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Samenvatting
De vele vrijwillige broedvogeltellers in De Onlanden slaagden er ook in 2017 weer in om
de broedvogelpopulatie in het gebied goed in kaart te brengen. Opnieuw werd een groter
oppervlak geteld, mede dankzij de hulp van een aantal deelnemers aan de BMP-cursus
die door IVN Groningen-Haren georganiseerd was.
Voor veel broedvogelsoorten in De Onlanden was 2017 een jaar van stabilisatie, maar
ook dit jaar waren er weer een aantal uitschieters en bijzonderheden te vinden in het
gebied. Na een winter die voor het eerst in lange tijd weer eens een vorstperiode van
betekenis opleverde begon het broedseizoen warm en erg nat. In de voorjaarsmaanden
was het afwisselend te koud en te warm en mei was uitzonderlijk droog. Deze
weersomstandigheden hadden zeker invloed op het broeden van een aantal
vogelsoorten. Door de hoge waterstanden kwamen sommige broedbiotopen pas laat in
het seizoen beschikbaar, terwijl de droogte juist bepaalde gebieden ongeschikt maakte
als broedlocatie.
Het totaal aantal broedvogels in De Onlanden steeg weer verder in 2017 tot boven de
8000 territoria. Deze groei was vooral te danken aan een verdere groei van de
kokmeeuwkolonies en aan een flinke toename van de aantallen bij een paar typische
broedvogels van het rietmoeras. De Rietzanger bereikte een nieuw recordaantal van
bijna 1100 territoria, maar moest de eerste plaats op de lijst van meest voorkomende
broedvogel delen met de Kokmeeuw, die ook zo’n 1100 paar noteerde. Het totaal aantal
soorten broedvogels kwam in 2017 uit op 105 als tenminste een drietal
‘vraagtekensoorten’ (mogelijke broedgevallen van Grote zilverreiger, Grote karekiet en
Wielewaal) het voordeel van de twijfel krijgen. Naast deze, niet geheel zekere, bijzondere
soorten werden dit jaar in De Onlanden ook territoria van Tapuit en Buidelmees
gevonden. Grote afwezigen waren een aantal ralachtigen en de Kwartelkoning. Het
grootste deel van de overige broedvogels in De Onlanden beleefde een broedseizoen dat
paste bij de trends die de soorten al een aantal jaren laten zien.
De Matsloot in telgebied Matsloot-noord (L1, foto: Michel Wijnhold).
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Inleiding
Het broedseizoen van 2017 in De Onlanden werd gekenmerkt door vele hoogte- en
dieptepunten. Het weer was ronduit wisselvallig, met recordhoeveelheden regen en
recordtemperaturen. De aantallen broedvogels bereikten ook menig record, al dan niet
onder invloed van het weer of de overwinteringsomstandigheden in zuidelijker streken.
Dankzij de BMP-cursus, die georganiseerd werd door IVN Groningen-Haren, waren meer
broedvogeltellers (in opleiding) dan ooit actief in De Onlanden. Onder andere hierdoor
werd het gebied nog completer geteld dan in voorgaande jaren. We kijken dan ook terug
op een geslaagd broedseizoen in De Onlanden.
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 2017 zoveel mogelijk volgens de BMP-A
methode van Sovon Vogelonderzoek Nederland. (BMP = Broedvogel Monitoring Project;
voor informatie over deze telmethode verwijzen we naar de website van Sovon,
www.sovon.nl/nl/bmp). De verdeling van De Onlanden in telplots was, op één
grenswijziging na, gelijk aan vorige jaren (zie de kaarten 1 en 2). In de tekst hieronder
wordt bij verwijzing naar een telplot de nummering gebruikt zoals die in de kaarten
staat. De L-nummers verwijzen daarbij naar de telplots in het Leekstermeergebied en De
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 en 2 is door
middel van kleuren aangegeven op welke manier een BMP-plot geteld is. Het grootste
deel van het gebied is volgens de BMP-A methode geteld (groen). In een aantal plots zijn
slechts twee telrondes gelopen (oranje). In de niet-ingekleurde (delen van) plots zijn
alleen losse geldige waarnemingen genoteerd. Dit betreft over het algemeen de reguliere
landbouwgrond, die bij het Natura 2000-gebied Leekstermeergebied hoort (L12, 13, 15).
Plot P6 in de Peizermaden werd in 2017 volgens nieuwe grenzen geteld. Het ‘gat’ tussen
de verschillende plots in dit deel van het gebied werd met de grenswijziging gedicht. P13
(Zwarte Made) werd geteld door een groep deelnemers en begeleiders van de BMPcursus die IVN Groningen-Haren organiseerde. Plot S werd wel met de BMP-methode
geteld, maar is geen officieel Sovon telgebied. De telling gebeurde hier in het kader van
de SNL-regeling van de provincie Drenthe. In het Matslootgebied werd L10
(Bloemetjesland) door omstandigheden dit jaar niet geteld. Van de Bolmert (L17) werd,
net als voorgaande jaren, alleen de westelijke helft geteld.
Van de plots in het Leekstermeergebied die niet door een vrijwilliger geteld werden, zijn
een viertal (L5, 7, 9 en 14) door Wim van Boekel (WvB) twee keer tijdens het
broedseizoen bezocht. De Blauwvennen-noord (L6) werd dit jaar voor het eerst meerdere
keren goed geteld door Michel Wijnhold. Dit leverde veel extra informatie op uit dit
telgebied. Siemen Stienstra telde het deel van L15 ten westen van de Rodervaart. L22,
het eilandje in het Leekstermeer, werd door René Oosterhuis eenmalig geïnventariseerd
op broedende ganzen en eenden. René telde eind juni ook eenmalig, vanaf het water, de
broedvogels langs de zuidelijke en oostelijke oevers van het Leekstermeer. Een klein deel
van het Natura 2000-gebied ten noorden van het Leekstermeer (met geel begrensd in
kaart 1) werd niet geteld. In de Peizermaden werd P2 door WvB twee maal 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
aldaar). Helaas was ook dit jaar weer niemand van de Werkgroep Roofvogels Nederland
actief in De Onlanden.
In totaal zijn in De Onlanden 33 gebieden geheel of gedeeltelijk volgens de BMP-A
methode van Sovon geteld. Ook dit jaar werden de telrichtlijnen over het algemeen goed
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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 gegevens van de plots die slechts één of twee keer bezocht zijn en de gegevens die
ingevoerd zijn in de BMP-Z plots, zijn door WvB, in overleg met de andere auteurs,
uitgewerkt. De schattingen van broedvogelsoorten en –paren die deze uitwerking
opleverden zijn in de totalen opgenomen.

