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Samenvatting 
 

Het broedseizoen van 2019 leverde in De Onlanden weer een flink aantal records op. Het 

totale aantal territoria van broedvogels kwam voor het eerst uit boven de 10.000. Ook 

werd het tot nu toe hoogste aantal verschillende soorten (109) in het gebied geteld. 

Deels hadden deze records te maken met het uitstekende werk van de 27 vrijwilligers die 

dit jaar opnieuw vrijwel het gehele gebied van 2800 ha inventariseerden volgens de BMP-

A methode van Sovon, maar veel vogelsoorten lieten ook een duidelijke groei van de 

populatie zien. Deze groei was het meest hoor- en zichtbaar bij de zangvogels van de 

moerassen, zoals Rietzanger, Baardman en Snor, en bij veel soorten watervogels zoals 

Grauwe gans, Krakeend en Zomertaling. Ook de kokmeeuwenkolonies groeiden weer 

verder. In De Onlanden komen op steeds meer plekken boompjes en kleine bosjes tot 

ontwikkeling. Dit zorgde in 2019 ook voor toename van veel vogelsoorten van bos en 

struweel, zoals Fitis en Grasmus. In De Onlanden werden dit jaar weer 33 verschillende 

vogelsoorten van de Nederlandse Rode Lijst gehoord, waaronder de zeldzame Klein 

waterhoen en Grote karekiet.  

 

 
Voor het inventariseren van vogelsoorten als Kwartelkoning en Porseleinhoen kun je het beste ’s nachts op pad 
in De Onlanden. De nachtelijke sfeer in het gebied, zoals hier bij het Eelderdiep, is vaak zeer de moeite waard. 
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Inleiding 
 

2019 werd voor veel broedvogels in De Onlanden (opnieuw) een piekjaar. Het totaal 

aantal territoria dat geteld werd kwam voor het eerst boven de 10.000 uit. Een flinke 

stijging ten opzichte van vorig jaar. Veel soorten zetten hun groei van voorgaande jaren 

door, andere herstelden zich van een tijdelijk dipje. Slechts enkele soorten vertoonden 

een verdere afname. De weersomstandigheden in het voorjaar hadden veel invloed op de 

timing en de locatie van het broeden van een paar belangrijke soorten. De effecten van 

de droogte van 2018 waren ook nog goed merkbaar in het gebied. Al met al was het 

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

verrassingen op plekken waar ze niet meteen verwacht werden.  

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 

In 2019 werden in De Onlanden in totaal minder plots geteld volgens de BMP-A methode 

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

Monitoring Project; voor informatie over deze telmethode verwijzen we naar de website 

van Sovon, www.sovon.nl/nl/bmp). Het Leekstermeergebied was in 2018 nog volledig 

geïnventariseerd in het kader van de SNL-monitoring, maar dit jaar werden hier een 

aantal plots weer minder goed bezocht. De Peizermaden werd juist wél (vrijwel) volledig 

geïnventariseerd in het kader van de SNL-monitoring. 

De verdeling van De Onlanden in telplots was gelijk aan vorige jaren (zie de kaarten 1 en 

2). In de tekst hieronder wordt bij verwijzing naar een telplot de nummering gebruikt 

zoals die in de kaarten staat. De L-nummers verwijzen daarbij naar de telplots in het 

Leekstermeergebied en De Kleibosch/Zuidermaden en de P-nummers naar de plots in de 

Peizermaden. Een overzicht van getelde oppervlakken in De Onlanden staat in bijlage 1. 

In kaart 1 (Leekstermeergebied) is met groen aangegeven welke plots volgens de BMP-A 

methode geteld zijn. De plots die slechts één (L5) of twee keer werden bezocht in het 

broedseizoen zijn met oranje aangegeven. In de overblijvende, niet-ingekleurde (delen 

van) plots zijn alleen losse geldige waarnemingen genoteerd. Dit betrof over het 

algemeen de reguliere landbouwgrond die bij het Natura 2000-gebied 

Leekstermeergebied hoort (L12, 13, 15). In kaart 2 (Peizermaden) zijn, met oranje, 

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

reguliere BMP-A plots werden hier volledig geteld. Plot S (Snegelstukken) werd dit jaar 

voor het eerst als geregistreerd Sovon-plot geteld en in de Avimap module ingevoerd. 

Het eilandje in het Leekstermeer (L22) werd door René Oosterhuis eenmalig 

geïnventariseerd op broedende ganzen en eenden. Een klein deel van het Natura 2000-

gebied ten noorden van het Leekstermeer (met geel begrensd in kaart 1) werd niet 

geteld. Het Leekstermeergebied was daarnaast ook weer opgedeeld in twee BMP-Z plots 

(de telmethode voor Zeldzame soorten). Twaalf personen hadden de mogelijkheid om, 

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

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

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

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

actief in De Onlanden. 

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

Ook in 2019 werden de telrichtlijnen over het algemeen goed gehanteerd door de tellers. 

Een enkele teller had echter een laag aantal telrondes. Daar stond tegenover dat andere 

telgebieden dit jaar juist vaker en beter geteld werden door wisseling van teller. Van de 

getelde gebieden werden alle gegevens via de module van Sovon ingevoerd. Een 

overzicht van de tellers en hun BMP-A plots staat hieronder. De losse gegevens van de 

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

ingevoerd zijn in de BMP-Z plots, zijn door Wim van Boekel, in overleg met de andere 

http://www.natuurindeonlanden.nl/
http://www.sovon.nl/nl/bmp
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auteurs, uitgewerkt. De schattingen van broedvogelsoorten en –paren die deze 

uitwerking opleverden zijn in de totalen opgenomen. 

