Figuur 8: aantal territoria per jaar 

van Blauwborst in De Onlanden 
 

Zwarte Roodstaart  aantal: 2 (0-0-0-1-0-1-1-3-2) 

Geen bijzonderheden. 

 

Gekraagde Roodstaart aantal: 14 Oranje Lijst (6-11-22-22-16-22-17-16-14) 

Geen bijzonderheden. 



19 

 

Paapje  aantal: 26 Rode Lijst (8-18-15-16-13-8-19-18-26) 

“Het is 2020 en in heel Nederland is de stand van de Paapjes dramatisch 

gekelderd. In héél Nederland? Nee! Op een paar plekken in Drenthe en 

Friesland houden enkele honderden vogels moedig stand!” aldus een tekst op 

de site van Sovon. Deze organisatie, stichting Bargerveen en Herman van 

Oosten zijn dan ook een onderzoek gestart naar het Paapje (Buiter 2020). Het 

Paapje doet het in De Onlanden in elk geval erg goed, althans in de 

Peizermaden. In het Leekstermeergebied en de Zuidermaden ontbreekt de 

soort de meeste jaren helemaal. De territoria zijn in de Peizermaden gelegen 

op de wat hogere delen, in overgangszones met extensieve of geen begrazing 

en in dezelfde plots waar ook de Gele Kwikstaart het dit jaar goed deed. Net 

als voor deze soort was 2020 voor het Paapje een recordjaar. 

 

Roodborsttapuit aantal: 82 (42-39-42-42-61-62-73-72-82) 

In tegenstelling tot het Paapje, komt de Roodborsttapuit wél verspreid over de 

hele Onlanden voor. De soort profiteert van alle plekjes waar verruiging 

gepaard gaat met menselijke activiteit, zoals bijvoorbeeld bij weilanden en 

houtwallen, langs (liefst) onverharde wegen en bij grasopslagplekken. De 

vogels zijn vaak al heel vroeg in de lente aanwezig en produceren meerdere 

nesten per jaar. De luid alarmerende mannetjes verfraaien het landschap dan 

ook een groot deel van het broedseizoen. 

 
Roodborsttapuit man (boven) en 
Paapje man samen in één beeld  

(foto: Frans Kromme) 

 

 

Merel   aantal: 82 (20-40-58-82-94-90-87-64-82) 

Geen bijzonderheden. 

 

Zanglijster  aantal: 37 (9-13-25-35-27-34-30-26-37) 

Geen bijzonderheden. 

 

Grote Lijster  aantal: 3 Rode Lijst (1-1-1-4-5-1-1-2-3) 

Geen bijzonderheden. 

 

Sprinkhaanzanger aantal: 218 (65-86-101-116-142-170-169-204-218) 

Deze ruigtevogel zit in De Onlanden al jaren in de lift en vestigde ook dit jaar weer een 

record. De groei vindt de laatste jaren alleen plaats in de Peizermaden. In het 

Leekstermeergebied stabiliseert het aantal territoria. Misschien dat de droogtes van de 

afgelopen jaren hier een rol speelden. Die verdroging is in het Leekstermeergebied 

minder een factor dan in de Peizermaden. Sprinkhaanzangers geven over het algemeen 

de voorkeur aan droger terrein dan bijvoorbeeld de Snor. 

 

Krekelzanger aantal: 1 (0-0-0-0-0-0-0-0?-1) 

In 2019 waren er al een paar waarnemingen van zingende Krekelzangers in De Onlanden 

(van Boekel et al. 2019), maar steeds te kort om een territorium te kunnen opleveren.  

Dit jaar werd op 26 mei door RO een zingende vogel ontdekt in de Lettelberter Petten 

(L20) vlak naast de oeverzwaluwwand. Later verplaatste de (waarschijnlijk zelfde) vogel 

zich naar het bos langs het pad naar de kijkhut, waar de vogel door menigeen kon 

worden gehoord, gezien en zelfs gefotografeerd. Er zijn geen aanwijzingen dat deze 

Krekelzanger gepaard was of dat er een nest is gebouwd of is gebroed. Het zou mooi zijn 

als de waarnemingen van dit en vorig jaar de opmaat blijken naar een permanente 

vestiging van deze vogel in De Onlanden. 