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

Kaart 2: begrenzing BMP-A telgebieden
in de Peizermaden (P-nummers).
De gele lijnen geven de overige
begrenzingen van het natuurgebied aan.
Voor verklaring van de kleuren
van de plots: zie tekst hierboven.
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De waterhuishouding
Na een gemiddeld natte winter zorgde een periode met veel regen half maart voor een
flinke stijging van de waterpeilen in De Onlanden. Vooral langs het Eelderdiep stond
daardoor het water aan het begin van het broedseizoen nog erg hoog. In de loop van het
seizoen daalden de peilen geleidelijk, tot half juni hier en daar in het moerasgebied zelfs
sprake was van droogval.
Het weer
De winter van 2016/17 kende voor het eerst in jaren weer eens een vorstperiode van
betekenis. In de tweede helft van januari kon er zelfs (voorzichtig) geschaatst worden op
het Leekstermeer. Het broedseizoen begon relatief warm (figuur 1), maar vooral nat
(figuur 2). April was een koude maand, met geregeld nog nachtvorst, terwijl mei juist
warm en zeer droog verliep. In juni werd overdag meerdere keren de 30 °C gehaald, wat
nieuwe dagrecords opleverde.

Figuur 1: maximum dagtemperatuur
in De Onlanden tijdens het broedseizoen in 2017
en het langjarig gemiddelde (bron: KNMI.nl)

Figuur 2: totale maandelijkse
neerslaghoeveelheid in De Onlanden voor het
eerste halfjaar (maand 1-6) van 2017 en het
langjarig maandelijks gemiddelde (bron:
KNMI.nl)
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Beheer
Het beheer van de delen van De Onlanden die nog gemaaid of begraasd kunnen worden
verschilde in grote lijnen niet wezenlijk van de voorgaande jaren (zie van Boekel et al.,
2015). In percelen bij het Beeld in de Peizermaden (P10, 11 en 15) werd vanaf juni 2016
een aantal Exmoor pony’s ingeschaard. Deze begrazen, samen met de Limousin
runderen, dit gebied jaarrond. Doel van het bijplaatsen van de pony’s is variatie te
brengen in begrazing en begrazingsdruk (sinusbeheer), waardoor de vegetatiestructuur
ook gevarieerder wordt.
Deelnemende tellers
De volgende personen hebben in 2017 één of meerdere telgebied(en) via de BMP-A
methode geteld:
Peizermaden
Dieko Alting (P1, Langmameer; P12, Eelderdiep-zuidoost)
Tseard Mulder (P3, de Kampjes)
Wim van Boekel (P4, Peizerweering)
Roel Rijskamp (P5, Eelderdiep-noordoost)
Aart van der Spoel (P6, Weeringsbroeken-west)
Jacob Poortstra (P7, Weeringsbroeken; P8, Drentse Dijk oost)
Frederik Janse (P9, het Wold; P10, Beelestukken, P15, Wolfskampen: P16, het Beeld)
Rob Rakers (P9, het Wold)
Evert-Jan Slot (P11, Noorddijk)
Saskia van der Burg (P14, Broekenweering)
Willy Sjaarda (P14, Broekenweering)
Studenten en begeleiders BMP-cursus (P13, Zwarte Made)
Edda Kammenga (P17, Vorrelmat)
Piet Kerssies (S, Snegelstukken)
Leekstermeergebied
Michel Wijnhold (L1, Matsloot noord; L3, Tussen de Slenken)
Klaas Heeres (L2, Wobbes’ Land)
Paul van Els (L2, Wobbes’ Land)
Wim van Boekel (L4, Onlandse Dijk)
Bernard Versloot (L8, Klein Waal)
Frans Tijsterman (L11, Groot Waal)
Siemen Stienstra (L16, Goltbooren; L15, Polder Sandebuur deels)
Johan Aukema (L17, de Bolmert, westelijk deel)
Sikko Aukema (L17, de Bolmert, westelijk deel)
Jan Tjoelker (L18, de Middelvennen; L19, de Jarrens)
René Oosterhuis (L20, Lettelberter Petten; L21, Vredewold; L22, eilandje Leekstermeer;
L24, Vredewold-west)
Martin Klaver (L20, Lettelberter Petten; L21, Vredewold)
Anne-Mieke Temmink (L20, Lettelberter Petten)
Emma Zorgdrager (L20, Lettelberter Petten)
Wiebe Zijlstra (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:
Aaldrik Pot, Harry Boerema, Maarten Jansen, René Dantuma, Frans Kromme, Gerard
Twickler, Nico Vogelzang, Hendrik Koops, Willem Hovinga en Klaas Heeres.
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. Ook
de studenten van de BMP-cursus (Joppe Rijpstra, Marjolein Kromhout, Bernard Wiltens,
Jan de Vries, Klaas Heeres, Ina Velthuis) en hun begeleider Willem van Manen danken we
voor hun bijdrage in het tellen van de Zwarte Made.
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Resultaten
Algemene opmerkingen
Globale ontwikkeling
Voor veel broedvogelsoorten in De Onlanden veranderde er niet veel in 2017, vergeleken
met het vorige jaar. Maar bij enkele soorten van het rietmoeras, zoals Rietzanger en
Kleine karekiet, was een opvallende aantalsstijging te zien. Ook de kokmeeuwkolonies
groeiden dit jaar flink. Het totaal aantal territoria dat geteld werd (ruim 8000) lag
daardoor veel hoger dan in 2016 (6900). Het aantal soorten bleef gelijk op 104, ondanks
de afwezigheid van een aantal ‘vaste’ soorten. In figuur 3 is de ontwikkeling van
aantallen soorten en territoria in De Onlanden weergegeven.
Nieuwe soorten in De Onlanden waren dit jaar de Zwartkopmeeuw, Groene specht en de
Buidelmees, alle met één territorium. Terug als
broedvogels waren de Zwarte roodstaart, Bonte
vliegenvanger, Tapuit en Ekster. Kwartelkoning,
Kleinst- en Klein waterhoen, Velduil, IJsvogel,
Braamsluiper en Geelgors konden in 2017 niet
meer als broedvogel genoteerd worden. Grote
zilverreiger, Grote karekiet en Wielewaal waren
onzekere broedvogels.
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, vanaf 2012. In
het eerste jaar van de tellingen werd slechts
een beperkt deel van het gebied goed geteld.
Vanaf 2013 was de dekking veel beter. De
telreeks die vanaf 2013 voor het grootste deel
van De Onlanden is opgebouwd, biedt voor
een flink aantal soorten inzicht in de trend in het
Figuur 3: ontwikkeling van aantallen
broedvogelaantal. Hieronder zullen we, waar
territoria en broedvogelsoorten in De
nodig, bij een soort deze trend vermelden
Onlanden vanaf 2013.
Watervogels
Het beeld bij de watervogels was wisselend in 2017. De meeste ganzensoorten lieten een
verdere toename zien en een paar eendensoorten, m.n. Wilde Eend en Slobeend, een
herstel na afname in eerdere jaren, maar bij andere eenden lijkt de trend toch een
gestage afname te zijn, ondanks flinke aantalsschommelingen over de jaren. Het natte
voorjaar hielp waarschijnlijk om de aantallen territoria van watervogels hoog te houden.
Roofvogels en uilen
In 2017 werd een licht herstel van de veldmuizenstand in De Onlanden geconstateerd.
Dit bleek onder andere uit het toegenomen aantal vangsten van Veldmuis in live-traps en
het grotere aandeel Veldmuis in het menu van Kerkuilen (WvB, ongepubliceerde
resultaten). De muizeneters onder de roofvogels leken hiervan ook te profiteren, al was
er geen sprake van een spectaculaire toename van het aantal territoria. 2017 was echter
een slecht libellenjaar in De Onlanden, mogelijk veroorzaakt door het koude en natte
voorjaar. Boomvalken waren dan ook veel minder actief in het gebied. Het bleef daardoor
lang onduidelijk of er gebroed werd door deze soort. De Slechtvalken, die ook in 2017
weer broedden in de nestkast aan het Gasuniegebouw, voerden hun drie jongen
regelmatig met prooien uit De Onlanden, zoals bleek uit het onderzoek van de
prooiresten in en rond de kast na het uitvliegen van de jongen (persoonlijke mededeling
Klaas van Dijk).
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Weidevogels
Voor een aantal typische weidevogelsoorten verliep het broedseizoen in 2017
beter dan vorig jaar. Kievit en Tureluur
herstelden zich goed van de dip in 2016
(zie ook figuur 4) en ook Grutto liet een
lichte toename zien. Voor andere soorten,
zoals Scholekster, Veldleeuwerik en
Graspieper, zette de achteruitgang door.
Figuur 4: Verloop van de aantallen
territoria van weidevogels in drie,
langjarig getelde, BMP-plots in de
Peizermaden (P4, 6 en 7) in de tijd.