 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kaart 2: begrenzing BMP-A telgebieden 

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

begrenzingen van het natuurgebied aan. 
Voor verklaring van de kleuren  

van de plots: zie tekst hierboven. 
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De waterhuishouding 

Na een winter met een gemiddelde hoeveelheid neerslag zorgde een periode met 

extreem veel neerslag (120 mm) in de eerste twee weken van maart voor een sterke 

stijging van het oppervlaktewaterpeil in De Onlanden. Vooral langs het Eelderdiep leidde 

dit tot een langdurig hoge waterstand (zie figuur 1), net in de periode van het jaar 

waarin een aantal broedvogels (ganzen, Roerdomp) zich hier wilden vestigen. Dit had 

uiteraard effect op hun broedseizoen.  

Na deze piek zakte het waterpeil in april en mei juist verder uit dan in eerdere jaren 

waardoor met name weer langs het Eelderdiep al snel een groot deel van het gebied 

droog viel. In het Leekstermeergebied waren deze effecten ook zichtbaar, maar door de 

grotere watertoevoer en snellere - deels door het waterschap gereguleerde - afvoer 

werden de effecten gedempt. Ook bleek, net als in 2018, dat het opzetten van het 

waterpeil in de boezem - waarmee het waterschap al vroeg in het jaar begon - zorgde 

voor een relatief hoog peil in het zuidelijke en oostelijke Leekstermeergebied. 

 

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

De winter 2018/19 was zacht, met slechts twee vorstdagen in januari en geen winterse 

neerslag van betekenis. In februari zorgde een uitzonderlijk warme periode voor het 

vroeg ontwaken van de Natuur in Nederland (figuur 2). In het voorjaar wisselden warme 

en koude periodes elkaar af. De vroege zomer verliep veel warmer dan gemiddeld, met 

eind juni al temperaturen boven 30 °C. De neerslag hoeveelheden bleven in het 

broedseizoen onder het langjarig gemiddelde (figuur 3), met uitzondering van de eerste 

twee weken van maart, waarin 120 mm regen viel. Mei was daarentegen juist een 

uitzonderlijk droge maand. 

 

 
Figuur 2: maximum dagtemperatuur in De Onlanden tijdens 
het broedseizoen in 2019 en het langjarig gemiddelde (bron: KNMI.nl) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 3: totale maandelijkse 
neerslaghoeveelheid in De Onlanden voor 
het eerste halfjaar (maand 1-6) van 2019 
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). Een groot deel van de percelen langs de Roderwolderdijk in het Leekstermeer-

gebied (L9 en 11) waren in 2018 weer gemaaid, maar een aantal percelen ten oosten 

van het Groot Waal kon toen niet gemaaid worden door plotselinge vernatting als gevolg 

van peilopzet door het waterschap. Hier stond de vegetatie dus al hoog aan het begin 

van het broedseizoen. In de Peizermaden konden - dankzij de droogte - in 2018 alle 

percelen gemaaid worden, zodat het broedseizoen hier startte met lage vegetatie in met 

name P3, 6, 7 en 11. Ook in 2019 zorgde begrazing door runderen en pony’s rondom het 

Beeld (P10, 11 en 15) voor variatie in de begroeiing. 

 

Deelnemende tellers 

De volgende personen hebben in 2019 één of meerdere telgebied(en) via de BMP-A 

methode geteld: 

Peizermaden 

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

Michel Wijnhold (P2, Nieuwe Weering) 

Tseard Mulder (P3, de Kampjes) 

Wim van Boekel (P4, Peizerweering) 

Roel Rijskamp (P5, Eelderdiep-noordoost) 

Aart van der Spoel (P6, Weeringsbroeken-west) 

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

Frans Kromme (P9, het Wold) 

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

Evert-Jan Slot (P11, Noorddijk) 

Jacob de Bruin (P13, Zwarte Made) 

Saskia van der Burg (P14, Broekenweering) 

Willy Sjaarda (P14, Broekenweering) 

Edda Kammenga (P17, Vorrelmat) 

Piet Kerssies (S, Snegelstukken) 

Leekstermeergebied 

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

Klaas Heeres (L2, Wobbes’ Land) 

Ronald Pieters (L2, Wobbes’ Land) 

Wim van Boekel (L4, Onlandse Dijk) 

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

Roelof Blaauw (L11, Groot Waal) 

Siemen Stienstra (L16, Goltbooren) 

Johan Aukema (L17, de Bolmert, westelijk deel) 

Sikko Aukema (L17, de Bolmert, westelijk deel) 

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

     Vredewold; L22, eilandje Leekstermeer; L24, Vredewold-west) 

Anne-Mieke Temmink (L20, Lettelberter Petten) 

Emma Zorgdrager (L20, Lettelberter Petten) 

Edith Barf (L23, Broekbosjes Leeksterhoofddiep) 

Dirk van der Horst (L23, Broekbosjes Leeksterhoofddiep) 

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

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

 

Daarnaast zijn losse waarnemingen doorgegeven door: Cor Tjoelker, Maarten Jansen, 

Teun Boulogne, Harry Westerhuis, Franz Widmann, Wiebe Kooistra, Willem Hovinga, 

Leon Peters, Virry Schaafsma, Harold Steendam, Bert Helder, Bauke Koole, Willem van 

Manen, Jan Tjoelker en Ada van Dijk. 