 

Snor   aantal: 266 Rode Lijst (11-28-78-79-110-139-169-198-266) 

In de eerste jaren van de inventarisaties in De Onlanden was de gebiedsdekking nog niet 

compleet, maar vanaf 2014 is de dekking redelijk stabiel. Vanaf dat jaar liet de Snor een 
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gestage groei van het aantal territoria zien van 30 per jaar. Daar week 2020 van af met 

bijna 70 territoria groei. Ook voor de Snor was 2020 dus een recordjaar. De soort 

beperkt zich in De Onlanden niet tot rietvelden, maar snort zijn zang inmiddels ook 

vanuit Lisdodde, ruigte en Pitrus. De grootste concentraties waren ook nu weer te vinden 

in het gebied ten oosten van het Leekstermeer, dus in de Blauwvennen en het 

Matslootgebied. Hier vond ook de groei van de populatie plaats. In de Peizermaden bleef 

het aantal territoria weer min-of-meer stabiel. 

 

Rietzanger  aantal: 1279  (235-512-757-610-759-1093-897-1164-1279) 

De overeenkomst tussen de Rietzanger en de Kokmeeuw in De Onlanden is dat deze 

twee soorten als enige door de 1000 territoria-grens zijn gegaan en wel voor beide in 

2017. In 2018 had de Rietzanger een terugval, mogelijk als gevolg van de ongunstige 

windrichtingen (en stormen) in de Sahara dat voorjaar, maar daarna zette de groei weer 

door met 2020 als (voorlopig) recordjaar. Hoeveel ruimte is er nog voor groei? In ieder 

geval is de Rietzanger, net als de Snor, in De Onlanden niet alleen zanger van het Riet, 

maar ook ruigtezanger, lisdoddezanger, zeggezanger en pitruszanger. De meeste 

territoria zaten in hetzelfde gebied als de Snor, maar ook in de Drentse Dijk Oost (P8) 

was de zang overal te horen.  

 

Bosrietzanger aantal: 333 (123-116-142-200-179-197-248-227-333) 

Het aantal territoria van deze leuke zangimitator kende ook een record in 2020, al is de 

aantalsontwikkeling over de jaren een stuk grilliger dan die van andere riet- en 

ruigtezangers. Een leuk aantal zat in de Zuidermaden (L26) met 16 territoria. 

 

Kleine Karekiet aantal: 716 (179-210-376-351-313-555-522-669-716) 

Geen bijzonderheden. 

 

Grote Karekiet aantal: 1 Rode Lijst (1-0-?-0-1-1?-0-1-1) 

Elk jaar weer spannend: doet’ie het of doet’ie het niet, die Grote 

Karekiet. Dit jaar werd eind mei langs de Onlandse Dijk (L4) het 

harde gekras gehoord van deze grote zangvogel. Het mannetje 

bleef daar een aantal weken zingen en ook zou er een vrouwtje 

gespot zijn. Van activiteiten die duiden op nestbouw of broedzorg 

werd echter niets gezien. Begin juni werd in het nabijgelegen 

Wobbes’ land (L2) ook, eenmalig, een Grote Karekiet gehoord. Als 

territorium telde deze vogel dus niet mee en het is niet uit te 

sluiten dat het hier een uitstapje betrof van de vogel van L4. Half 

augustus werd aan de zuidoostoever van het Leekstermeer ook 

een zingende Grote Karekiet gehoord, maar die viel buiten de 

datumgrenzen. 

 
De Grote Karekiet langs de Onlandse 

Dijk liet zich af en toe redelijk goed 
zien. (foto: Frans Kromme) 

 

 

 

Spotvogel  aantal: 16 Rode Lijst (2-3-4-3-8-8-6-10-16) 

Geen bijzonderheden. 

 

Braamsluiper aantal: 12 (0-0-2-3-8-0-8-16-12) 

Geen bijzonderheden. 

 

Grasmus  aantal: 351 (89-166-172-224-217-262-274-359-351) 

Geen bijzonderheden. 

 

Tuinfluiter  aantal: 76 (10-22-42-56-64-79-85-69-76) 

Geen bijzonderheden. 
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Zwartkop  aantal: 163 (19-33-72-91-89-100-83-146-163) 

Geen bijzonderheden. 

 

Tjiftjaf  aantal: 144 (33-57-118-103-116-106-81-126-144) 

Geen bijzonderheden. 

 

Fitis   aantal: 372 (61-127-180-194-227-247-175-335-372) 

Deze typische representant van de broedvogels van jong bos doet het uiteraard erg goed 

in De Onlanden, waar de favoriete broedbiotoop van de Fitis op steeds meer plekken 

ontstaat en uitgroeit. In zijn kielzog groeien ook populaties van andere bosbroeders, 

zoals Zwartkop en Tjiftjaf, steeds verder. Voortgaande successie zou er uiteindelijk toe 

kunnen leiden dat de Fitis de Rietzanger voorbijstreeft als meest algemene broedvogel, 

maar volgens de vorig jaar verschenen Natuurvisie die door de terreinbeheerders is 

opgesteld (Spring Partners 

2019) wordt het areaal bos in 

De Onlanden beperkt tot 10% 

van het oppervlak. Dat is 

uiteraard jammer voor de 

ambities van de Fitis. 