Rallen
Voor de liefhebbers van ralachtigen was het
een saai jaar in De Onlanden. Kleinst- en
Klein waterhoen werden niet (met
zekerheid) gehoord. Porseleinhoenen waren ook nauwelijks
actief en dan alleen nog aan het begin van het seizoen. Van deze
soorten is bekend dat de aantallen flink kunnen variëren van
jaar tot jaar, maar mogelijk speelt ook het veranderen
(verdichten) van de vegetatie op veel plekken in De Onlanden
een rol bij de afname van deze rallen. Uitzondering was de
Waterral, die opnieuw in aantal toenam.
Rietbroeders
Net als vorig jaar verging het de soorten uit deze groep
voorspoedig. Voor een paar soorten was de groei zo groot dat
die niet alleen verklaard kan worden uit een toename van de
oppervlak geschikte (riet)biotoop. Met name bij Rietzanger en
Snor was een verdichting van de populatie te merken binnen de
bestaande geschikte locaties. Bij andere soorten (Kleine karekiet
bijvoorbeeld) was dit niet zo duidelijk. Oorzaak voor de
toenames zal ongetwijfeld gezocht moeten worden in een goed
broedsucces in 2016 en een goede overleving in het
winterseizoen.
Bosvogels
De typische bosvogels leverden weinig opvallende resultaten in
2017. Een aantal soorten nam licht in aantal toe, anderen
namen af, maar over het algemeen bleven de veranderingen
redelijk binnen de marges van de jaarlijkse variatie. De ‘leuke’
soorten (zoals Nachtegaal of Wielewaal) waren ook weinig
vertegenwoordigd dit jaar, met uitzondering van een enkele
nieuwkomer (Groene specht).
Gemiste soorten
Een aantal soorten die dit jaar ‘gemist’ werden waren zeer
waarschijnlijk ook daadwerkelijk niet aanwezig (zoals
Kwartelkoning en Kleinst waterhoen). Andere, zoals
Braamsluiper, waren juist zeer waarschijnlijk wél aanwezig maar
zijn domweg niet opgevallen of genoteerd. En dan zijn er nog
enkele soorten waar een vraagteken bij past, omdat we
vermoeden dat ze wellicht toch ergens gebroed hebben zonder
dat het in de gaten liep, zoals Sperwer, IJsvogel en Geelgors.
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Bedreigde soorten
Het aantal soorten broedvogels
van de, net nieuwe,
Nederlandse Rode Lijst dat in
De Onlanden te vinden was
kwam in 2017 uit op 32.
Ondanks de afwezigheid van
enkele ‘vaste’ broedvogelsoorten en de vernieuwing van
de Lijst, bleef het aantal toch
min-of-meer stabiel, o.a. door
nieuwkomers als de
Buidelmees. Een zevental
soorten wordt vermeld op de
Oranje Lijst.
Bruine kiekendief is een soort van de
Oranje Lijst die elk jaar met meerdere
paartjes succesvol in De Onlanden broedt
(foto: Michel Wijnhold).