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

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

Algemene opmerkingen 
 

Globale ontwikkeling 

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

weergegeven. De dip in aantal territoria die veel moerasbroedvogels vorig jaar lieten zien 

werd bij de meeste soorten in 2019 omgezet in een flinke groei. Ook de watervogels en 

de kokmeeuwenkolonies lieten over het algemeen een verdere toename zien. Hierdoor 

steeg het totaal aantal getelde territoria van broedvogels in De Onlanden voor het eerst 

tot boven de 10.000. Slechts enkele vogelsoorten bleven – om verschillende redenen - 

achter in deze groeispurt. Het totaal aantal soorten dat geteld werd groeide ook weer 

iets, naar 109. De soorten waarvan niet met zekerheid een territorium kon worden vast 

gesteld zijn in dit totaal niet meegenomen. Het gaat dan om Blauwe Reiger, Steenuil, 

Kluut, IJsvogel en Krekelzanger. Alleen de 

Appelvink kon in 2019 bijgeschreven worden als 

nieuwe soort voor De Onlanden. Terug als 

broedvogels waren Klein Waterhoen, Turkse 

Tortel, Groene Specht, Tapuit, Grote Karekiet, 

Ekster en Wielewaal. Dit jaar ontbraken Ooievaar, 

Indische Gans, Kwartelkoning, Kluut, Nachtegaal 

en Bonte Vliegenvanger als zekere 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 - sinds de start van de tellingen 

in 2012. De telreeks die sinds 2013 voor De 

Onlanden is opgebouwd biedt voor een flink 

aantal soorten inzicht in de trend in het 

broedvogelaantal. hieronder zullen we, 

waar nodig, bij een soort deze trend vermelden.  Figuur 4: ontwikkeling van aantallen 
        territoria en broedvogelsoorten in De 
        Onlanden vanaf 2013. 
Watervogels 

De populaties van Grauwe gans en Brandgans groeiden in 2019, de andere 

ganzensoorten bleven stabiel. Opvallend was de – soms flinke – toename van de 

populaties van de meeste eendensoorten, terwijl de meest algemene soort – de Wilde 

eend – juist een voortgaande daling liet zien. 

 

Roofvogels en uilen 

In 2019 waren de aantallen broedende roofvogels in De Onlanden min-of-meer stabiel, al 

traden er wel wat verschuivingen op in de locaties waar de vogels broedden. De 

veldmuizenpiek die - net als in de rest van Nederland - ook in De Onlanden optrad, leidde 

niet tot hogere aantallen of (voor zover bekend) een hoger broedsucces bij de 

muizeneters onder de roofvogels. Waarschijnlijk kwam de piek hiervoor te laat in het 

seizoen en was het aantal plekken met hoge dichtheden aan Veldmuizen (vooral dijken 

en bermen) ook te beperkt. Van de uilen was alleen de Bosuil dit jaar een zekere 

broedvogel. In De Onlanden werd eenmalig een Steenuil gezien. Deze waarneming viel 

net buiten de datumgrenzen en is dus niet meegenomen.  
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Weidevogels 

Na jaren van daling was bij de weidevogels in 

2019 sprake van stabilisatie of licht herstel 

(zie figuur 5). De aantallen territoria zijn 

echter zo laag dat voorlopig nog geen sprake 

kan zijn van een verbetering van de toestand 

van de weidevogel populaties. Uitzondering 

was de Kievit die een onverwachte opleving 

liet zien, waarschijnlijk geholpen door de 

omstandigheden in het gebied. 

 

 
             Figuur 5: Verloop van de aantallen 

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

 

 

Rallen en dergelijke 

Na het topjaar van 2018 viel het aantal roepende 

Porseleinhoenen dit jaar wat terug. Wel waren weer eens álle 

ralachtigen te horen in De Onlanden. Grote afwezige was de 

Kwartelkoning, die landelijk een heel slecht jaar beleefde. 

 

Rietbroeders 

In de moerassen in De Onlanden was het in 2019 overvol met 

broedende zangvogels. Veel soorten bereikten nieuwe 

aantalsrecords. Wel was bij een aantal soorten een duidelijk 

verschil merkbaar tussen de ontwikkelingen in het 

Leekstermeergebied en de Peizermaden. In het eerste 

deelgebied ging de toename veel sneller dan in het andere 

gebied. Een duidelijke oorzaak voor dit verschil is niet te geven. 

 

Bosvogels 

Ook veel bossoorten onder de zangvogels hadden een goed 

jaar. De toename van plekken met boomopslag en het groter 

worden van de boompjes speelt hier zeker een rol in, maar ook 

beter telwerk zorgde voor hogere aantallen. Uitzondering was 

de Merel, die juist een opvallende afname liet zien. 

