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Samenvatting 
 

In 2015 werd een nog groter deel van De Onlanden goed onderzocht op broedvogels dan 

in de voorgaande jaren. De groep van tellers was weer groter en bestond nu uit 31 

personen (m/v) die elk één of meerdere gebiedjes voor hun rekening namen. De 

resultaten van het telwerk gaven daardoor in 2015 over het algemeen een nog 

betrouwbaarder beeld van de broedvogelpopulatie in De Onlanden. 

De weersomstandigheden waren in het begin van het broedseizoen niet ideaal voor 

broedvogels en tellers. Maart en april waren in De Onlanden kouder en natter dan 

gemiddeld. Het broedseizoen kwam daardoor vrij langzaam op gang. De zogenaamde 

‘koppeling’ van de Grote Masloot bij Bunne met het Eelderdiep, begin 2015, zorgde 

ervoor dat in het voorjaar de waterstand langs dit diep lange tijd erg hoog bleef. Dit had 

invloed op de soorten en aantallen broedvogels langs het Eelderdiep. Ook in het 

Matslootgebied stond het water in het broedseizoen wat hoger dan in voorgaande jaren, 

maar dit had minder of geen invloed op de broedvogelpopulatie. Door de sterke 

vernatting van het hele gebied sinds 2012, was in 2015 de Veldmuis vrijwel verdwenen 

uit De Onlanden. 

In totaal werden in 2015 ruim 5900 territoria van 100 verschillende vogelsoorten in De 

Onlanden vastgesteld. Ongeveer evenveel als in 2014. 27 soorten van de Rode Lijst van 

Nederlandse broedvogels en 11 soorten van de Oranje Lijst waren in De Onlanden te 

vinden. De meest getelde soort was dit jaar de Rietgors, met 630 territoria. Een aantal 

soorten, zoals Grauwe gans, Kwartelkoning en Baardman deden het in 2015 erg goed in 

De Onlanden. Andere soorten, zoals Slobeend, Buizerd en Grutto, lijken langzaam uit het 

gebied te verdwijnen. Voor het grootste deel van de broedvogelsoorten in De Onlanden 

was het beeld stabiel. 

 

 
Petgat bij de Noorddijk (P11)   
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Inleiding 
 

In 2015 werd voor de derde keer de broedvogelpopulatie in vrijwel het hele gebied van 

De Onlanden geteld. Hier deden een groot aantal vrijwilligers aan mee. Dit jaar was het 

getelde oppervlak weer groter, doordat een aantal nieuwe tellers nieuwe delen van het 

gebied voor hun rekening namen. We zijn daar uiteraard zeer blij mee, want hoe beter 

en vollediger de broedvogels in De Onlanden geteld worden, hoe betrouwbaarder de 

getallen zijn die in de jaarlijkse rapporten gepresenteerd worden. We zijn daarom ook 

steeds op zoek naar enthousiaste vogelaars, die onze tellersgroep willen versterken.  

De natuur in De Onlanden stond ook in 2015 niet stil. Dat valt goed op te maken uit de 

ontwikkelingen in de broedvogelpopulatie. De soorten en aantallen laten trends zien in 

positieve en negatieve richtingen, zoals dat te verwachten is in een gebied als De 

Onlanden. Het weer en de waterhuishouding in het gebied hadden dit jaar duidelijk 

invloed op de aantallen van sommige soorten. Maar niet alle ontwikkelingen laten zich 

makkelijk verklaren door dergelijke factoren. Gelukkig maar. 

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 2015 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, met 

toevoegingen, 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 de Peizermaden werden in 2015 vier nieuwe plots (P13-16) gevormd, die door vier 

vrijwilligers, waarvan drie nieuwe, geteld werden. In het Matslootgebied werd Wobbes’ 

land (L2) dit jaar door een nieuwe vrijwilliger geteld. 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 (L4,7,9 en 14) door Wim van Boekel (WvB) twee keer tijdens het 

broedseizoen bezocht. Gebied L5 is slechts één keer bezocht, L6 is dit jaar niet 

onderzocht. Roelof Blaauw telde het Groot Waal, onderdeel van plot L11, regelmatig. 

Siemen Stienstra telde het deel van L15 ten westen van de Rodervaart. L22, het eilandje 

in het Leekstermeer, werd door René Oosterhuis (RO) eenmalig geïnventariseerd op 

broedende ganzen en eenden. RO telde eind juni ook eenmalig, vanaf het water, de 

broedvogels langs de zuidelijke en oostelijke oevers van het Leekstermeer. Eén plot in 

het Leekstermeergebied werd wel geteld, maar de gegevens werden helaas niet verwerkt 

door de teller. De gegevens van deze plot die in dit rapport verwerkt zijn, betreffen dan 

ook alleen losse waarnemingen door WvB. De plots met reguliere landbouwgrond, L12, 

L13 en L15 ten oosten van de Rodervaart, zijn, net als andere jaren, niet bezocht. Ook 

een heel klein deel van het Natura 2000-gebied, aan de noordkant van het Leekstermeer, 

(met geel begrensd in kaart 1) werd niet onderzocht.  

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

telmethode voor Zeldzame soorten). Tien personen hadden de mogelijkheid om via de 

invoermodule op de Sovon site in deze plots losse waarnemingen van een aantal 

bijzondere broedvogelsoorten in te voeren. Deze Z-plots waren vooral nuttig bij het 

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

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

in De Onlanden. 

In de Peizermaden werd de Nieuwe Weering (P2) in 2015 twee maal door WvB bezocht 

tijdens het broedseizoen. Andere delen van de Peizermaden die niet met de BMP-A 

http://www.natuurindeonlanden.nl/
http://www.sovon.nl/nl/bmp
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methode geteld werden (met geel begrensd in kaart 2) zijn zeer globaal onderzocht door 

WvB, Maarten Jansen en Jacob de Bruin. Eén plot in de Peizermaden werd helaas alleen 

in het begin van het seizoen gemonitord. De gegevens van dit plot zijn zo goed mogelijk 

aangevuld met losse waarnemingen van WvB en anderen uit het laatste deel van het 

seizoen. Een groot oppervlak van het meest zuidelijke deel van de Peizermaden 

(Snegelstukken, rood in kaart 2) werd eenmalig geteld in het kader van de SNL-regeling 

van de provincie Drenthe (Kerssies 2015). Ook hierbij werd de BMP-methode gebruikt. 

Wij mochten deze gegevens gebruiken in dit rapport. 

In totaal zijn in De Onlanden 30 gebieden volgens de BMP-A methode van Sovon geteld 

en één gebied deels. De telrichtlijnen werden dit jaar door de tellers beter gehanteerd 

dan andere jaren. Wij zijn daar uiteraard zeer tevreden over, aangezien dat de 

betrouwbaarheid van de getallen vergroot. Van de getelde gebieden (op één na, helaas) 

werden alle gegevens via de module van Sovon ingevoerd. Een overzicht van de tellers 

en hun BMP-A plots staat hieronder. De gegevens van de plots die slechts één of twee 

keer bezocht zijn en de gegevens die ingevoerd zijn in de BMP-Z plots, zijn door WvB, in 

overleg met de andere auteurs, uitgewerkt. De schattingen van broedvogelsoorten en –

paren die deze uitwerking opleverde zijn in de totalen opgenomen. 

 
Kaart 1: begrenzing BMP-A telgebieden in Natura 2000-gebied Leekstermeergebied en in De Kleibosch (L-
nummers). De gele lijn geeft de overige begrenzing van het Natura 2000-gebied aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart 2: begrenzing BMP-A telgebieden 
in de Peizermaden (P-nummers).  

De gele lijnen geven de overige  
begrenzingen van het natuurgebied aan.  

Het rood ingekleurde gebied is in het kader  
van een ander project geteld (zie tekst). 
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De waterhuishouding 

Half januari 2015 werden in de gestuwde gebieden van Eelderdiep en Peizerdiep record 

hoge waterstanden bereikt van respectievelijk -18 cm en – 60 cm NAP. Dit zorgde voor 

een zeer natte start van het broedseizoen. De stuw in het Peizerdiep bij Peizermade 

functioneerde voor het eerst wel tijdens het broedseizoen, waardoor de waterstand in het 

gebied tussen de Peizermaden en het Leekstermeer gemiddeld wat hoger was dan in 

voorgaande jaren. Ook stroomde het water in de slenken nu gedurende het hele seizoen 

flink door. In de Peizermaden zorgde het gereed komen van de koppeling van de Grote 

Masloot, bij Bunne, met het Eelderdiep voor langduriger en veel hogere waterstanden in 

het Eelderdiep. Het waterpeil stond hier begin april nog zo hoog dat sommige delen van 

de bmp-plots rond het diep nauwelijks bereikbaar waren (zie ook foto op blz. 22). 