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.
In Bijlage 2 is een overzicht in tabelvorm van de resultaten van 2017 te vinden, met de
getelde aantallen per deelgebied (Leekstermeergebied, De Kleibosch en Peizermaden) en
een vergelijking met de getelde aantallen in voorgaande jaren. De aantallen uit vorige
jaren zijn in deze tabel voor sommige soorten anders dan vermeld in het rapport over
het betreffende jaar. Dit komt doordat nagekomen gegevens uit die jaren alsnog
verwerkt zijn.
Roerdomp
aantal: 20
Rode Lijst
Het aantal territoria van hoempende Roerdomp mannetjes bleef gelijk aan het totaal van
vorig jaar. Wel werden er in de Peizermaden wat minder territoria gevonden en in het
Leekstermeergebied twee meer. De afname in de Peizermaden had mogelijk te maken
met de erg hoge waterstanden langs het Eelderdiep, vroeg in het seizoen.
Grote zilverreiger aantal: 1?
De broedpoging die vorig jaar in polder Vredewold (L21) door een paartje Grote
zilverreiger werd gedaan, kreeg geen vervolg. Wel werd eind juni een Grote zilverreiger
met een bedelend jong gezien in de Jarrens (L19). Mogelijk is er dus wel een broedgeval
geweest, maar is dit onopgemerkt gebleven.
Ooievaar
aantal: 1
Het nest langs de Groningerweg was ook dit jaar weer bezet, maar de broedpoging
mislukte in de late eifase of vroege jongenfase. De oorzaak van het mislukken is niet
bekend. De nesten rondom De Onlanden waren er ongeveer even goed bezet als vorig
jaar.
Dodaars
aantal: 2
Alleen in het Leekstermeergebied werden dit jaar Dodaarzen genoteerd.
Geoorde fuut
aantal: 11
Net als vorig jaar broedden deze fuutjes weer tussen de Kokmeeuwen langs het
Eelderdiep (P5 en 12). Het aantal territoria bleef vrijwel gelijk (10 in 2016).
Fuut
aantal: 45
Geen bijzonderheden.
Knobbelzwaan
aantal: 22
Geen bijzonderheden.
Kolgans
aantal: 2
Geen bijzonderheden.
Grauwe gans
aantal: 217
In het Leekstermeergebied bleef het aantal territoria van Grauwe gans vrijwel gelijk,
maar in de Peizermaden nam het aantal weer flink toe, van 117 naar 149. Vooral in het
moeras langs het Eelderdiep (P4) werden hogere aantallen vastgesteld. Ook in enkele
telgebieden waar vorig jaar slechts één paartje aanwezig was, werden nu drie tot zes
territoria van Grauwe gans gevonden. Mogelijk heeft het natte voorjaar hier gezorgd voor
betere broedbiotoop voor de soort. In de Zuidermaden (L26) steeg het aantal ook van
één naar drie. Het broedsucces van de Grauwe ganzen is niet onderzocht. Wel werden
grote groepen jonge ganzen gezien op de graslandjes langs het Eelderdiep.
9

Soepgans
aantal: 66
De flinke afname van het aantal Soepgans-territoria (90 in 2016) kwam vooral voor
rekening van het lagere aantal dat op het eilandje in het Leekstermeer (L22) geteld
werd. Het eiland kalft langzaam af en ook neemt het aantal Canadese ganzen er toe,
waardoor er minder ruimte over blijft voor de Soepganzen. Mogelijk heeft de ‘bestrijding’
van de ganzen door onbekenden ook enig effect.
Canadese gans
aantal: 26
Geen bijzonderheden.
Brandgans
aantal: 17
Een opvallende toename van deze soort in
de Peizermaden dit jaar. Langs het
Eelderdiep (P5 en P12) werden in totaal
acht paartjes geteld (1 in 2016). De grote
groep jongen die in juli bij het Eelderdiep
gezien werd duidt erop dat de Brandganzen
hier aardig succesvol gebroed hebben. Ook
bij het eilandje in het Leekstermeer werden
jonge Brandganzen gezien (zie foto
hiernaast).
Nijlgans
aantal: 44
Geen bijzonderheden.
Bergeend
aantal: 13
Geen bijzonderheden.
Krakeend
aantal: 123
Geen bijzonderheden.
Wintertaling
aantal: 14
Rode Lijst
In de Peizermaden was het een slecht jaar voor de Wintertaling. In het hele gebied werd
slechts één territorium vastgesteld (vorig jaar nog vijf). In het Leekstermeergebied bleef
het aantal wel hoog met 12 territoria. In de Zuidermaden (L26) werd voor het eerst een
territorium van Wintertaling vastgesteld.
Wilde eend
aantal: 307
Het lichte herstel van het aantal territoria van Wilde eend in De Onlanden (293 in 2016)
was geheel het gevolg van een flinke toename in de Peizermaden. In het
Leekstermeergebied en in de Zuidermaden daalde het aantal ook dit jaar weer.
Soepeend
aantal: 8
Geen bijzonderheden.
Zomertaling
aantal: 19
Rode Lijst
De populatie van Zomertaling blijft per jaar
grote schommelingen vertonen (zie grafiek
hiernaast). De trend over de jaren lijkt op een
langzame afname van het aantal territoria te
duiden. Vooral in de Peizermaden werden dit
jaar minder Zomertalingen geteld (10,
tegenover 17 in 2016). Op een aantal locaties
werden vrouwtjes met pullen gezien, o.a. zes
pullen in de Kampjes (P3).
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Slobeend
aantal: 56
Rode Lijst
In de Peizermaden is het aantal territoria van de
Slobeend al een aantal jaren stabiel, maar in
het Leekstermeergebied was dit jaar een flinke
toename te zien na twee slechte jaren. Het
aantal telplots waar de soort gevonden werd
steeg van 7 naar 12; het aantal territoria van 14
naar 30. Deze verdubbeling van het aantal in
het Leekster-meergebied betekende een flinke
stijging in de trendgrafiek voor de Slobeend (zie
grafiek hiernaast), maar het aantal territoria
bleef ver onder het niveau uit de beginjaren van
De Onlanden.
Tafeleend
aantal: 9
Vooral in de Peizermaden was het een goed jaar voor de Tafeleend. Hier werden vier
territoria geteld (twee in 2016) en werden ook veel pullen gezien.
Kuifeend
aantal: 45
Ook de Kuifeend laat grote schommelingen zien in het jaarlijkse aantal territoria, maar
net als bij de Zomertaling lijkt de trend bij deze soort over de jaren een langzame
afname te tonen.
Bruine kiekendief aantal: 8
Oranje Lijst
In het Leekstermeergebied werden dit jaar liefst
zeven territoria van deze moerasroofvogel gevonden.
De meeste weer in het Blauwvennen/Matslootgebied
ten oosten van het Leekstermeer, maar ook aan de
noord- en zuidkant van het meer werden territoria
vastgesteld. In een tweetal nesten konden de jongen
geringd worden. Ook het vaste territorium in de
Peizermaden (in P4) was weer bezet. Net als andere
jaren leek het territorium hier al vroeg in het seizoen
weer verlaten en er werden ook geen jonge vogels
gezien. Wel werd laat in het seizoen nog een
prooiover-dracht van man naar vrouw gezien, maar
de prooi werd niet naar eventuele jongen gebracht.
BMP-teller Michel Wijnhold met één van ‘zijn’
geringde jonge Bruine Kiekendieven (foto: Lex Tervelde).