 

Gemiste soorten 

De lijst met mogelijk gemiste soorten is erg klein voor 2019, 

dankzij de hoge ‘opkomst’ van veel soorten die niet jaarlijks in 

De Onlanden te vinden zijn, zoals Wielewaal, Grote karekiet en 

Klein waterhoen. Toch zou het kunnen dat ook Sperwer, 

Ransuil, IJsvogel en/of Bonte vliegenvanger ergens gebroed 

hebben zonder dat ze genoteerd zijn. De kans is erg klein dat 

een Kwartelkoning of Nachtegaal aan de aandacht ontsnapt is. 

 
  

Bedreigde soorten 
Het aantal soorten broedvogels 
van de Nederlandse Rode Lijst 
dat in De Onlanden te vinden 
was kwam in 2019 uit op 33. 
Het aantal bleef daarmee ook 
dit jaar min-of-meer stabiel, al 
was er weer aardig wat 
verschuiving in de lijst van 
aanwezige soorten. Een 
zevental soorten wordt 
vermeld op de Oranje Lijst.  
 
Het recordaantal zangvogels in De 
Onlanden trok in 2019 ook heel wat 
Koekoeken naar het gebied. Soms werden 
drie mannetjes tegelijk gezien, die elkaar 
luid roepend probeerden te verjagen . 
(Foto Koekoek man: Willem Hovinga) 
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Bespreking per soort 
 

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

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

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

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

terecht dreigen te komen.  

In Bijlage 2 is een overzicht in tabelvorm van de resultaten van 2019 te vinden, met de 

getelde aantallen per deelgebied (Leekstermeergebied, De Kleibosch/Zuidermaden en 

Peizermaden) en een vergelijking met de getelde aantallen in voorgaande jaren. De 

aantallen uit vorige jaren zijn in deze tabel voor sommige soorten anders dan vermeld in 

het rapport over het betreffende jaar. Dit komt doordat nagekomen gegevens uit die 

jaren alsnog verwerkt zijn. 

 

Roerdomp  aantal: 22 Rode Lijst  

Voor de Roerdomp was het een bijzonder jaar in De Onlanden. Door de warme periode in 

februari begonnen in het Leekstermeergebied al heel vroeg mannen te hoempen; twee 

weken eerder dan in voorgaande jaren. Het totaal aantal territoria van hoempende 

Roerdomp mannen in De Onlanden groeide licht, maar de verdeling van de hoempers 

over het gebied verschilde sterk van voorgaande jaren. Veruit de meeste Roerdompen 

werden gehoord in het Leekstermeergebied, met dit jaar ook ten zuiden en westen van 

het Leekstermeer veel vogels. Langs het Eelderdiep in de Peizermaden werden echter 

slechts vier territoria vastgesteld, terwijl dat er in voorgaande jaren gemiddeld twee keer 

zoveel waren. Het leek er sterk op dat de Roerdompen hier net in de tijd dat ze een eigen 

territorium zoeken (maart) verrast waren door het hoge waterpeil van het Eelderdiep en 

dat ze hun heil daarom in het Leekstermeergebied gezocht hadden. Het - als gevolg van 

ganzenvraat - steeds meer verdwijnen van geschikt leefgebied in de vorm van riet- en 

pitruszones langs het Eelderdiep heeft wellicht ook bijgedragen aan de verplaatsing van 

de territoria naar andere delen van De Onlanden.  

 

Blauwe reiger aantal: 1(?) 

Eind mei werd twee keer een alarmerend paartje Blauwe reiger opgemerkt aan de 

noordkant van de Blauwvennen (L6). Half juni werd in dezelfde omgeving een paartje 

Blauwe reiger gezien met een uitgevlogen jong. Mogelijk heeft dit paartje een grondnest 

gehad in de Blauwvennen, maar dit is dus niet ontdekt tijdens de inventarisaties. 

 

Dodaars  aantal: 4 

Alleen in het Leekstermeergebied werden territoria van Dodaars gevonden, drie in polder 

Vredewold (L21) en één in de Jarrens (L19). Wellicht was er ook nog een territorium in 

de Blauwvennen-zuid (L7), want hier werden na het broedseizoen meerdere keren 

Dodaarzen gezien. 

 

Geoorde fuut aantal: 16 

Half april werden op het Eelderdiep zo’n 35 paartjes Geoorde fuut geteld. Hiervan bleef 

de helft wachten totdat begin mei de begroeiing in de ondiepe delen langs het diep hoog 

genoeg was om een nest te kunnen maken. In navolging van de Kokmeeuwen gebruikten 

de fuutjes in 2019 voor het eerst ook het gebied ten westen van het diep voor hun 

nesten. Hoe succesvol het broedseizoen was kon opnieuw niet goed bepaald worden, al 

werden zeker meerdere paartjes met jongen gezien. 

 

Fuut   aantal: 42 

Geen bijzonderheden. 

 

Knobbelzwaan aantal: 19 

Na twee jaar afwezigheid broedde er in de Zuidermaden (L26) dit jaar ook weer eens een 

paartje Knobbelzwaan.  
 

https://www.sovon.nl/rodelijst
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Kolgans  aantal: 2 

Geen bijzonderheden. 

 

Grauwe gans aantal: 329 

Opnieuw groeide de Grauwe ganzenpopulatie in De Onlanden, zowel in het 

Leekstermeergebied – waar de ganzennesten verspreid over het hele gebied te vinden 

waren –  als in de Peizermaden, waar vooral langs het Eelderdiep gebroed werd. Door de 

plotselinge peilstijging van het Eelderdiep half maart mislukten hier veel vroege 

broedsels, maar ook latere nesten werden vaak geen succes. Begin mei lag het gebied 

Peizerweering-west (P4) - waar de meeste (77) territoria waren - vol met niet 

uitgekomen eieren van Grauwe gans. 