 

Het weer 

Net als vorig jaar was de winter van 2014/15 erg zacht. Opnieuw werd in De Onlanden 

slechts één vorstdag genoteerd. Het voorjaar was het echter gemiddeld kouder dan 

normaal (figuur 1) en was ook veel natter dan gemiddeld (figuur 2). Vooral maart was 

een natte maand. Halverwege juni werd het tijdelijk droger weer. 

 

 
Figuur 1: maximum dagtemperatuur 
in De Onlanden tijdens het broedseizoen in 
2015 en het langjarig gemiddelde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 2: totale maandelijkse 
neerslaghoeveelheid in De Onlanden in 2015 
en het langjarig gemiddelde voor het eerste 
halfjaar (maand 1-6) 
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Beheer 

In het Leekstermeergebied zijn een aantal delen die binnen de grenzen van het Natura 

2000-gebied vallen (L12, 13 en 15) in gebruik voor de landbouw. Het betreft 

voornamelijk graslanden, waar regulier, intensief, agrarisch beheer plaats vindt. Deze 

gebieden zijn voor de meeste broedvogels doorgaans niet van belang. 

Natuurbeheer, in de vorm van maaien en/of begrazen, in het voorafgaande jaar heeft 

invloed op de terreinomstandigheden aan het begin van het broedseizoen. Grote delen 

van de natuurterreinen in De Onlanden worden sinds de ingebruikname als waterberging 

(in 2012) niet meer actief beheerd, maar de hoger gelegen, of botanisch interessante 

delen werden ook in 2014 weer gemaaid of beweid (zie kaart 3). Het maaien gebeurde 

steeds na het broedseizoen, de beweiding vanaf mei. Maaien vond in 2014 in het 

Leekstermeergebied voornamelijk plaats langs de Roderwolderdijk, aan de noordkant van 

het Groot Waal en ten noorden van het meer, dus in de telplots L9-11, 21, 24 (zie kaart 

1) en het deel van P2 dat ten westen van het Peizerdiep ligt (zie kaart 2). In de 

Peizermaden werden in 2014 (delen van) P2, P6a, P7-10, P13, P15 en P16 beweid en/of 

gemaaid. De kwelgebieden langs de Noorddijk (P11) en in de Broekenweering (P14 en 

het deel tussen P2 en P6a) werden alleen gemaaid. In 2014 werden ook weer twee 

percelen bij het Eelderdiep in 

telplot P4 gemaaid. 

Alle dijken in De Onlanden 

werden in  2014 en in 2015 

minimaal één keer gemaaid, 

vaak al tijdens het 

broedseizoen. 
 
 
Kaart 3: gebieden (geel 
aangegeven) in De Onlanden die in 
2014 gemaaid of begraasd zijn  
als vorm van natuurbeheer. De witte 
lijn is de grens van De Onlanden. De 
regulier agrarische gebieden (zie 
tekst) zijn niet ingekleurd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelnemende tellers 

De volgende personen hebben in 2015 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; P5, Eelderdiep-noordoost*) 

Roel Rijskamp (P5, Eelderdiep-noordoost*) 

Jacob de Bruin (P5, Eelderdiep-noordoost*) 

Aart van der Spoel (P6, Weeringsbroeken west) 

Jacob Poortstra (P5, Eelderdiep-noordoost*; P7, Weeringsbroeken; P8, Drentse Dijk oost; 

P10, Beelestukken)  

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

Rob Rakers (P9, het Wold) 
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Evert-Jan Slot (P11, Noorddijk) 

Maarten Jansen (P13, Zwarte Made) 

Saskia van der Burg (P14, Broekenweering) 

Willy Sjaarda (P14, Broekenweering) 

Piet Kerssies (Snegelstukken) 

 

*): P5 werd door deze tellers gezamenlijk geteld, waarbij elke teller één of meer van de 

telrondes liep 

 

Leekstermeergebied 

 

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

Wouter Gelling (L2, Wobbes’ Land) 

Bernard Versloot (L8, Klein Waal) 

Hans Verhoogt (L10, Bloemetjesland) 

Roelof Blaauw (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) 

 

Daarnaast zijn losse waarnemingen doorgegeven door: 

Lazar Brinkhuizen, Hendrik Koops, Frans Tijsterman en Maarten Jansen. 

 

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

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

 

 

 

Eén van de tellers in zijn telgebied: 
Bernard Versloot in het gebied Klein 
Waal (L8). 
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Resultaten 
 

Algemene opmerkingen 
 

Globale ontwikkeling 

In 2015 werden 100 verschillende vogelsoorten als broedvogel genoteerd in De 

Onlanden, één minder dan in 2014. Nieuwe soorten in 2015 waren IJsvogel, Zwarte 

Roodstaart en Huismus. Terug van weggeweest waren Sperwer en Bonte Vliegenvanger. 

In 2015 werden Indische Gans, Turkse Tortel, Ransuil, Nachtegaal, Ekster en Geelgors 

niet weer als broedvogel geregistreerd. Het totaal aantal getelde territoria nam iets toe, 

van 5800 in 2014 naar ruim 5900 dit jaar. Voor het grootste deel kan deze toename 

verklaard worden uit de toename van het aantal getelde bmp-plots, met name in de 

Peizermaden. In het Leekstermeergebied werden juist minder territoria vastgesteld, door 

de geringere telinspanning hier en doordat van één telplot de gegevens niet ingevoerd 

werden door de teller. In Bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de getelde soorten 

en aantallen broedvogels in de deelgebieden vanaf 2012.  

Inmiddels is een reeks van vier jaar met BMP-tellingen in De Onlanden opgebouwd. De 

verleiding is groot om al te gaan kijken naar trends in de ontwikkeling van de 

broedvogelpopulatie. Maar door de veranderingen in telinspanning gedurende de 

afgelopen jaren is het voor de meeste vogelsoorten nog niet mogelijk om betrouwbare 

vergelijkingen te maken tussen de jaren. Voor een aantal soort(groep)en is wel een 

duidelijke trend zichtbaar. Daar komen we hieronder op terug. 

 

Watervogels 

De aantallen broedende ganzen en eenden in De Onlanden bleven voor de meeste 

soorten redelijk stabiel ten opzichte van de voorgaande jaren. Een enkele soort nam in 

aantal toe (Grauwe Gans) en een enkele nam af (Slobeend). De stabilisatie bevestigt het 

beeld dat het oppervlak open water in De Onlanden, in de vorm van plassen, slenken en 

sloten, inmiddels ook min-of-meer stabiel is, nadat in de beginjaren een aantal sloten die 

niet meer geschoond werden zijn dicht gegroeid. De peilverhoging in het Eelderdiep van 

dit jaar heeft blijkbaar niet geleid tot een hoger aantal broedende watervogels, 

uitgezonderd wellicht de Grauwe Gans (zie aldaar). 

 

Roofvogels en uilen 

Na het goede veldmuizenjaar in 2014, was de tafel voor de muizeneters onder de 

roofvogels dit jaar een stuk minder vol. Binnen De Onlanden was de veldmuizenstand 

onverminderd slecht, maar namen de aantallen van Aardmuis en spitsmuizen iets toe 

(van Boekel 2016). Voor vogels etende roofvogels viel er uiteraard weer veel te halen in 

De Onlanden. De aantallen van broedende roofvogels in het gebied lieten weinig 

verandering zien. Voor uilen lijkt De Onlanden steeds minder geschikt te worden, wat 

ongetwijfeld te maken heeft met het verdwijnen van de Veldmuis.  

 

Weidevogels 

Het late en tamelijk natte voorjaar, in combinatie met het hogere peil in het Eelderdiep, 

leek ongunstig uit te pakken voor de weidevogels. Waarschijnlijk zijn veel vroege legsels 

verloren gegaan. De betere weersomstandigheden later in het seizoen maakten, met 

name voor de Kievit, nog veel goed. Deze soort lijkt zich, samen met de Tureluur, aardig 

te kunnen handhaven in De Onlanden (zie ook figuur 3). Vooral in de Peizermaden 

profiteren ze waarschijnlijk van het grootschalig maaibeheer. De hoge dynamiek in het 

waterpeil in De Onlanden zorgt vooral langs het Eelderdiep voor blijvend lage begroeiing 

en pionierssituaties. Ook hier profiteren de weidevogels van. Toch blijft de trend in de 

overige delen van De Onlanden, net als voor de meeste andere soorten, neerwaarts.  
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Figuur 3: Verloop van het aantal territoria 
van weidevogels in drie, langjarig getelde, 

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

 

 

 

Rallen 

De Onlanden was ook in 2015 weer een prima 

broedgebied voor de soorten uit deze groep. 