 

 

 
Op sommige plekken in De Onlanden, 
zoals hier in de Berging Sandebuur 
(L14), kwam al meteen na de Herin- 
richting veel boomopslag op. Dit 
wilgenstruweel is inmiddels ruim 10 
jaar oud en herbergt een flink aantal 
Fitissen. 

 

 

 

 

Grauwe Vliegenvanger aantal: 9 (0-0-1-6-4-4-3-8-9) 

Geen bijzonderheden. 

 

Bonte Vliegenvanger aantal: 1 (1-0-0-1-0-3-1-0-1) 

Dit jaar was alleen in De Kleibosch (L25) een Bonte Vliegenvanger te horen. 

 

Baardman  aantal: 92 Oranje Lijst  (0-2-9-29-31-43-38-66-92) 

Het is moeilijk voor te stellen dat er een jaar was dat er 0 Baardmannen werden geteld in 

De Onlanden, inmiddels komt het gepling op steeds meer plekken voor. Dat is goed te 

merken in plotjes die al jaren worden geteld waar steeds meer slootjes/oevers 

dichtgroeien met rietvelden; die raken langzaam maar zeker allemaal gevuld met 

plingende Baardmannen. Er worden ook altijd wel paartjes en jongen gezien. Het 

zwaartepunt voor de Baardman lag ook dit jaar weer in het Leekstermeergebied met 86 

territoria. In de Peizermaden groeide de populatie ook wel, maar waarom de aantallen zo 

achterblijven bij het Leekstermeergebied is onbekend; er zijn immers genoeg rietvelden 

die nog niet zijn gekoloniseerd. Het plat slaan van de rietvelden langs het Eelderdiep 

door de storm in het voorjaar zal in ieder geval niet geholpen hebben. De Zuidermaden 

(L26) hebben de Baardmannen nog helemaal niet ontdekt. 

 

Pimpelmees  aantal: 53 (9-19-25-41-41-34-36-57-53) 

Geen bijzonderheden. 

 

Koolmees  aantal: 105 (15-24-64-65-65-75-69-100-105) 

Geen bijzonderheden. 
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Matkop  aantal: 3 Rode Lijst (2-0-7-8-7-7-4-6-3) 

Geen bijzonderheden. 

 

Staartmees  aantal: 4 (0-1-2-7-3-3-3-3-4) 

Geen bijzonderheden. 

 

Buidelmees  aantal: 1 Rode Lijst (0-0-0-0-0-1-0-0-1) 

In Berging Sandebuur (L14) werd, bij toeval, door een passant 

een compleet nest van de Buidelmees gevonden. De 

aanwezigheid van deze vogels was niet opgemerkt tijdens de 

telling begin mei vanaf een bootje en evenmin tijdens de tweetal 

rondes die door deze plot zijn gemaakt. Wel werd eind maart een 

paar keer een paartje Buidelmezen gezien in de Bolmert (L17). 

Deze plot ligt naast de Berging Sandebuur dus waarschijnlijk 

gaat het om dit paartje dat een nest heeft gebouwd. Of er 

daadwerkelijk gebroed is in het nest bleef onbekend. Het was de 

tweede keer dat Buidelmezen minstens een broedpoging deden 

in De Onlanden. Met het toenemen van de opslag langs oevers 

van slenken en plassen is het mogelijk dat er meer geschikt 

broedhabitat ontstaat voor deze bijzondere broedvogel. 

 
Het nest van de Buidelmees bij 

Sandebuur (foto: B. Veenma) 

 

 

Boomkruiper aantal: 28 (1-4-20-30-15-27-23-24-28) 

Geen bijzonderheden. 

 

Boomklever  aantal: 3 (0-2-4-2-2-4-4-3-3) 

Deze luidruchtige vogel werd opgemerkt in De Kleibosch (L25) en 

in het Groot Waal (L11). Wellicht waren er nog meer 

Boomklevers aanwezig in delen van het gebied die niet goed 

geteld zijn. 

 

Grauwe Klauwier aantal: 1 Rode Lijst (0-0-0-0-0-0-1-1-1) 

In 2011, een jaar vóór de ingebruikname van De Onlanden als waterberging/natuur, 

broedde er al eens een Grauwe Klauwier in het gebied en de afgelopen jaren is deze 

leuke soort weer terug. Het eerste jaar bracht een paartje zeker drie jongen groot onder 

de net gebouwde uitkijktoren in de Beelestukken (P10). In 2019 werd gebroed in De 

Kleibosch (L25), maar in dat jaar waren er ook waarnemingen uit andere gebieden. In 

2020 was er weer een waarneming van een paartje in de buurt van de uitkijktoren, maar 

hier kon geen territorium worden vastgesteld, ondanks extra zoekinspanning. 