Havik
aantal: 3
De bekende territoria van Havik in het Groot Waal (L11), de Lettelberter Petten (L20) en
De Kleibosch (L25) waren weer bezet. In de Peizermaden werd niet gebroed, maar wel
gejaagd door Haviken, die waarschijnlijk broedden in het Elsburger Onland, net ten
oosten van dit gebied.
Buizerd
aantal: 13
Geen bijzonderheden.
Torenvalk
aantal: 2
Rode Lijst
Het nest in de hoogspanningsmast in het Wold (P9) was weer bezet en ook in een
hoogspanningsmast in het Vogeltjesland (L9) werd gebroed. In dit laatste nest vlogen
meerdere jongen uit.
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Boomvalk
aantal: 1
Rode Lijst
Deze soort gaf ook dit jaar weer aanleiding tot de nodige
vraagtekens. Op meerdere plekken werden gedurende het
seizoen Boomvalken gezien. Soms werd ook territoriaal gedrag
waargenomen, zoals het verjagen van andere roofvogels. In
de Broekenweering (P14) werd zelfs een paring gezien. Maar
steeds bleef het bij losse waarnemingen en leverden verdere
observaties of speurwerk geen vervolgwaarnemingen op. Toch
doken aan het eind van het seizoen drie jonge Boomvalken op
in de Broekenweering. Ze werden hier gevoerd met libellen.
Het lijkt er dan ook op dat er ergens in die omgeving een nest
van Boomvalk geweest is. Ook in vorige jaren was dit de plot
waar een Boomvalknest gevonden werd.
Eén van de drie jonge Boomvalken
die in september te zien waren in
de Broekenweering (foto: Nico Vogelzang)

Kwartel
aantal: 5
Hoewel er in het voorjaar op een flink aantal plekken in De Onlanden kortstondig
Kwartels te horen waren, kwam het aantal territoria toch niet veel hoger uit dan in 2016
(toen drie). De meeste vogels waren blijkbaar al verder getrokken voor de kritische
datumgrens van 20 mei bereikt was.
Kwartelkoning
aantal: 0
Rode Lijst
Net als in heel Nederland was 2017 in De Onlanden een uitzonderlijk slecht jaar voor de
Kwartelkoning. Voor het eerst in lange tijd werd er nergens een roepende vogel gehoord.
Fazant
aantal: 112
Geen bijzonderheden.
Waterral
aantal: 174
De verdere toename van deze soort (153 in 2016) kwam vrijwel geheel voor rekening
van de telplots in de Blauwvennen (L6 en 7). In de meeste andere plots bleef het aantal
Waterrallen min of meer stabiel.
Porseleinhoen
aantal: 7
Rode Lijst
Een flinke achteruitgang van het aantal territoria van
deze leuke rallensoort in 2017 (zie ook grafiek
hiernaast). Alleen in de Peizermaden konden
territoria vastgesteld worden, waarvan vier in de
Peizerweering (P4). Onderzoek van Van der Hut et al.
(2016) in de Houtwiel wees uit dat Porseleinhoenen al
vroeg in het seizoen kunnen roepen en vervolgens stil
worden zodra ze gepaard zijn. Doortrekkende vogels
zouden niet roepen. De datumgrens van 20 april, die
Sovon hanteert voor een geldig territorium, zou dan
ook te laat in het jaar kunnen zijn. Als we de
informatie van Van der Hut volgen dan zouden twee
roepende vogels, die op 2 april in L4 (Onlandse Dijk)
aanwezig waren, ook meetellen en komt het aantal territoria
van Porseleinhoen uit op negen.
Waterhoen
aantal: 39
Geen bijzonderheden.

Oranje Lijst
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Meerkoet
aantal: 190
Geen bijzonderheden.
Scholekster
aantal: 10
Oranje Lijst
Na een aantal jaren op een stabiel niveau van 16-17 territoria te zijn gebleven, viel de
Scholekster in 2017 terug tot niet meer dan 10 territoria. Een oorzaak kon niet gevonden
worden, maar de afname is wel in overeenstemming met de landelijke trend. De afname
vond in het hele gebied plaats.
Kleine plevier
aantal: 1
In polder Vredewold (L21) broedde een paartje succesvol en werden twee jongen groot.
Kievit
aantal: 82
Oranje Lijst
De lichte toename van het aantal Kievit territoria
(71 in 2016) kwam geheel voor rekening van de
telplots in de Peizermaden. Vooral langs de
Noorddijk (P11) was de Kievit weer terug met zeven
territoria (één in 2016). Deze plot was nu wél
geschikt voor de Kievit omdat er weer gemaaid
was. In andere delen van de Peizermaden
profiteerde de Kievit van de kale grond die achter
bleef nadat het waterpeil, na het natte voorjaar,
gezakt was. Dit leverde succesvolle nesten op, wat
op veel plaatsen te zien was aan de groepjes van
twee of drie jonge Kieviten. Ook het betere tellen
van de Zwarte Made (P13) en de Snegelstukken (S)
leverde een bijdrage aan het hogere aantal
territoria van Kievit in de Peizermaden.
Drie jonge Kieviten, begin mei in
plot Drentse Dijk-oost (P8),
vallen nauwelijks op tegen de kale grond.

Watersnip
aantal: 42
Rode Lijst
Ook de Watersnip profiteerde blijkbaar van het langzaam uitzakkende water in de
Peizermaden. Hier nam het aantal territoria toe van 22 naar 35. Vooral in de plots langs
het Eelderdiep werden meer Watersnippen geteld. In het Leekstermeergebied bleef het
aantal territoria gelijk aan vorige jaren. In de Zuidermaden (L26) werd voor het eerst
een territorium vastgesteld.
Grutto
aantal: 13
Rode Lijst
Na het dieptepunt van negen territoria in 2016, was dit jaar een zeer gering herstel van
het aantal Grutto’s te melden in zowel het Leekstermeergebied als de Peizermaden.
Wulp
aantal: 18
Geen bijzonderheden.