Maar na de spectaculaire toename van soorten 

en aantallen rallen in de afgelopen jaren, was 

2015 toch vooral een jaar van stabilisatie en 

hier en daar afname. Voor pionierssoorten als 

Porseleinhoen en Kleinst waterhoen was 

afname te verwachten. Het langzaam dichter 

worden van de vegetatie zal ook invloed 

hebben gehad op de aantallen en verspreiding van de 

andere soorten, met name de Waterral, maar dit is 

nog niet duidelijk terug te vinden in de getallen.  

 

Rietbroeders 

Hoewel het areaal rietvegetatie zich nog steeds flink uitbreidt 

in De Onlanden, lieten de getallen voor de meeste 

vogelsoorten die graag in Riet broeden (Rietzanger, Snor, 

Kleine karekiet, e.d.) in 2015 een stabilisatie zien. Deels zou 

dit verklaard kunnen worden uit de geringere telinspanning in, 

met name, het Leekstermeergebied. Maar ook in gebieden die 

elk jaar goed geteld worden trad deze stabilisatie op. Een 

duidelijke oorzaak hiervoor is niet te geven. 

 

Bosvogels 

Vooral in de Peizermaden werden dit jaar veel meer van de 

bosjes en houtwallen in het gebied goed geteld. De aantallen 

van veel bosvogels kwamen daardoor ook weer hoger uit dan 

vorige jaren. De completere tellingen leverden ook een paar 

mooie soorten op, zoals de Wielewaal en Grauwe 

vliegenvanger. 

 

Gemiste soorten 

Nu vrijwel het gehele oppervlak van De Onlanden goed, of op 

z’n minst vluchtig, op broedvogels onderzocht wordt, lijkt de 

kans dat soorten gemist worden erg klein te worden. Toch valt 

niet (nooit?) uit te sluiten dat ‘lastige’ soorten als Goudhaan, 

Appelvink of Kemphaan gemist zijn. Andere soorten, die 

eerder wel als broedvogel in De Onlanden gemeld zijn, waren 

dat in 2015 wellicht ook, maar zijn aan de aandacht ontsnapt. 

Te denken valt dan aan Indische gans, Turkse tortel en Ekster.  

  

Bedreigde soorten 
In De Onlanden broedden in 
2015 met zekerheid 27 
vogelsoorten die op de Rode 
Lijst van Nederlandse 
broedvogels staan en 11 die op 
de Oranje Lijst (voor aspirant-
Rode Lijst soorten) staan. De 
aantallen Rode- en Oranje-lijst 
soorten bleven vrijwel gelijk 
ten opzichte van 2014. Wel 
namen de getelde aantallen 
van diverse soorten toe. De 
toename kan deels het gevolg 
zijn van completere tellingen, 
maar voor veel soorten 
(bijvoorbeeld Kwartelkoning, 
Baardman)  was de toename 
reëel. Helaas waren er ook een 
aantal Lijst-soorten die in 
aantal afnamen in De 
Onlanden, zoals Slobeend en 
Grutto. 
 
Visdief is één van de Rode Lijst-soorten die 
in 2015 broedde in De Onlanden. 
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Bespreking per soort 
 

In het hieronder volgende overzicht wordt per vogelsoort het aantal getelde territoria 

vermeld en wordt, waar nodig, een korte toelichting gegeven op het resultaat. Ook staat 

vermeld of een soort voorkomt op de Rode/Oranje Lijst voor Nederlandse broedvogels 

(http://www.vogelbescherming.nl/index.cfm?act=files.download&ui=3B5D3C34-0E13-

15DE-5865C8AFC4B9CF84).  

In Bijlage 2 is een overzicht van de resultaten van 2015 te vinden in tabelvorm, met de 

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

een vergelijking met de getelde aantallen in voorgaande jaren. De aantallen 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: 14 Rode Lijst  

Het aantal territoria van Roerdomp in De Onlanden lijkt zich te stabiliseren. Het totaal 

was in 2015 iets lager dan het jaar ervoor, doordat in de Peizermaden twee territoria 

minder werden vastgesteld in telplot P4. De achteruitgang in dit gebied werd 

waarschijnlijk veroorzaakt door de hogere waterstand in het Eelderdiep, waardoor er 

minder geschikte broedbiotoop over bleef. 

 

Ooievaar  aantal: 1 

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

Onlanden waren er ongeveer evenveel bezet als vorig jaar. 

 

Dodaars  aantal: 3 

Na de acht territoria van 2014 viel het aantal dit jaar een stuk lager uit. Waarschijnlijk is 

de afname reëel, maar de soort is lastig te inventariseren, dus mogelijk zijn toch nog een 

paar territoria gemist. 

 

Fuut   aantal: 42 

De stijgende lijn in het aantal territoria van Fuut werd in 2015 voortgezet. In het 

Leekstermeergebied lijkt het maximum bereikt, maar in de Peizermaden en de Kleibosch 

bleek nog groei mogelijk. 

 

Knobbelzwaan aantal: 18 

In de Peizermaden bleef het aantal territoria stabiel, maar in 

het Leekstermeergebied werden minder territoria vastgesteld. 

De kleinere telinspanning in dit deelgebied speelde hierbij 

zeker mee. 

 

Kolgans  aantal: 1 

Bij L2 (Wobbes’ land) werd meerdere malen een paartje 

Kolgans gesignaleerd. Of ook een broedpoging is gedaan is 

onbekend. 

 

Grauwe gans aantal: 150 

De populatie broedende Grauwe ganzen in De Onlanden 

verdubbelde in 2015. Vooral rond het Eelderdiep nam het 

aantal nesten sterk toe. De ganzen vonden hier veilige 

broedplaatsen in de dichte pitrusvegetatie die nog boven het 

hoge waterpeil (30 tot 70 cm boven maaiveld) uitkwam.  

 

 

 

 
Nest van Grauwe Gans in pitruspol 

http://www.vogelbescherming.nl/index.cfm?act=files.download&ui=3B5D3C34-0E13-15DE-5865C8AFC4B9CF84
http://www.vogelbescherming.nl/index.cfm?act=files.download&ui=3B5D3C34-0E13-15DE-5865C8AFC4B9CF84
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Een vergelijking van het aantal territoria dat door de BMP tellers in de plots P4,5,8 en 12 

werd vastgesteld met het aantal nesten dat door de muskusrattenvanger langs het 

Eelderdiep geteld werd, leverde vrijwel dezelfde aantallen en verdeling op. De BMP 

methode geeft dus zeer waarschijnlijk een betrouwbare schatting van het aantal nesten 

langs het Eelderdiep, ondanks de problemen om het terrein hier voldoende vlakdekkend 

te inventariseren. Dit jaar werden in de Peizermaden beduidend minder en minder grote 

groepen jonge ganzen gezien dan in 2014, mogelijk als gevolg van predatie van jongen 

door Vos, (roof)vogels en marterachtigen. In het Leekstermeergebied steeg het aantal 

territoria van Grauwe gans licht. Hier werden nauwelijks jonge ganzen gezien. 

 

Soepgans  aantal: 85 

Het aantal broedende Soepganzen werd ook in 2015 weer voornamelijk bepaald door de 

broedkolonie op het eilandje in het Leekstermeer (L22). Hier werden 66 paren geteld, 

flink minder dan vorig jaar (toen 108). In het gebied rondom het Leekstermeer (L18 en 

19) werden nog 13 paartjes geteld. Ook waren hier 20-30 paar niet-broedende ganzen 

aanwezig. De populatie langs de Noorddijk (P11: 6 paar) is al jaren stabiel. 

 

Canadese gans aantal: 11 

Het aantal territoria van deze soort nam in het Leekstermeergebied verder af en daalde 

ook in de Peizermaden weer tot het niveau van 2013. Mogelijk heeft de Canadese gans in 

De Onlanden zijn beste tijd gehad. 