 

Soepgans  aantal: 50 

Het eilandje in het Leekstermeer (L22) lijkt zijn betekenis als belangrijke broedplek voor 

Soepganzen verloren te hebben. Het eiland wordt steeds kleiner door afslag en ook 

broeden er steeds meer Canadese ganzen op. Dit jaar werden ‘slechts’ 20 paar Soepgans 

geteld op het eiland. Een deel van de vogels leek uitgeweken te zijn naar de 

Middelvennen en Jarrens (L18 en 19), maar het totaal aantal broedparen (48) kwam in 

het Leekstermeergebied beduidend lager uit dan eerdere jaren (meestal boven 80), al 

was de totale populatie Soepganzen in het gebied ongeveer even groot als andere jaren. 

 

Canadese gans aantal: 47 

Geen bijzonderheden 

 

Brandgans  aantal: 28 

In het Leekstermeergebied verdubbelde het aantal paren van deze soort, vergeleken met 

vorig jaar. Dit kwam vooral door het verschijnen in de Middelvennen (L18) met liefst 14 

paar (0 in 2018), maar ook in de Jarrens (L19) en polder Vredewold (L21) waren 

Brandganzen aanwezig. Op het eilandje in het Leekstermeer (L22) werd de populatie 

juist kleiner (van 11 naar 3 paar). 

 

Nijlgans  aantal: 38 

Geen bijzonderheden. 

 

Bergeend  aantal: 16 

De populatie bleef stabiel, maar in de Zuidermaden (L26) ontbrak de Bergeend dit jaar 

voor het eerst. 

 

Krakeend  aantal: 165 

Dit jaar was er een flinke toename in het aantal 

territoria van deze soort, met name in het 

Leekstermeergebied. Hier werden in veel plots 

duidelijk meer Krakeenden geteld. In de 

Peizermaden was de toename minder groot, maar 

al met al was er in 2019 duidelijk een breuk in de 

trend voor de soort te zien (zie figuur hiernaast). 

 

Wintertaling  aantal: 11 Rode Lijst 

Vorig jaar ontbrak de Wintertaling nog vrijwel 

volledig in het Leekstermeergebied, maar dit jaar 

was hier het aantal territoria van deze soort weer 

terug op het oude niveau. 

 

Wilde eend  aantal: 267 

Na twee jaren met een lichte stijging van het aantal territoria zette de afname van de 

Wilde eend dit jaar weer door in De Onlanden (zie figuur hieronder). De afname was 

overal te merken en was ook zichtbaar in de plots die al jaren goed geteld worden. Een 
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oorzaak voor de afname is niet direct duidelijk, 

maar mogelijk is het steeds verder dichtgroeien van 

veel voormalige sloten in het gebied een (van de) 

reden(en). De soort neemt ook landelijk al langere 

tijd af in aantal, zonder dat hiervoor een duidelijke 

oorzaak is aan te wijzen. 2020 is door Sovon en 

Vogelbescherming Nederland uitgeroepen tot Jaar 

van de Wilde eend. Wellicht kan het extra 

onderzoek dat in het kader van dat jaar gedaan 

wordt meer inzicht geven in de oorzaak/oorzaken 

van de afname, zoals die ook in De Onlanden 

optreedt. 

 

Soepeend  aantal: 17 

Geen bijzonderheden. 

 

Zomertaling  aantal: 27 Rode Lijst 

Ook de Zomertaling liet – net als de Krakeend – in 2019 een opvallende toename zien in 

het Leekstermeergebied, van 8 naar 16 territoria. In de Peizermaden was sprake van 

lichte groei. Het totaal aantal territoria kwam daardoor dit jaar weer op hetzelfde (hoge) 

niveau van 2014. 

 

Slobeend  aantal: 66 Rode Lijst 

Geen bijzonderheden. 

 

Tafeleend  aantal: 16 

De trend bij Tafeleend was vergelijkbaar met die van andere eendensoorten. Ook hier 

een flinke toename vergeleken met voorgaande jaren (7 territoria in 2018). Opvallend 

waren de grote aantallen Tafeleend woerden die het een ongepaard vrouwtje knap lastig 

konden maken. 

 

Kuifeend  aantal: 42 

Geen bijzonderheden. 

 

Bruine kiekendief aantal: 6 Oranje Lijst 

Geen bijzonderheden. 

 

 

 
Zes Tafeleend woerden proberen een ongepaard vrouwtje voor zich te winnen (Onlandse Dijk (L4), mei 2019) 
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Havik   aantal: 4 

De Havik in De Kleibosch (L25) broedde dit jaar weer succesvol, na een jaar afwezig te 

zijn geweest. De Havik in het Groot Waal (L11) was wel luidruchtig aanwezig in het 

voorjaar, maar hier kon geen nest gevonden worden. In de Lettelberter Petten (L20) 

werd ook weer gebroed (niet succesvol). Nieuw was het territorium in de Broekenweering 

(P14), waar in het voorjaar meerdere malen een luid kekkerende Havik werd gehoord en 

ook een (vermoedelijk) nest gevonden werd. Over broedsucces van dit paar is niets 

bekend. Net buiten De Onlanden werd in het Elsburger Onland ook weer (succesvol) 

gebroed door Haviken. 