Rode Lijst

Tureluur
aantal: 62
Rode Lijst
Voor de Tureluur was 2017 in De Onlanden een topjaar. De soort deed het op veel
plekken in het gebied beter dan vorige jaren. Langs de Noorddijk (P11) was de Tureluur,
dankzij het maaien, weer terug van weggeweest met vier territoria en ook in veel van de
andere telplots waren dit jaar één of meerdere territoria te vinden.
Holenduif
aantal: 1
Geen bijzonderheden.
Houtduif
aantal: 26
Geen bijzonderheden.
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Zwartkopmeeuw aantal: 1
Voor het eerst werd in de zuidelijke kokmeeuwkolonie (in P12) tijdens het broedseizoen
een Zwartkopmeeuw ontdekt. Of de vogel gepaard was met een soortgenoot en of er een
nest was kon niet vastgesteld worden, ondanks meerdere observatiesessies.
Kokmeeuw
aantal: 1100
Na de enorme toename van het aantal broedpaar in 2016 (710 paar), groeide de
kokmeeuwpopulatie ook in 2017 weer flink. In de zuidelijke kolonie (in P12) ging het
aantal broedpaar echter achteruit (van 410 naar 300 paar), terwijl de noordelijke kolonie
(in P5) uitgroeide van 300 naar 800 paar. De oorzaak van deze veranderingen is
onduidelijk. Wellicht bood de noordelijke kolonie meer broedgelegenheid in de vorm van
pitruspollen. Meer verstoring door recreanten in de omgeving van de zuidelijke kolonie
valt ook niet uit te sluiten als oorzaak. Het broedsucces was (voor zover zichtbaar)
waarschijnlijk redelijk tot goed. Er werden althans aan het eind van het seizoen veel
jonge Kokmeeuwen gezien in en rond de kolonies.
Visdief
aantal: 2
Rode lijst
Alleen op het eilandje in het Leekstermeer (L22) kon met zekerheid een broedpaartje
Visdief vastgesteld worden. Daarnaast werd in de Peizermaden nog een alarmerend
paartje waargenomen boven de Gouw in P6 (Weeringsbroeken-west) en werden vogels
gezien in de Kampjes (P3) en het Wold (P7). Een mogelijke nestplaats werd hier niet
ontdekt.
Zwarte stern
aantal: 4
Rode Lijst
Na de mooie start van de Zwarte stern als broedvogel in De Onlanden in 2016, met acht
paar, viel het aantal van vier paar in dit jaar wat tegen. De vogels broedden net als vorig
jaar weer in de zuidelijke kokmeeuwkolonie (in P12). De oorzaak van de afname is niet
bekend, al valt niet uit te sluiten dat een aantal paren weer terug gegaan is naar het
Zuidlaardermeergebied, waar ze in 2016 niet terecht konden omdat het broedgebied
daar droog gelegd was. Waarschijnlijk was het broedsucces van de Zwarte sterns in De
Onlanden in 2017 erg slecht. Er werden geen jonge vogels gezien en de volwassen
vogels waren al vroeg in het broedseizoen vertrokken. De oorzaak voor het mislukken is
zeer waarschijnlijk het droogvallen van de broedlocaties van de Zwarte sterns in juni (zie
foto hieronder).
Koekoek
aantal: 10
Geen bijzonderheden.

Rode Lijst

Bosuil
aantal: 1
In januari en in maart werd een roepende man Bosuil gehoord bij, respectievelijk, De
Kleibosch (L25) en de Stenhorsten (ten oosten van De Kleibosch). Waar een eventueel
nest zich bevond bleef onduidelijk.
In juni droogde het broedgebied van Kokmeeuwen en Zwarte
sterns langs het Eelderdiep bij P 12 steeds verder op.
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Ransuil
aantal: 1
Rode Lijst
In een bosje langs de Zanddijk bij de Broekenweering (P14) werd in het voorjaar weer
een roepende Ransuil gehoord. Of hier gebroed is, bleef onduidelijk. Net buiten De
Onlanden, ten oosten van het Peizerdiep bij Wobbes Land (L2), werden in juni zeker twee
jonge Ransuilen gehoord. Er zijn geen aanwijzingen dat het nest van deze vogels binnen
het inventarisatiegebied lag.
Groene specht
aantal: 1
In 2016 was al éénmalig een roepende Groene specht aanwezig in het Groot Waal (L11).
Deze kon toen nog niet meegeteld worden als territorium. Dit jaar werd in het voorjaar in
De Kleibosch (L25) meerdere keren een Groene specht gehoord.
Grote bonte specht
aantal: 34
De flinke toename van het aantal Grote bonte spechten (24 in 2016) kwam voornamelijk
voor rekening van de telplots rondom het Leekstermeer. Hier verdubbelde het aantal
territoria (van 7 naar 14). Mogelijk was dit het gevolg van een goed broedresultaat van
de plaatselijke Grote bonte spechten in 2016.
Kleine bonte specht
aantal: 4
In de Peizermaden werden dit jaar geen territoria van Kleine bonte specht vastgesteld (in
2016 nog twee). Mogelijk is deze lastig te vinden soort hier gemist bij het inventariseren.
Veldleeuwerik
aantal: 130 Rode Lijst
Voor het tweede jaar op rij daalde het aantal
territoria van Veldleeuwerik in De Onlanden
behoorlijk (zie grafiek hiernaast). De aantallen
lagen vrijwel overal in het gebied lager.
Uitzonderingen waren polder Vredewold (L21), waar
het aantal territoria steeg van acht naar negen, en
de Snegelstukken (S), met een toename van 35
naar 40 territoria. Het Bloemetjesland (L10), waar
in 2016 nog acht territoria gevonden werden, is in
2017 niet geteld.
Boerenzwaluw
aantal: 18
Rode Lijst
Deze soort broedt in De Onlanden veel onder de bruggen in het gebied en bij de schaarse
boerderijen. In het Leekstermeergebied werden in 2017 meer nesten onder de bruggen
gevonden. Het broedsucces is op deze plekken waarschijnlijk niet groot, vanwege het los
raken van de nesten (veengrond) en predatie door marterachtigen.
Boompieper
aantal: 34
Geen bijzonderheden.
Graspieper
aantal: 192 Rode Lijst
Net als de Veldleeuwerik liet de Graspieper voor het tweede jaar op rij een flinke afname
zien. Ook bij deze soort was de afname overal in De Onlanden te merken, behalve in
polder Vredewold (L21) en de Snegelstukken (S). In dit laatste gebied steeg het aantal
territoria zelfs van 20 naar 29. De afname is waarschijnlijk een gevolg van het steeds
verder dichtgroeien van het gebied met hogere vegetatie, gecombineerd met de (ook in
2017 weer) hoge waterstanden in het voorjaar.
Gele kwikstaart
aantal: 13
Geen bijzonderheden.