 

Brandgans  aantal: 10 

De meeste Brandganzen broedden weer op het eilandje in het Leekstermeer (L22, 5 

paar). In de Peizermaden werd één paartje met kleine pullen gezien bij het Eelderdiep 

(P12). 

 

Nijlgans  aantal: 37 

In het Leekstermeergebied bleef het aantal territoria van deze soort redelijk stabiel. In 

de Peizermaden nam het aantal toe, doordat een groter deel van het gebied goed geteld 

werd. 

 

Bergeend  aantal: 17 

Het aantal territoria nam licht toe. Ook dit jaar werden weer geen jongen gezien. 

 

Krakeend  aantal: 128 

De verschillen met in voorgaande jaren getelde aantallen zijn voornamelijk het gevolg 

van grotere (Peizermaden) of juist kleinere (Leekstermeer) telinspanning in 2015. 

 

Wintertaling  aantal: 13 Rode Lijst 

Het lagere aantal territoria in het Leekstermeergebied is waarschijnlijk deels het gevolg 

van een geringere telinspanning in dit gebied. Maar ook in jaarlijks goed getelde plots in 

De Onlanden nam het aantal territoria van Wintertaling af. Mogelijk was 2014, met 22 

territoria, gewoon een erg goed jaar voor deze soort. 

 

Wilde eend  aantal: 366 

Geen bijzonderheden. 

 

Soepeend  aantal: 7 

Waarschijnlijk zijn soepeenden niet altijd opgemerkt in de grote populatie Wilde eend, 

waardoor een onderschatting kan zijn ontstaan. 

 

Zomertaling  aantal: 16 Rode Lijst 

Deze soort vertoont grote variatie in aantallen territoria per jaar en de verdeling daarvan 

over De Onlanden. In 2014 lag het zwaartepunt in het Leekstermeergebied, met liefst 22 

territoria. Dit jaar werden de meeste territoria vastgesteld in de Peizermaden (10). De 
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meeste geldige waarnemingen betroffen mannetjes in geschikt broedterritorium, maar bij 

de Noorddijk (P11) werden kleine pullen gezien. 

 

Slobeend  aantal: 37 Rode Lijst 

De populatie Slobeend halveerde dit jaar ten opzichte van 2014. De afname wordt niet 

veroorzaakt door verschillen in telinspanning. Ook in jaarlijks goed getelde plots nam het 

aantal territoria flink af. Mogelijk speelt het dicht groeien van kleinere sloten en het 

steeds hoger worden van de vegetatie hier een rol, maar ook in een aantal plots met 

maaibeheer (bijvoorbeeld P9 en P11) was de soort in 2015 niet meer te vinden. Alleen in 

de Weeringsbroeken (P7) deed de Slobeend het goed, met acht territoria. 

 

Tafeleend  aantal: 7 

Geen bijzonderheden. 

 

Kuifeend  aantal: 54 

In de Peizermaden waren dit jaar opvallend veel Kuifeenden aanwezig, terwijl in het 

Leekstermeergebied juist minder territoria werden vastgesteld. Ook in de Zuidermaden 

(L26) nam het aantal territoria af. Voor een deel zijn de verschillen te verklaren uit de 

grotere of kleinere telinspanningen in de deelgebieden, maar de afname in het 

Leekstermeergebied trad ook op in jaarlijks goed getelde plots. 

 

Bruine kiekendief aantal: 4 Oranje Lijst 

De activiteiten van Bruine kiekendieven in De Onlanden 

waren in 2015 duidelijk minder opvallend dan in het 

vorige jaar. Met name in het Leekstermeergebied waren 

de vogels minder prominent aanwezig; minder balts en 

gesleep met nestmateriaal. Hier werd uiteindelijk één 

nest gevonden en nog twee territoria vastgesteld. In de 

Peizermaden was voor het tweede jaar op rij een 

baltsend paartje Bruine kiekendief aanwezig op ongeveer 

dezelfde locatie. Het betrof een adult vrouwtje met een 

derde jaars man. In 2014 werd een tweede jaars man 

gezien, met een adulte vrouw. Mogelijk gaat het dus om 

dezelfde vogels. Ook in 2015 kwam het paar niet verder 

dan de nestbouwfase. Daarna werden de vogels niet 

meer gezien. 

 
Baltsend mannetje 

Bruine kiekendief 
in de Peizermaden 

bij P4. 

 

 

Havik   aantal: 3 

Ook in 2015 werd geen broedgeval van Havik gevonden in de Peizermaden. De vogels 

die hier jagend gezien werden, kwamen dus van buiten De Onlanden. Mogelijk heeft in 

het Elsburger Onland, net ten oosten van de Peizermaden, een Havik gebroed. In het 

Leekstermeergebied waren de twee territoria van 2014 weer bezet. Ook keerde de Havik 

als broedvogel aan de noordkant van het Leekstermeer terug, nadat vorig jaar het nest 

in de Lettelberter Petten (L20) leeg bleef. Deze Havik zat wel op een nieuwe locatie, 

buiten de Petten. 

 

Sperwer  aantal: 1 

Eindelijk werd weer eens een territorium van Sperwer vastgesteld in De Onlanden. In de 

Lettelberter Petten (L20) werd voedseltransport naar een nest gezien. Of er ook jongen 

uitgevlogen zijn, is onbekend. Verder werden alleen nesten van Sperwer gevonden op 

plaatsen buiten De Onlanden, zoals bij de Piccardthofplas, ten oosten van de 

Peizermaden. 
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Buizerd  aantal: 14 

Het aantal territoria van Buizerd lag dit jaar beduidend hoger dan in 2014 (10). Deze 

toename werd echter geheel veroorzaakt doordat een aantal boomrijke delen van de 

Peizermaden goed geteld werden. In het Leekstermeergebied nam het aantal territoria 

juist verder af. In 2012 werden hier nog acht territoria vastgesteld, in 2015 slechts vier. 

De afname heeft waarschijnlijk vooral te maken met het verdwijnen van het belangrijkste 

voedsel van de Buizerd (Veldmuizen) uit De Onlanden. 

 

Torenvalk  aantal: 1 Oranje Lijst 

Ook in 2015 werd slechts één nest gevonden in De Onlanden, dit keer in een 

hoogspanningsmast in de Broekenweering (P14). Het verdwijnen van de Veldmuis uit De 

Onlanden speelt ook bij deze soort een belangrijke rol.  

 

Boomvalk  aantal: 1 Rode Lijst 

Even leek het dat de Boomvalk niet terug zou keren als broedvogel in De Onlanden. Wel 

werden in beide deelgebieden regelmatig jagende vogels gezien, maar het duurde tot 

begin augustus voor duidelijk werd dat er gebroed werd in de Peizermaden, in de buurt 

van de locatie van vorig jaar. Hier vlogen in 2015 twee jongen uit, die nog lange tijd met 

libellen gevoerd werden door de ouders (zie filmpje op Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=uFZlN2oMrrg ) 

Ook in het Leekstermeergebied leek het er lang op dat er een nest van Boomvalk moest 

zijn. Meerdere vogels vlogen hier regelmatig in en rond een bosje. Maar ondanks de 

inspanningen van de teller werd geen aanwijzing voor een broedgeval gevonden. 

 

Kwartel  aantal: 18 

2015 was een bijzonder goed kwarteljaar in De Onlanden, althans in het Peizermaden 

deel. Hier werden, verspreid over het gebied, veel roepende vogels gehoord. Opvallend 

was dat de territoria zich beslist niet alleen in de drogere delen van het gebied bevonden. 

Het totaal kwam in de Peizermaden uit op 15 territoria, bijna vier keer zoveel als in 2014. 

In het Leekstermeergebied bleef de teller steken op drie territoria, één minder dan vorig 

jaar. 

 
Kaart 4: territoria van Kwartelkoning in en  

bij De Onlanden in 2015 (rode stippen). 
De oranje stippen geven locaties aan waar  
eenmalig een roepende vogel gehoord is. 