 

Buizerd  aantal: 16 

Geen bijzonderheden. 

 

Torenvalk  aantal: 2 Rode Lijst 

Geen bijzonderheden.  

 

Boomvalk  aantal: 2 Rode Lijst 

Het duurde ook dit jaar weer lang voor er enige duidelijkheid kwam 

over het wel/niet broeden van Boomvalken in De Onlanden. Eind juni 

werden door verschillende waarnemers Boomvalken gezien bij de 

Rodervaart en de Bolmert (L17). Half augustus waren hier zeker twee 

jongen met een ouder aanwezig. Ook bij de Noorddijk (P11), waar 

vorig jaar een paartje broedde in een bosje, werden weer Boomvalken 

gezien. Vermoed werd dat hier gebroed werd in een hoogspannings-

mast, net buiten het gebied. Eind augustus werd dit broedgeval 

bevestigd toen twee jongens - na het beklimmen van die mast - 

‘ineens’ twee jonge Boomvalken (zie foto) vonden op de grond onder 

de mast. Met de hulp van roofvogeldeskundigen werden de jongen 

(geringd) weer terug geplaatst in het nest. 

 
 

De jonge Boomvalken voordat ze 
teruggeplaatst werden in het nest 

(foto: Bauke Koole) 

 

 

Kwartel  aantal: 6 

Na het zeer lage aantal (3) territoria in 2018, leek dit jaar beter te worden voor de 

Kwartel. In het Leekstermeergebied werden op vier verschillende plekken roepende 

mannetjes gehoord, maar steeds slechts eenmalig of hooguit enkele dagen. In de 

Peizermaden waren de vogels langere tijd te horen op twee plekken in respectievelijk de 

Zwarte Made (P13) en de Wolfskampen (P15). 

 

Fazant  aantal: 135 

Geen bijzonderheden. 

 

Waterral  aantal: 139 

Voor het tweede jaar op rij daalde het aantal territoria van deze moerasvogel (158 in 

2018). Deze daling kwam geheel voor rekening van de Peizermaden, waar het aantal 

territoria fors onderuit ging, van 78 naar 52. Mogelijke oorzaak van deze afname is het – 

al vroeg in het seizoen – uitdrogen van de ondiepe, rijk begroeide delen langs het 

Eelderdiep, gecombineerd met het verdwijnen van veel Pitrus en andere vegetatie door 

de ganzenvraat daar. In het Leekstermeergebied nam het aantal territoria van Waterral 

juist iets toe (van 80 naar 85) en in de Zuidermaden (L26) waren dit jaar op twee 

plekken Waterrallen te horen. Deze delen van De Onlanden hebben niet te maken met 

uitdroging of ganzenvraat. 
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Porseleinhoen aantal: 24  Rode Lijst 

Na het topjaar 2018, met 30 territoria, bleek het aantal Porseleinhoenen dit jaar wat 

lager uit te komen. Ook bij deze moerassoort was de daling alleen te merken in de 

Peizermaden (van 20 naar 14 territoria). In het Leekstermeergebied bleef de populatie 

stabiel. De afname in de gebieden langs het Eelderdiep werd – net als bij de Waterral – 

waarschijnlijk veroorzaakt doordat het geschikte broedhabitat uitdroogde en de vegetatie 

deels verdween. Porseleinhoen is echter een soort waarvan de aantallen ook landelijk 

jaarlijks sterk kunnen verschillen. Het is dus niet uit te sluiten dat de afname te maken 

heeft gehad met een lagere influx van Porseleinhoen in Nederland dit jaar. 

 

Kleinst waterhoen aantal: 2 Rode Lijst 

Deze lastig te inventariseren soort werd tijdens de reguliere BMP-telling niet gehoord, 

maar uit gegevens van Waarneming.nl bleek dat dit jaar toch op (minstens) twee 

plekken in De Onlanden roepende vogels aanwezig waren. 

 

Klein waterhoen aantal: 1 

Na twee jaar afwezigheid werd in 2019 de zeer zeldzame Klein waterhoen weer eens 

ontdekt in De Onlanden, dit keer in de Matsloot-noord (L1). De vogel was hier lange tijd 

roepend aanwezig. De kenmerkende roep werd door Michel Wijnhold vastgelegd en is 

hier te horen. 

 

Waterhoen  aantal: 41 Oranje Lijst 

Geen bijzonderheden. 

 

Meerkoet  aantal: 155 

Geen bijzonderheden. 

 

Scholekster  aantal: 8 Oranje Lijst 

Geen bijzonderheden.  

 

Kleine plevier aantal: 2 

Geen bijzonderheden. 

 
Deze Kievit in de Peizerweering (P4) heeft alvast een territorium 

bezet. Nu nog wachten tot het gebied verder opgedroogd is. 

 

Kievit   aantal: 107 Oranje Lijst 

Een opvallende toename van het aantal territoria van Kievit dit jaar (76 in 2018), in 

beide deelgebieden, waardoor het aantal voor het eerst boven de 100 kwam. In de 

Peizermaden had de toename waarschijnlijk vooral te maken met het grotere oppervlak 

geschikt broedbiotoop (kale stukken in de begroeiing) langs het Eelderdiep en bij de 

Noorddijk (P11). In het Leekstermeergebied zal ook het beter tellen van een aantal plots 

een rol gespeeld hebben, maar in een aantal plots met een langere telreeks nam het 

aantal territoria ook toe. De Kievit bewijst eens te meer dat het een echte 

moerasbroedvogel is. 