Waarschijnlijk was dit dus een passerend paartje. In De Kleibosch werd wel meerdere 

malen een paartje waargenomen en later in het seizoen werd een groepje van drie of 

vier vogels gezien die druk door elkaar vlogen, met in ieder geval een adulte man en een 

juveniel. Landelijk, en dan vooral in Drenthe, is de soort aan een opmars bezig. Meerdere 

delen van De Onlanden lijken geschikt territorium voor deze soort, dus de 

verwachting/hoop is dat er in de toekomst jaarlijks enkele of misschien meer territoria 

zullen komen. 

 

Huismus  aantal: 4 Rode Lijst (0-0-0-7-5-4-2-10-4) 

Geen bijzonderheden. 

 

Ringmus  aantal: 2 Rode Lijst (0-5-2-2-1-2-4-2-2) 

Geen bijzonderheden. 

 

Gaai   aantal: 10 (3-3-8-10-8-10-5-4-10) 

Geen bijzonderheden. 
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Ekster  aantal: 1 (1-1-1-0-0-1-0-1-1) 

Geen bijzonderheden. 

 

Zwarte Kraai aantal: 21 (1-13-16-27-22-24-18-20-21) 

Geen bijzonderheden. 

 

Spreeuw  aantal: 21 Oranje Lijst  (4-7-8-16-19-25-11-15-21) 

Geen bijzonderheden. 

 

Wielewaal  aantal: 1 Rode Lijst (0-0-1-2-0-1?-0-3-1) 

Half juni werd in de Lettelberter Petten (L20) een zingende vogel gehoord. 

 

Vink   aantal: 49 (15-35-63-59-54-44-46-55-49) 

Geen bijzonderheden. 

 

Groenling  aantal: 4 (0-4-5-2-5-5-3-4-4) 

Geen bijzonderheden. 

 

Putter   aantal: 49 (5-14-19-16-24-21-34-42-49) 

Geen bijzonderheden. 

 

Kneu   aantal: 50 Rode Lijst  (8-13-18-23-16-21-30-41-50) 

Vorig jaar werd al geconstateerd dat de Kneu flink profiteerde van de toename van 

braamstruweel en andere opslag in De Onlanden. Toen was vooral de groei van de 

populatie in de Zuidermaden (L26) opvallend. Dit jaar werden juist in het 

Leekstermeergebied veel meer (28) territoria geteld dan vorig jaar (12). In veel plots 

werden hier voor het eerst één of meer paartjes Kneu gevonden. 

 

Goudvink  aantal: 17 (2-2-2-1-6-4-3-10-17) 

Een opvallend goed jaar voor deze soort in de Peizermaden. In 2019 werd hier alleen bij 

de Noorddijk (P11) een Goudvink gehoord, maar nu riepen de vogels ook in de meeste 

andere bosjes in het gebied. De toename in het Leekstermeergebied, die vorig jaar te 

zien was, bleek dit jaar vast gehouden te worden. Alleen in De Kleibosch (L25) blijft de 

populatie nog hangen op één territorium. Wellicht komt de groei daar komend jaar. 

 

Appelvink  aantal: 3 (0-0-0-0-0-0-0-0-1-3) 

In De Kleibosch (L25) deed de nieuwkomer van vorig jaar het prima. 

 

Geelgors  aantal: 5 (1-0-2-0-1-0-3-4-5) 

Geen bijzonderheden. 

 

Rietgors  aantal: 878 (192-470-650-630-669-751-833-885-878) 

De opvallende afname van het aantal territoria van Rietgors in het Leekstermeergebied 

dit jaar (van 467 naar 408) kan deels verklaard worden uit het niet tellen van de 

Matsloot-zuid (vorig jaar goed voor 27 territoria), maar ook in veel andere plots in dit 

deel van De Onlanden was de stand wat lager. In de Peizermaden groeide het aantal 

territoria gestaag verder. 
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Bijlage 1: geteld oppervlak in De Onlanden in 2020 

 

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  ± 1994 ha  ± 192 ha ± 400 ha 

N2000-gebied:  1552 ha  ± 831 ha  ± 177 ha ± 366 ha 

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

Peizermaden:  ± 1100 ha  1038 ha  ± 15 ha ± 35 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 2012-2020 

 

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, in verband met de leesbaarheid van de tabel, niet ingevuld. Bij sommige 

soorten (bijvoorbeeld Roodhalsfuut) 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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