 

Kwartelkoning aantal: 10 Rode Lijst 

Net als de Kwartel deed de Kwartelkoning het 

in 2015 erg goed in de Peizermaden, met acht 

territoria. De meeste ‘kwako’s’ werden 

gehoord in het hooggelegen gebied langs de 

zuidelijke Drentse Dijk (zie kaart 4). Hier was 

het soms lastig om de verschillende, luid 

roepende, vogels uit elkaar te houden en hun 

locatie te bepalen. Net buiten De Onlanden 

waren hier ook nog twee roepende vogels 

aanwezig. Ook werden op twee plekken 

eenmalig Kwartelkoningen gehoord (oranje 

stippen in kaartje). Volgens de BMP-methode 

tellen deze waarnemingen wel mee, maar in 

dit geval is besloten ze niet als geldig 

territorium aan te merken. Naast dit cluster 

rond de Drentse Dijk waren ook nog langdurig 

roepende vogels aanwezig in de Peizerweering-west (P6b) en Het Wold (P9). Veel fietsers 

konden hier, op weg naar of van hun werk of midden op de dag, genieten van het 

duidelijk hoorbare “crex-crex”.  

https://www.youtube.com/watch?v=uFZlN2oMrrg
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Bijzonder waren de twee territoria van Kwartelkoning in de Zuidermaden. Wat de reden 

is dat de vogels zich juist hier ophielden is onduidelijk. De Zuidermaden wordt, sinds de 

inrichting van dit deel van De Onlanden in 2013, niet meer beheerd. Blijkbaar waren de 

terreinomstandigheden dit jaar precies goed voor de vestiging van Kwartelkoningen (zie 

foto). We zijn benieuwd of ze volgend jaar ook weer hier neerstrijken.  

In De Onlanden zijn meer delen aan 

te wijzen die in theorie geschikt 

zouden moeten zijn voor de vestiging 

van Kwartelkoningen. Sommige 

delen in het Natura 2000-gebied 

Leekstermeergebied worden zelfs 

speciaal voor deze soort beheerd 

(Beheerplan Leekstermeergebied, in 

concept, 2015). Waarom de soort 

toch steeds vrijwel uitsluitend in het 

hoge deel van de Peizermaden te 

vinden is, blijft onduidelijk. De 

habitat hier is niet erg bijzonder of 

kenmerkend te noemen (zie foto). 

Mogelijk keren de vogels terug naar 

de plek waar ze in eerdere jaren 

succesvol gebroed hebben en is dus 

broedsucces meer bepalend voor 

vestiging dan aanwezigheid van 

optimale broedhabitat.  

Hopelijk was het broedsucces van de 

Kwartelkoningen in De Onlanden 

(weer) hoog in 2015. In dat geval 

zou de populatie van Kwartelkoning 

zich nog flink uit kunnen breiden. 
Broedbiotopen van Kwartelkoning in 

De Onlanden in 2015: de Zuidermaden 
(L26, boven) en Zwarte Made (P13, onder). 

 

Fazant  aantal: 105 

Opnieuw steeg het aantal territoria van deze soort flink ten opzichte van het vorige jaar 

(84 in 2014). De toename vond vooral plaats in de Peizermaden en werd hier voor het 

grootste deel veroorzaakt door de grotere telinspanning. In de natste delen van de 

Peizermaden nam het aantal Fazanten juist af. 

 

Waterral  aantal: 114 

De Waterral lijkt in De Onlanden op, of net over, het maximale aantal territoria 

aangekomen te zijn. Het totaal aantal territoria lag iets lager dan in 2014 (toen 129), 

maar deze kleine daling werd waarschijnlijk vooral veroorzaakt door de geringere 

telinspanning in het Leekstermeergebied. In de Peizermaden heeft de hogere waterstand 

in het Eelderdiep waarschijnlijk ook geleid tot minder oppervlak geschikt broedbiotoop. 

 

Porseleinhoen aantal: 16  Rode Lijst 

Voor deze pioniersoort lijken de omstandigheden in De Onlanden niet gunstig meer. Het 

aantal territoria halveerde in 2015. In de Peizermaden nam het aantal voor het derde 

jaar op rij af, terwijl in het Leekstermeergebied het aantal Porseleinhoenen weer uit 

kwam op het niveau van twee jaar geleden. Van deze soort is bekend dat de aantallen 

van jaar tot jaar sterk kunnen fluctueren. Of 2015 landelijk een slecht porseleinhoenjaar 

was is nog onbekend, maar ook in de Houtwiel (Fr.) was het een slecht jaar voor de soort 

(persoonlijke mededeling Ron van der Hut). Mogelijk is de afname in De Onlanden dus 

tijdelijk.  
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Kleinst waterhoen aantal: 3 Rode Lijst 

Ook in 2015 werd deze lastig te ontdekken soort weer op meerdere plaatsen in De 

Onlanden gehoord. In de Peizermaden was opnieuw een Kleinst waterhoen aanwezig bij 

het Eelderdiep noord-oost (P5). In het Leekstermeergebied werd bij toeval een roepende 

vogel ontdekt in de Blauwvennen (L7) en werd, eveneens buiten de reguliere BMP-telling 

om, een vogel gehoord in de Bolmert (L17). Mogelijk zijn nog andere Kleinst 

waterhoenen gemist in de slecht getelde gebieden, maar de grote nachtelijke activiteit in 

De Onlanden van allerlei vogelaars die op zoek waren naar bijzondere soorten, maakt de 

kans daarop vrij klein. 

 

Waterhoen  aantal: 50 Oranje Lijst 

Het grotere aantal territoria van deze soort kan deels verklaard worden uit de grotere 

telinspanning in de Peizermaden. Toch nam het aantal Waterhoenen ook in veel van de 

goed getelde delen van De Onlanden nog toe. 

 

Meerkoet  aantal: 200 

Ook in 2015 werden weer minder territoria van Meerkoet vastgesteld in De Onlanden. De 

afname vond met name plaats in het Leekstermeergebied (van 128 naar 90). In de 

Peizermaden steeg het aantal territoria nog wel, vooral door de grotere telinspanning 

hier. Ook leek het hogere waterpeil in het Eelderdiep gunstig te zijn voor Meerkoet. In de 

telgebieden rond het Eelderdiep werden hogere aantallen territoria vastgesteld. 

 

Scholekster  aantal: 17 Oranje Lijst 

Het totaal aantal territoria van Scholekster bleef gelijk ten opzichte van 2014 (16), maar 

er waren verschillen tussen de deelgebieden. In het Leekstermeergebied daalde het 

aantal flink, terwijl in de Peizermaden meer territoria werden gevonden. Deze toename 

werd echter deels veroorzaakt door het telwerk in de Snegelstukken (3 territoria) in dit 

jaar. Wederom werden in de Zuidermaden (L26) geen broedgevallen vastgesteld, hoewel 

hier ook dit jaar weer Scholeksters in het broedseizoen aanwezig waren. 

 

Kleine plevier aantal: 2 

Voor het eerst in jaren broedde weer een paartje aan de noordkant van het Leekstermeer 

(L21). Met succes. Twee jongen vlogen uit. 

 

Kievit   aantal: 98 Oranje Lijst 

De groei van het aantal territoria van Kievit in de Peizermaden zette in 2015 aardig door 

(van 51 naar 66), ondanks de natte en tamelijk koude start van het jaar. Veel paren 

deden een tweede broedpoging in gebiedsdelen die later in het seizoen droog kwamen te 

staan. Mogelijk zijn hierdoor wat dubbeltellingen opgetreden. Maar ook in de relatief 

droge weilanden van de Weeringsbroeken (P7) nam het aantal territoria flink toe. In het 

Leekstermeergebied bleef de Kievit stabiel. In de Zuidermaden (L26) groeide het aantal 

territoria van 1 naar 3. 

 

Watersnip  aantal: 30 Rode Lijst 

In de Peizermaden is de Watersnippopulatie al jaren stabiel op 22-23 territoria. In het 

Leekstermeergebied was dat tot nu toe ook zo, maar daalde het aantal territoria dit jaar 

flink (van 14 naar 7). Deze daling kan deels verklaard worden door de geringere 

telinspanning in dit deelgebied, maar trad ook op in goed getelde gebieden. Verdichting 

van de vegetatie zou hier een rol kunnen spelen. 

          

Grutto  aantal: 13 Rode Lijst 

Het lijkt een kwestie van enkele jaren voordat de Grutto als broedvogel verdwenen is uit 

De Onlanden. Ook in 2015 daalde het totaal aantal territoria weer flink, dit keer vooral in 

het Leekstermeergebied. In het voormalige kerngebied van de Grutto, de 

Weeringsbroeken (P7), nam het aantal territoria zowaar iets toe (van 2 naar 4), maar of 

dit een ommekeer is in de dramatische afname van de soort hier valt te betwijfelen. Ook 

in het potentiële broedgebied de Zuidermaden (L26), waar vorig jaar nog een territorium 
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werd vastgesteld, heeft de Grutto geen poot aan de grond weten te krijgen. Dat de 

Grutto niet geprofiteerd heeft van de vernatting in De Onlanden, was niet verwacht. Vaak 

wordt gemeld dat verhoging van de grondwaterstand en het aanleggen van plas-

drasgebieden een gunstig effect heeft op de populaties broedende weidevogels (bijv. 