Rode Lijst

Witte kwikstaart aantal: 17
Geen bijzonderheden.
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Winterkoning
aantal: 167
Geen bijzonderheden.

Winterkoning
(foto: Rutger Bus)

Heggenmus
aantal: 11
Geen bijzonderheden.
Roodborst
aantal: 27
Geen bijzonderheden.

Blauwborst
aantal: 149
Na het topjaar voor de Blauwborst in 2016 (met 169 territoria) viel het aantal dit jaar in
het hele gebied wat terug. De hoogste dichtheid was ook nu weer langs het Eelderdiep te
vinden, zoals in P8 (Drentse Dijk-oost) met 16 territoria.
Zwarte roodstaart
aantal: 1
Alleen bij een boerderij aan de oostkant van de Peizermaden (P5) was een zingende
Zwarte roodstaart aanwezig.
Gekraagde roodstaart
aantal: 22
Oranje Lijst
In De Kleibosch en in de Zuidermaden (L25 en 26) werden dit jaar opmerkelijk hoge
aantallen Gekraagde roodstaart gehoord (12; in 2016 slechts 3). In het
Leekstermeergebied viel het aantal juist terug van negen naar vijf territoria.
Paapje
aantal: 8
Rode Lijst
Territoria van Paapje zijn in De Onlanden alleen te
vinden in het zuidelijk deel van de Peizermaden. Hier
neemt het aantal langzaam maar zeker af (zie grafiek
hiernaast). De oorzaak van deze afname is
onduidelijk, maar het past wel in het landelijke beeld
van gestage afname van deze soort. Bij het Beeld
(P16) werden in juli Paapjes met drie jongen gezien.
Roodborsttapuit
aantal: 62
Geen bijzonderheden.
Tapuit
aantal:1
Rode Lijst
In de Snegelstukken (S in kaart 2) werd tijdens drie opeenvolgende veldbezoeken eind
april – begin mei een paartje Tapuit waargenomen op een perceel waar ook bouwafval
lag. De vogels verbleven bij dit afval. Ook alarmeerden de vogels bij nadering. Hoewel
geen nest werd gevonden (niet naar gezocht) en ook geen gedragingen werden gezien
die duidden op een nest of jongen, kon hier dus wel minstens een broedpoging worden
vastgesteld.
Merel
aantal: 90
Geen bijzonderheden.
Zanglijster
aantal: 34
Geen bijzonderheden.
Grote lijster
aantal: 1
Geen bijzonderheden.

Rode Lijst

Sprinkhaanzanger aantal: 170
De flinke toename van het aantal territoria van Sprinkhaanzanger (142 in 2016) was
grotendeels te danken aan de groei van de populatie in de Peizermaden. In het
Leekstermeergebied bleef het aantal vrijwel gelijk, ondanks het flinke aantal (16)
territoria dat in de Blauwvennen (L5 en 6; vorig jaar één) werd geteld. De stijging in de
16

Peizermaden was deels het gevolg van meer en beter telwerk (bijvoorbeeld zes territoria
in de Zwarte Made, P13). Maar ook in jaarlijks goed getelde gebieden werden hogere
aantallen Sprinkhaanzanger gevonden, zoals in de Vorrelmat (P17) met 10 territoria
(twee in 2016).
Snor
aantal: 139 Rode Lijst
Net als de Sprinkhaanzanger liet de Snor in 2017 een toename van het aantal territoria
zien die vooral te vinden was in de Peizermaden. Hier verdubbelde de populatie bijna
(van 27 naar 50 territoria). Opmerkelijk was de vestiging van Snorren in een aantal
gebieden waar deze soort in eerdere jaren niet of nauwelijks te vinden was, zoals de
Broekenweering (P14; vijf territoria) en de Vorrelmat (P17; drie territoria). In P12
(Eelderdiep-zuidoost) groeide het aantal van twee naar 10. Waarschijnlijk zijn de nieuwe
vestigingen het gevolg van het vol raken van de ‘betere’ broedbiotopen van de Snor in de
moerasdelen van De Onlanden. In telplot L4 (Onlandse Dijk) werd dit jaar het hoogste
aantal van 18 territoria van Snor gevonden, wat overeen komt met een dichtheid van
ruim 33/100ha.
Rietzanger
aantal: 1093
Opnieuw een forse stijging van het aantal territoria van de meest algemene zangvogel
van De Onlanden (759 in 2016). Al vroeg in het seizoen kwam van veel tellers de
melding dat er wel héél veel Rietzangers te horen waren. Inderdaad namen de aantallen
overal in het gebied toe, met uitzondering van de
Zuidermaden (L26) waar het aantal territoria gelijk
bleef. In de kern van het Leekstermeergebied (L1-4)
werden dichtheden van meer dan 100
territoria/100ha bereikt. Topgebied was Tussen de
Slenken (L3) met 133 Rietzangers/100ha. De enorme
groei van de populatie is mogelijk het gevolg van een
goed broedsucces in voorgaande jaren en zal
ongetwijfeld ook te maken hebben met een hoge
overleving in de overwinteringsgebieden. Of de
Rietzanger het landelijk ook beter gedaan heeft dan
voorgaande jaren is echter nog niet bekend.
Rietzanger bij het Klein Waal (L8)
(foto: Bernard Versloot)