 

Watersnip  aantal: 24 Rode Lijst 

Geen bijzonderheden.  

       

Grutto  aantal: 5 Rode Lijst 

Geen bijzonderheden.  

 

Wulp   aantal: 19 Rode Lijst 

In het Jaar van de Wulp leek de soort haar best te doen om ook in De Onlanden aan een 

comeback te werken. Het aantal territoria groeide iets, na het dieptepunt van 14 

territoria in 2018. Zelfs in de Zuidermaden (L26) werd voor het eerst in jaren weer een 

jodelende Wulp gehoord. Of het herstel blijvend is valt te betwijfelen. In de telplots die in 

https://youtu.be/vpTzDT1XLzI
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alle jaren goed geteld werden nam het aantal territoria juist wat verder af, waardoor 

deze opleving wellicht eerder een effect van de telinspanning zal blijken te zijn. 

 

Tureluur  aantal: 47 Rode Lijst 

Geen bijzonderheden. 

 

Holenduif  aantal: 3 

Geen bijzonderheden. 

 

Houtduif  aantal: 22 

Geen bijzonderheden. 

 

Turkse tortel aantal: 1 

Geen bijzonderheden. 

 

Zwartkopmeeuw aantal: 1 

Net als in voorgaande jaren werd in het voorjaar regelmatig de roep van een of meerdere 

Zwartkopmeeuwen gehoord in de noordelijke kokmeeuwenkolonie langs het Eelderdiep 

(P5). Opnieuw kon – ondanks uitgebreid speuren – geen nest gevonden worden, maar de 

aanwezigheid van (een) Zwartkopmeeuw(en) tot in juni leidt toch tot in ieder geval één 

territorium. 

 

Kokmeeuw  aantal: 2065 

Voor de Kokmeeuwen begon het broedseizoen langs het Eelderdiep moeizaam. Vrijwel 

alle nestplekken in pitruspollen waren verdwenen, omdat de ruiende Grauwe ganzen 

deze pollen tijdens de droge periode vorige zomer compleet hadden weggevreten. 

Slechts een enkel paartje Kokmeeuw vond een plekje om een nest te kunnen maken. De 

andere meeuwen moesten wachten tot eind april de Moeraswederik massaal begon te 

groeien in de ondiepe delen langs het Eelderdiep (zie foto). Toen bleek ook dat de 

noordelijke kolonie opnieuw flink groter geworden was. Ten oosten van het Eelderdiep 

(P5) werden 1500 nesten geteld en ten westen van het diep (P4) werden voor het eerst 

ook 200 nesten gemaakt. De zuidelijke kolonie in P12 bleef ongeveer even groot als vorig 

jaar. De Moeraswederik groeide hier ook minder uitbundig dan aan de noordkant. Het 

broedsucces was waarschijnlijk goed. In juni werden grote groepen jonge Kokmeeuwen 

op het water in de kolonies gezien. 

 
De noordelijke kokmeeuwenkolonie eind april, gezien vanaf het oosten. 
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Visdief  aantal: 4 Rode lijst 

Geen bijzonderheden.  

 

Zwarte stern aantal: 4 Rode Lijst 

Ook in 2019 waren in de zuidelijke kokmeeuwenkolonie in P12 weer Zwarte sterns te 

vinden. De vier paartjes gedroegen zich zo onopvallend en zaten zo zuidelijk in de 

kolonie dat ze vrijwel onopgemerkt bleven door de vogelaars die regelmatig op de brug 

aan de noordkant van het gebied stonden. Of er daadwerkelijk gebroed is en over het 

broedsucces is dan ook niets bekend. 

 

Koekoek  aantal: 20 Rode Lijst    

De tellers in De Onlanden meldden in 2019 beduidend meer roepende Koekoeken in hun 

telgebieden dan het vorig jaar. Ook werden regelmatig rond vliegende vrouwtjes 

Koekoeken gezien en gehoord. In De Onlanden broedden dit jaar veel grotere aantallen 

zangvogels als Kleine karekiet en Grasmus dan andere jaren. Dit trok ongetwijfeld meer 

Koekoeken naar het gebied. Het is dan ook aannemelijk dat het totaal aantal Koekoeken 

(veel) hoger uitkwam dan eerdere jaren, al blijft het lastig om een goede schatting te 

maken van het daadwerkelijk aanwezige aantal mannetjes en vrouwtjes. 

 

Bosuil   aantal: 1(of 2?) 