Weterings et al. 2015). Voor Kievit en Tureluur in De Onlanden lijkt dit te kloppen, maar 

blijkbaar zijn er andere factoren in het spel die de afname van de Grutto bepalen. Al 

eerder (van Boekel et al. 2014) hebben we gesuggereerd dat een te laag broedsucces 

hierbij een rol kan spelen. Volgens Beintema (2015) vestigen jonge Grutto’s zich op korte 

afstand van de plek waar ze zelf uit het ei gekropen zijn. Dit betekent dat een 

gruttopopulatie met een te laag (of geen) broedsucces vanzelf uitsterft als de ouders 

dood gaan. Ook zal er geen kolonisatie kunnen optreden van nieuwe, meer geschikte 

plekken als er in de directe omgeving van De Onlanden geen andere, wel succesvolle, 

broedpopulaties zijn. Aangezien de Grutto landelijk op uitsterven staat (T. Piersma in de 

Volkskrant van 7 november 2015) is de kans dat De Onlanden bevolkt gaat worden door 

Grutto’s van elders erg klein. 

 

Wulp   aantal: 20 Oranje Lijst 

Net als de Grutto lijkt de Wulp langzaam uit De Onlanden te verdwijnen. De afname is in 

alle deelgebieden te merken en wordt bij deze opvallende soort niet of nauwelijks 

beïnvloed door wisselende telinspanningen. Een goede verklaring voor de achteruitgang 

is niet te geven. 

 

Tureluur  aantal: 54 Rode Lijst 

In de Peizermaden bleef de totale populatie stabiel, al was het beeld per telplot wisselend 

(zie ook grafiek op blz. 9). In het Leekstermeergebied was sprake van een lichte daling. 

In de Zuidermaden (L26) werden dit jaar 2 territoria gevonden (vorig jaar 1). 

 

Holenduif  aantal: 3 

Geen bijzonderheden. 

 

Houtduif  aantal: 21 

Geen bijzonderheden. 

 

Kokmeeuw  aantal: 16  

Oranje Lijst 

Door de hogere waterstand in het Eelderdiep 

ontstond in 2015 weer eens een broedkolonie 

van Kokmeeuwen in de Peizermaden bij L12. 

De vogels broedden hier in pitruspollen die in 

het water stonden en ook op kleine eilandjes 

die ontstaan waren. Het aantal broedpaar is 

geschat op 15. Het broedsucces was 

waarschijnlijk vrij groot. Er waren althans veel 

jonge meeuwen te zien in de kolonie. 

Ten noorden van De Onlanden, bij het bergboezem  Kokmeeuwpaar met twee jongen 

langs het Lettelberterdiep was dit jaar overigens een          langs het Eelderdiep (L12) 

kolonie van 266 paar Kokmeeuwen aanwezig (in 2014 

nog 153), die zeer frequent rond het Leekstermeer foerageerden. 

 

Visdief  aantal: 4 Rode lijst 

Tussen de vele ganzen op het eilandje in het Leekstermeer (L22) werden ook drie paar 

Visdieven geteld. Daarnaast werd in de Bolmert (L17) een territorium gevonden. Aan de 

oostkant van het Leekstermeergebied, bij het Vogeltjesland (L9), werden in juli jonge 

Visdieven gevoerd door de ouders. Of deze vogels in De Onlanden gebroed hebben, of 

afkomstig waren van het Suikerunie-terrein net buiten het gebied, was uiteraard niet 

meer te achterhalen. 
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Koekoek  aantal: 8 Rode Lijst      

Geen bijzonderheden. 

 

IJsvogel  aantal: 1 

De opeenvolgende zachte winters deden de IJsvogels goed, landelijk en ook in De 

Onlanden. In 2015 werden ten noorden en westen van het Leekstermeer door RO liefst 

vier nesten gevonden, waarvan één binnen de grenzen van De Onlanden, in de 

Lettelberter Petten (L20). De broedsels waren zeer succesvol en er werden ook meerdere 

vervolglegsels gevonden. Elders in De Onlanden waren regelmatig IJsvogels te zien, 

maar werden geen (indicaties voor) nesten gevonden. 

 

Grote bonte specht aantal: 21 

Geen bijzonderheden. 

 

Kleine bonte specht aantal: 6 

Geen bijzonderheden. 

 

Veldleeuwerik  aantal: 194 Rode Lijst 

Het totaal aantal territoria van de Veldleeuwerik in De Onlanden nam dit jaar wat toe 

(183 in 2014). De toename kan deels verklaard worden door het tellen van een aantal 

gebiedjes in het meest zuidelijke deel van de Peizermaden (Snegelstukken). Hier werden 

32 territoria geteld. In het kerngebied van de Veldleeuwerik, de Weeringsbroeken  (P7), 

nam het aantal territoria ook licht toe. In de Zuidermaden (L26) werden in 2015 voor het 

eerst Veldleeuweriken geteld (4 territoria). Tegenover deze toenames stond een verdere 

afname van het aantal territoria in het Leekstermeergebied. Deze afname kan slechts 

deels verklaard worden uit de geringere telinspanning in dit deel van De Onlanden. De 

verdergaande verruiging speelde hier zeker ook een rol. 

 

Boerenzwaluw aantal: 11 Rode Lijst 

Geen bijzonderheden. 

 

Huiszwaluw  aantal: 2  Rode Lijst 

Geen bijzonderheden. 

 

Boompieper  aantal: 40 

Het betere telwerk in de Peizermaden leidde tot een flinke toename van het aantal 

territoria, van 9 naar 25. In de andere delen van De Onlanden namen de aantallen juist 

licht af. 

 

Graspieper  aantal: 250 Rode Lijst 

Geen bijzonderheden. 

 

Gele kwikstaart aantal: 15  Rode Lijst 

Geen bijzonderheden. 

 

Witte kwikstaart aantal: 18 

In de Zuidermaden (L26) werd dit jaar voor het eerst een territorium van Witte 

kwikstaart gevonden. 

 

Winterkoning aantal: 145 

Uiteraard leverde de grotere telinspanning in de Peizermaden een verdere stijging van 

het aantal territoria van deze soort op. Maar ook in jaarlijks goed getelde gebieden was 

een stijging in het aantal te zien. De zachte winters zullen daar flink bij geholpen hebben. 

De Lettelberter Petten (L20) was, met 24 territoria, weer de toplocatie voor 

Winterkoning. 
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Heggenmus  aantal: 5 

Geen bijzonderheden. 

 

Roodborst  aantal: 37 

In alle delen van De Onlanden was een toename van het aantal territoria van deze soort 

te zien. Het blijft opvallend dat in de Peizermaden, ondanks de grotere telinspanning juist 

in beboste delen zoals het Beeld (P16), relatief lage aantallen Roodborst te vinden zijn (5 

territoria in de hele Peizermaden). 

 

Blauwborst  aantal: 132 

Ook in 2015 groeide de populatie Blauwborsten in De Onlanden verder. De steeds hoger 

wordende vegetatie speelde hierbij zeker een rol. Waarschijnlijk was het echte aantal 

territoria nog hoger, want een aantal deelgebieden waar in 2014 hoge aantallen 

Blauwborsten werden gevonden, zoals de Matsloot zuid (L5) en Blauwvennen noord (L6) 

zijn in 2015 slecht of niet onderzocht. 

 

Zwarte Roodstaart  aantal: 1  

Deze soort werd voor het eerst als broedvogel in De Onlanden vastgesteld bij een 

boerderij aan de oostkant van de Peizermaden (P5). Mogelijk was de soort hier ook in 

andere jaren al aanwezig, maar is toen niet opgemerkt. 

 

Gekraagde roodstaart aantal: 22 Oranje Lijst 

Geen bijzonderheden. 

 

Paapje  aantal: 16 Rode Lijst 

De populatie van deze kritische soort bleef dit jaar op peil. Weer werden alle territoria 

gevonden in de hogere delen van de Peizermaden. Het lijkt erop dat de soort in De 

Onlanden een voorkeur heeft voor de overgangen van zand naar veen. 

 

Roodborsttapuit aantal: 42 

Geen bijzonderheden. 