Bosrietzanger
aantal: 197
In 2017 waren de Bosrietzangers weer eerder in het seizoen terug in De Onlanden,
waardoor er op veel plaatsen meer geteld werden dan in het vorige jaar, toen de vogels
pas laat arriveerden. Ook het goed tellen van de Blauwvennen-noord (L6) zorgde voor
een hoger totaal aantal territoria.
Kleine karekiet
aantal: 555
Net als de Rietzanger liet de Kleine karekiet in 2017 een spectaculaire groei zien van het
aantal territoria in De Onlanden (353 in 2016). De toename vond in het hele gebied
plaats, maar was in de Blauwvennen (van 15 naar 74 territoria) vooral te danken aan
een veel betere telling van het noordelijke deel (L6).
Grote karekiet
aantal: 1?
Rode Lijst
In het Klein Waal (L8) werd begin mei éénmalig een zingende Grote karekiet gehoord in
het Riet langs de slenk aan de noordkant van het gebied. In het Langmameer (P1) werd
begin juni een Grote karekiet gezien met voedsel in de bek. Op deze locatie was echter
eerder in het seizoen geen zang te horen (ondanks de gunstige ligging van de locatie
voor passerende waarnemers). Of er in 2017 daadwerkelijk een Grote karekiet in De
Onlanden gebroed heeft, blijft dus onduidelijk.
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Spotvogel
aantal: 8
Rode Lijst
Het totaal aantal territoria van Spotvogels bleef gelijk aan dat van 2016, maar het
grootste deel van de vogels (zes) zong dit jaar in het Leekstermeergebied.
Grasmus
aantal: 262
De forse toename van deze soort (217 in 2016) was vooral het gevolg van een betere
telling in de Blauwvennen (van vijf naar 25 territoria) en een toename in Matsloot-noord
(L1, van 11 naar 27 territoria). Elders in De Onlanden waren de veranderingen minder
opvallend.
Tuinfluiter
aantal: 79
In de broekbossen in het Leekstermeergebied (L11, 15 en 20) kwam het aantal territoria
van Tuinfluiter dit jaar in de dubbele cijfers terecht. Elders deed de soort het vaak juist
minder goed dan in 2016.
Zwartkop
aantal: 100
Geen bijzonderheden.
Tjiftjaf
aantal: 106
Geen bijzonderheden.
Fitis
aantal: 247
Na jaren van groei stabiliseerde de populatie van Fitis zich in 2017. De geringe toename
in het aantal territoria (227 in 2016) was vooral het gevolg van beter telwerk in de
Blauwvennen-noord (L6; van 12 naar 23 territoria).
Grauwe vliegenvanger
Geen bijzonderheden.

aantal: 4

Rode Lijst

Baardman aantal: 43
Oranje Lijst
Na een jaar van stagnatie groeide de populatie van
Baardman in 2017 weer flink door (zie figuur
hiernaast). De toename vond geheel in het
Leekstermeergebied plaats en was deels het gevolg
van beter telwerk (in L6, van nul naar vier
territoria) en deels van daadwerkelijke toename in
een aantal telplots. In de Peizermaden bleef het
aantal territoria ook dit jaar weer zeer beperkt
(drie), ondanks de verdere groei van de rietvelden
daar.
Pimpelmees
aantal: 34
Geen bijzonderheden.
Koolmees
aantal: 75
Geen bijzonderheden.
Matkop
aantal: 7
Geen bijzonderheden.

Rode Lijst

Staartmees
aantal: 3
Geen bijzonderheden.
Buidelmees
aantal: 1
Rode Lijst
Op 15 juni werd in Vredewold-west (L24) een Buidelmees mannetje ontdekt dat bezig
was met nestbouw in een wilg in het moeras. Het vervolg van deze activiteit kon niet
gevolgd worden, zodat onbekend bleef of hier met succes gebroed is.
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Boomkruiper
aantal: 27
Na de dip van vorig jaar herstelde de populatie zich goed.
Boomklever
aantal: 4
Voor het eerst in lange tijd werd deze soort ook weer eens in de Peizermaden
vastgesteld. Bij de huisjes naast de Broekenweering (P14) was meerdere keren een
roepende vogel te horen.
Huismus
aantal: 4
Rode Lijst
In het Leekstermeergebied werden in 2017 geen territoria genoteerd. Hier hebben
ongetwijfeld wel Huismussen gebroed bij boerderijen, maar die zijn onopgemerkt
gebleven.
Ringmus
aantal: 2
Geen bijzonderheden.

Rode Lijst

Gaai
aantal: 10
Geen bijzonderheden.
Ekster
aantal: 1
Geen bijzonderheden.
Zwarte kraai
aantal: 24
Geen bijzonderheden.
Spreeuw
aantal: 25
Geen bijzonderheden.

Oranje Lijst

Wielewaal
aantal: 1?
Rode Lijst
Op 23 juni werd een, in vlucht kort zingende, man Wielewaal gezien aan de zuidkant van
het Leekstermeer. Hoewel hier gedurende het broedseizoen verder geen geldige
waarnemingen van deze soort gedaan zijn, kan een (stiekem) broedgeval, bijvoorbeeld in
het bosje langs de Rodervaart (L15), toch niet uitgesloten worden.
Vink
aantal: 44
Geen bijzonderheden.
Groenling
aantal: 5
Geen bijzonderheden.
Putter
aantal: 21
Geen bijzonderheden
Kneu
aantal: 21
Rode Lijst
In het Leekstermeergebied werden dit jaar weer meer territoria van Kneu vastgesteld. In
de Peizermaden en in De Kleibosch/Zuidermaden bleef de populatie stabiel.
Goudvink
aantal: 4
Geen bijzonderheden.
Rietgors
aantal: 751
De populatie van Rietgors groeide in de Peizermaden in 2017 weer gestaag verder. Ook
in het Leekstermeergebied nam het aantal weer toe. Hier was de groei deels het gevolg
van het betere telwerk in de Blauwvennen-noord (L6, van 20 naar 41 territoria) en deels
ook van daadwerkelijke toename in veel telplots. In de Zuidermaden (L26) bleef het
aantal territoria van Rietgors gelijk.
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Bijlage 1: geteld oppervlak in De Onlanden in 2017
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.
De Onlanden:
N2000-gebied:
Kleibosch/Zuiderm.:
Peizermaden:

Totaal oppervlak
± 2800 ha
1552 ha
125,3 ha
± 1100 ha

BMP geteld opp.
± 1743 ha
± 682 ha
125,3 ha
936 ha

Ruw geteld
364 ha
289 ha

niet geteld
± 493 ha
403 ha

±75 ha

± 90 ha

Het verschil van 178 ha tussen het totaal oppervlak van het N2000-gebied (1552 ha) en
de som van de (wel of niet) getelde delen hiervan (1374 ha) wordt veroorzaakt door het
oppervlak van het Leekstermeer zelf. Dit wordt in het N2000-gebied wel meegeteld,
maar bij de broedvogeltellingen grotendeels niet (alleen de oeverzones).
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Bijlage 2: Tabel broedvogels in De Onlanden in 2012-2017
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 Oeverzwaluw) zijn alleen nul tellingen vermeld. Deze soorten zijn
toch opgenomen in de tabel om aan te geven dat wel naar deze soorten gekeken is
tijdens de inventarisaties. Zie van Boekel et al. (2013) voor telmethode in 2012 en
vergelijking van aantallen tussen de jaren.
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