 

Merel   aantal: 82     

De toename van deze soort (58 in 2014) was grotendeels te danken aan de grotere 

telinspanning in een aantal boomrijke delen van de Peizermaden, zoals de 

Broekenweering (P14) en het Beeld (P16). Maar ook in de andere delen van De Onlanden 

steeg het aantal territoria licht. 

 

Zanglijster  aantal: 35 

Ook bij de Zanglijster leidde de grotere telinspanning in de Peizermaden 

tot een hoger aantal territoria (25 in 2014). 

 

Grote lijster  aantal: 4 Oranje Lijst 

In 2015 waren territoria van Grote lijster te vinden in de Goltbooren 

(L16), de Bolmert (L17, 2 territoria) en in de Kleibosch (L25). 

 

Sprinkhaanzanger aantal: 116 

De toename van het aantal territoria van deze soort (101 in 2014) kwam 

vrijwel geheel voor rekening van de Zuidermaden (L26), waar het aantal 

groeide van 2 naar 12. Dit was ongetwijfeld een gevolg van de 

toenemende verruiging van dit gebied. Daarnaast was het aantal 

Sprinkhaanzangers in jaarlijks goed getelde telplots in het Leekstermeer 

ook veel hoger dan voorgaande jaren. In dit deelgebied zijn 

waarschijnlijk veel territoria gemist door de kleinere telinspanning hier. 

In de Peizermaden bleef het aantal territoria stabiel. 

 
Sprinkhaanzanger bij  

het Klein Waal (L8) 
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Snor   aantal: 79 Rode Lijst 

Het totale aantal Snorren kwam in 2015 uit op het niveau van het vorige jaar (78). In 

het Leekstermeergebied nam het aantal echter in de jaarlijks goed getelde plots flink toe. 

Waarschijnlijk zijn hier, in de delen die in 2015 niet of slecht geteld zijn, nog een aantal 

territoria gemist. 

 

Rietzanger  aantal: 610 

Na het recordaantal van 737 territoria in 2014, viel het aantal Rietzangers dit jaar 

opvallend ver terug. De teruggang was merkbaar in vrijwel alle delen van De Onlanden 

en ook in de jaarlijks goed getelde telplots. Een duidelijke reden voor de afname is niet 

te geven. Mogelijk heeft het weer invloed gehad op de vestiging van Rietzangers en 

mogelijk was het landelijk een minder jaar voor de soort. In de Peizerweering-west (P4), 

waar het aantal territoria vorig jaar nog gevoelig daalde en de soort over zijn top heen 

leek te zijn, herstelde de Rietzanger zich juist weer naar het niveau van 2013. 

 

Bosrietzanger aantal: 200 

De groei van de Bosrietzanger populatie in De Onlanden zette in 2015 flink door. Deels 

kan de toename verklaard worden uit de toename van goed getelde delen van de 

Peizermaden, maar ook in andere telplots werden meer Bosrietzangers gehoord. De 

verruiging van het gebied en de boomopslag die hier en daar optreedt, zal zeker gezorgd 

hebben voor meer geschikt broedbiotoop voor deze soort. 

 

Kleine karekiet aantal: 351 

Het aantal territoria van Kleine karekiet in De Onlanden nam dit jaar licht af (376 in 

2014). Deze afname was het meest duidelijk in de Peizermaden, ondanks de grotere 

telinspanning hier en ondanks de toename van het rietareaal in de telplots langs het 

Eelderdiep. In jaarlijks goed getelde delen van het Leekstermeergebied was juist een 

toename van het aantal territoria te zien. 

 

Spotvogel  aantal: 3 Rode Lijst 

Geen bijzonderheden. 

 

Braamsluiper aantal: 3 

Ondanks het betere telwerk in een aantal boomrijke delen van de Peizermaden werd in 

2015 slechts één Braamsluiper meer gevonden dan vorig jaar. De Onlanden is duidelijk 

geen goede broedbiotoop voor deze soort. 

 

Grasmus  aantal: 224 

De flinke toename van deze soort (172 in 2014) kwam volledig voor rekening van de 

nieuwe telplots in de Peizermaden. 

 

Tuinfluiter  aantal: 56 

Ook bij deze soort was de toename vooral een gevolg van het tellen van de nieuwe, 

boomrijke, gebiedjes in de Peizermaden. 

 

Zwartkop  aantal: 91 

De aantallen van Zwartkop waren in 2015 overal in De Onlanden hoger dan vorig jaar. In 

de Peizermaden nam het aantal daarnaast ook toe door de grotere telinspanning. 

 

Tjiftjaf  aantal: 103 

Geen bijzonderheden. 

 

Fitis   aantal: 194 

Geen bijzonderheden. 
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Grauwe vliegenvanger aantal: 6 Rode Lijst 

In 2015 waren in De Onlanden een flink aantal Grauwe vliegenvangers te vinden (in 

2014 slechts 1). Dit was een reële toename. De meeste vogels zaten in jaarlijks goed 

getelde gebieden, zoals de Lettelberter Petten (L20, 2 territoria) en het Groot Waal (L11, 

1 territorium). 

 

 

Bonte vliegenvanger  aantal: 1 

Na een paar jaar afwezig te zijn geweest, was de Bonte 

vliegenvanger in 2015 weer broedvogel in De Onlanden. Dit 

keer in de Kleibosch (L25). 
  

Baardman aantal: 29 Oranje Lijst 

De toename van het aantal Baardmannen in De Onlanden 

was duidelijk merkbaar in 2015. Veel vrijwilligers in het 

Leekstermeergebied meldden trots dat zij deze fraaie soort 

als broedvogel in hun telplot hadden. In de Peizermaden 

bleef het aantal territoria beperkt tot twee, ondanks de flinke 

uitbreiding van het rietareaal hier. De reden voor deze 

stilstand is onduidelijk. Mogelijk dat de opbouw van de 

rietvegetatie, of de hogere waterstand in het Eelderdiep hier 

meespeelde. Baardmannen broeden voornamelijk in dicht, 

dun Riet (Poulin et al. 2002). Het Riet langs het Eelderdiep 

breidde zich snel uit met lange ondergrondse wortelstokken. 

Hierdoor was de vegetatie op de meeste plaatsen nog vrij ijl. 

Baardmannen zoeken hun voedsel (larven van insecten en 

kreeftachtigen; Krištofík et al. 2007) voornamelijk op de 

grond of in ondiep water. Door de hogere waterstand stond 

veel Riet in het water, waardoor er wellicht te weinig 

foerageergelegenheid voor de Baardmannen overbleef. 
Na het broedseizoen waren 

veel Baardmannen te vinden 
langs de Onlandse Dijk (L4,8) 

Pimpelmees  aantal: 41 

De stijging in het aantal territoria van Pimpelmees kan verklaard worden uit het betere 

telwerk in een aantal bosgebiedjes in de Peizermaden. 

 

Koolmees  aantal: 65 

Relatief grote aantallen Koolmezen werden geteld in de gebieden Broekenweering (P14, 

10 territoria) en het Beeld (P16, 6 territoria), die dit jaar voor het eerst onderzocht 

werden. In het Leekstermeergebied waren de aantallen in de telplots met veel bos juist 

wat lager. 

 

Matkop  aantal: 8 Rode Lijst 

In 2015 werden ook in de Peizermaden Matkoppen gevonden, en wel in de 

elzenbroekbosjes van het nieuwe telgebied de Broekenweering (P14). Mogelijk zijn ze 

hier in eerdere jaren niet opgemerkt. 

 

Staartmees  aantal: 7 

De toename van het aantal Staartmees territoria (2 in 2014) kwam vrijwel geheel voor 

rekening van de nieuwe telplots in de Peizermaden. Ook in de Kleibosch (L25) werd dit 

jaar een territorium gevonden. 

 

Boomkruiper aantal: 30 

Door het betere telwerk in de Peizermaden nam het aantal Boomkruipers in 2015 flink 

toe (20 vorig jaar). Ook in de bosjes aan de noordkant van het Leekstermeer (L20, 23) 

werden meer territoria gevonden. 
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Boomklever  aantal: 2 

Geen bijzonderheden. 

 

Huismus  aantal: 7 Rode Lijst 

Een ‘nieuwe’ soort in De Onlanden. Zeer waarschijnlijk was de Huismus ook in 

voorgaande jaren aanwezig op de locaties waar hij nu vastgesteld is (een boerderij in P5 

en de Hoeve Eiteweert in L2), maar werd hij simpelweg overgeslagen bij het tellen. 

 

Ringmus  aantal: 2 Rode Lijst 

Dit jaar broedden Ringmussen in pas opgehangen nestkasten bij twee boerderijen in 

polder Vredewold (L21). Op de plekken waar de soort in 2014 werd gevonden, was hij nu 

afwezig. 

 

Gaai   aantal: 10 

Geen bijzonderheden. 

 

Zwarte kraai aantal: 27 

De nieuwe telplots in de Peizermaden waren samen goed voor 9 territoria, waarmee de 

stijging van het totaal aantal Zwarte kraaien in dit deel van De Onlanden (van 8 naar 17) 

meteen verklaard is. Ook in de Kleibosch (L25) werd dit jaar een nest gevonden. 

 

Spreeuw  aantal: 16 Oranje Lijst 

In de Peizermaden nam het aantal territoria toe door completer telwerk. In het 

Leekstermeergebied was ook een toename te zien in de jaarlijks goed getelde bosjes. 

 

Wielewaal  aantal: 2 Rode Lijst 

Net als in 2014 was de Wielewaal aanwezig in het Groot Waal (L11). Ook in de 

Broekenweering (P14) werd in mei een zingende vogel gehoord. 

 

Vink   aantal: 59 

Geen bijzonderheden. 

 

Groenling  aantal: 2 

Geen bijzonderheden. 

 

Putter   aantal: 16 

Geen bijzonderheden 

 

Kneu   aantal: 23 Rode Lijst 

De toename van het aantal territoria (18 in 2014) kwam vrijwel geheel voor rekening van 

de Zuidermaden (L26) waar dit jaar zeven territoria gevonden werden, vier meer dan in 

2014. In de andere delen van De Onlanden bleven de aantallen min-of-meer constant. 

 

Goudvink  aantal: 1 

Alleen in de Lettelberter Petten (L20) werd een Goudvink territorium vastgesteld. 

 

Rietgors  aantal: 630  

Het totaal aantal territoria van deze soort nam iets af, vergeleken met 2014 (650), maar 

de Rietgors was in 2015 wel de meeste getelde soort in De Onlanden. De afname kwam 

vooral door de kleinere telinspanning in het Leekstermeergebied. In de Peizermaden nam 

het aantal juist iets toe.  
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Bijlage 1: geteld oppervlak in De Onlanden in 2015 

 

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  ± 1713 ha  495 ha  ± 400 ha 

N2000-gebied:  1552 ha  ± 699 ha  355 ha  370 ha 

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

Peizermaden:  ± 1100 ha  889 ha   140 ha  ± 30 ha 

 

Het verschil van 129 ha tussen het totaal oppervlak van het N2000-gebied (1552 ha) en 

de som van de (wel of niet) getelde delen hiervan (1423 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 2012-2015 

 

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 Zwarte stern) zijn alleen nul tellingen vermeld. Deze soorten zijn toch 

opgenomen in de tabel om aan te geven dat wel naar deze soorten gekeken is tijdens de 

inventarisaties. Zie van Boekel et al. (2013) voor telmethode in 2012 en vergelijking van 

aantallen tussen de jaren. 
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Peizermaden 

 
Leekstermeergebied Kleib/Zuider totaal De Onlanden 

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

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

Ooievaar Ciconia ciconia   1 1 1       
 

      1 1 1 

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

Geoorde fuut Podiceps nigricollis   1   
 

1     
 

    1 1     

Roodhalsfuut Podiceps grisegena       
 

?     
 

    ?       

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

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

Kolgans Anser albifrons 1     
 

  2 2 1     1 2 2 1 

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

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

Indische gans Anser indicus       
 

    1 
 

        1   

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

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

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

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

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

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

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

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

Pijlstaart Anas acuta       
 

      
 

            

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

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

Smient Anas penelope 1     
 

      
 

    1       

Tafeleend Aythya ferina   1 1 
 

8 4 7 7     8 5 8 7 

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

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

Havik Accipiter gentilis   1   
 

2 2 1 2 1 1 2 3 2 3 

Sperwer Accipiter nisus       
 

1     1     1     1 

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

Torenvalk Falco tinnunculus       1     1 
 

        1 1 

Boomvalk Falco subbuteo     1 1   ?   ?       ? 1 1 

Kwartel Coturnix coturnix 8 2 4 15 4 2 4 3     12 4 8 18 

Kwartelkoning Crex crex 1 2 2 8 1     
 

  2 2 2 2 10 
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Peizermaden 

 
Leekstermeergebied Kleib/Zuider totaal De Onlanden 

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

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

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

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

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

Klein waterhoen Porzana parva   1   
 

      
 

      1     

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

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

Scholekster Haematopus ostralegus 14 12 5 11 21 10 11 6     35 22 16 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   18 5 3 2 

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

Kemphaan Philomachus pugnax       
 

?     
 

    ?       

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

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

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

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

Holenduif Columba oenas       2   1 2 1       1 2 3 

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

Turkse tortel Streptopelia decaocta       
 

    1 
 

        1   

Kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus 87 4 4 16       
 

    87 4 4 16 

Visdief Sterna hirundo       
 

2   2 4     2   2 4 

Zwarte stern Chlidonias niger       
 

      
 

            

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

Gierzwaluw Apus apus   2   
 

      
 

      2     

Kerkuil Tyto alba       
 

1     
 

    1       

Bosuil Strix aluco 1     
 

1 1   
 

    2 1     

Ransuil Asio otus   1 1 
 

1     
 

    1 1 1   

Velduil Asio flammeus       
 

1     
 

    1       

IJsvogel Alcedo atthis       
 

      1         1? 1 

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

Kleine bonte specht Dendrocopos minor 1 2 1 1 2 1 2 3 2 2 3 3 5 6 

Veldleeuwerik Alauda arvensis 137 138 131 156 61 62 52 34   4 198 200 183 194 
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Leekstermeergebied Kleib/Zuider totaal De Onlanden 

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

Oeverzwaluw Riparia riparia       
 

      
 

            

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

Huiszwaluw Delichon urbica       
 

    5 2         5 2 

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

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

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

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

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

Heggenmus Prunella modularis 1   1 3     6 2     1   7 5 

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

Nachtegaal Luscinia megarhynchos       
 

    2 
 

        2   

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

Zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros       1       
 

          1 
Gekraagde roodstaart Phoenicurus 
phoenicurus   2 1 1 6 9 11 13 10 8 6 11 22 22 

Paapje Saxicola rubetra 8 18 14 16     1 
 

    8 18 15 16 

Roodborsttapuit Saxicola torquata 23 26 24 23 19 13 14 16 4 3 42 39 42 42 

Tapuit Oenanthe oenanthe       
 

  1   
 

      1     

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

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

Grote lijster Turdus viscivorus     1 
 

1 1   3   1 1 1 1 4 

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

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

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

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

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

Grote karekiet Acrocephalus arundinaceus       
 

1     
 

    1   ?   

Spotvogel Hippolais icterina   1   
 

2 2 2 3 2   2 3 4 3 

Braamsluiper Sylvia curruca       1     1 
 

1 2     2 3 

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

Tuinfluiter Sylvia borin 1 6 9 18 9 16 29 34 4 4 10 22 42 56 

Zwartkop Sylvia atricapilla 5 10 13 26 14 23 41 44 18 21 19 33 72 91 

Tjiftjaf Phylloscopus collybita 3 18 23 30 30 39 73 56 22 17 33 57 118 103 
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Leekstermeergebied Kleib/Zuider totaal De Onlanden 

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

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

Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata       2     1 3   1     1 6 

Bonte vliegenvanger Ficedula hypoleuca       
 

1     
 

  1 1     1 

Baardman Panurus biarmicus     1 2   2 8 27       2 9 29 

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

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

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

Staartmees Aegithalos caudatus       4   1 2 2   1   1 2 7 

Boomkruiper Certhia brachydactyla     1 9 1 4 9 14 10 7 1 4 20 30 

Boomklever Sitta europaea   1   
 

  1 1 1 3 1   2 4 2 

Huismus Passer domesticus       5       2           7 

Ringmus Passer montanus       
 

  5 2 2       5 2 2 

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

Ekster Pica pica     1 
 

1 1   
 

    1 1 1   

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

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

Wielewaal Oriolus oriolus       1     1 1         1 2 

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

Groenling Chloris chloris   1 1 
 

  3 4 2       4 5 2 

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

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

Goudvink Pyrrhula pyrrhula   1 1 
 

2 1 1 1     2 2 2 1 

Geelgors Emberiza citrinella 1     
 

      
 

2   1   2   

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

 