In de omgeving van het Groot Waal/Waalborg (L11/12) waren dit voorjaar (voor zover 

bekend) geen Bosuilen te horen. Het blijft daardoor onzeker of ze er gebroed hebben. Bij 

De Kleibosch (L25) werd juist wel een aantal keer een paartje naar elkaar roepende 

Bosuilen gehoord en ook gezien. In voorgaande jaren is hier ook wel eens een territorium 

vastgesteld. De afstand tussen beide locaties (ruim 2 km) maakt het onwaarschijnlijk dat 

het hier gaat om één paar dat haar territorium heeft in zowel het Groot Waal als De 

Kleibosch en afwisselend in het ene of andere deel broedt. De telrichtlijnen van Sovon 

(www.sovon.nl) vermelden een fusieafstand van 500 meter voor geldige waarnemingen 

bij Bosuil. Teixeira & Surminski (2018) schrijven dat Bosuilen sterk plaatstrouw zijn en 

slechts zelden van territorium veranderen. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat op 

beide locaties een paartje Bosuil huist, waarvan het paar bij het Groot Waal dit jaar niet 

in ‘beeld’ geweest is. 

 

Steenuil   aantal: 0? 

Op 21 mei werd bij het Groot Waal (L11) een Steenuil gezien die in rechte lijn weg vloog 

richting de nabij gelegen Waalborg. Deze soort werd niet eerder gezien of gehoord in 

deze omgeving en de waarneming viel buiten de datumgrenzen voor geldige 

waarnemingen. Het is dus onwaarschijnlijk dat deze soort hier een territorium had, al is 

de biotoop (kleinschalig weidelandschap met houtwallen en paardenweitjes) er wel 

geschikt voor Steenuil. Het is zeker iets om in de gaten te houden in de komende jaren. 

 

Groene specht aantal: 1 

Net als eerdere jaren was in de omgeving van de Waalborg (L12) een Groene Specht 

actief. De vogel werd ook in de bomenlaan langs de Hooiweg gezien en gehoord. 

 

Grote bonte specht aantal: 29 

Geen bijzonderheden. 

 

Kleine bonte specht aantal: 4 

Geen bijzonderheden. 

 

Veldleeuwerik aantal: 98 Rode Lijst 

De afname van deze soort zet in De Onlanden 

gestaag door (zie figuur hiernaast). In 2019 kwam 

het totaal aantal territoria daardoor voor het eerst 

onder de 100. Alleen in het voormalige 

Veldleeuwerik-bolwerk de Weeringsbroeken (P7) 

http://www.sovon.nl/
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stabiliseerde het aantal op 31 territoria. In de Snegelstukken (S) nam het aantal juist 

flink af van 33 naar 23 territoria. 

 

Oeverzwaluw aantal: 59 

Nadat de oeverzwaluwwand bij een plas in de Lettelberter Petten (L21) vorig jaar door de 

vogels ontdekt was groeide deze kolonie in 2019 zo ver uit dat besloten werd de wand 

verder uit te breiden tot 120 nestplekken. In de toekomst zal de kolonie dus hopelijk nog 

groter worden. 

 

Boerenzwaluw aantal: 14 Rode Lijst 

Geen bijzonderheden. 

 

Huiszwaluw  aantal: 15 Rode Lijst 

De huiszwaluwkolonie bij het huis op het terrein van 

camping Cnossen bij het Leekstermeer leek dit jaar beter 

bezet te zijn dan in voorgaande jaren. Ook waren er 

waarschijnlijk veel tweede broedsels, want nog eind 

augustus (zie foto) werden jongen gevoerd. In totaal 

werden 38 nesten geteld onder de dakrand, maar 

onbekend is of deze ook allemaal bezet waren. Een 

voorzichtige schatting van het aantal broedende paren 

komt daarom uit op 15. Wellicht kan komende jaren meer 

aandacht besteed worden aan deze kolonie. In de wijk 

Terborch, net ten oosten van De Onlanden, werd ook dit 

jaar weer volop gebroed door Huiszwaluwen. Door 

vrijwilligers van Natuurmonumenten werden hier 123 

actieve nesten geteld. Deze zwaluwen halen hun 

nestmateriaal en voedsel voor een belangrijk deel uit De 

Onlanden. 

 

Boompieper  aantal: 29 

In het hele Leekstermeergebied werd dit jaar slechts één Boompieper gehoord. In De 

Kleibosch en Zuidermaden (L25/26) werd juist een recordaantal van 16 territoria 

gevonden. 

 

Graspieper  aantal: 201 Rode Lijst 

Geen bijzonderheden. 

 

Gele kwikstaart aantal: 9  Rode Lijst 

Geen bijzonderheden. 

 

Witte kwikstaart aantal: 21 

Geen bijzonderheden. 

 

Winterkoning aantal: 175 

De toename van Winterkoning (149 in 2018) vond geheel plaats in het Leekstermeer-

gebied en heeft ongetwijfeld te maken met de langzame toename van opslag in het 

gebied. Maar ook het beter tellen van enkele plots, m.n. bij de Jarrens (L19), zal tot een 

groter aantal territoria geleid hebben. 
 

Heggenmus  aantal: 8 

Geen bijzonderheden. 

 

Roodborst  aantal: 38 

Geen bijzonderheden. 
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Blauwborst  aantal: 269 

De forse toename van het aantal territoria (zie 

figuur hiernaast) van deze fraaie soort kwam als 

een verrassing. Vorig jaar leek de groei in de 

Peizermaden te stagneren, maar in 2019 steeg het 

aantal territoria hier voor het eerst tot boven de 

100. In de plot Drentse Dijk Oost (P8) verdubbelde 

het aantal naar 23 territoria. Ook in het 

Leekstermeergebied en in de Zuidermaden 

groeiden de aantallen Blauwborsten flink.  

 

 

Zwarte roodstaart aantal: 3 

Voor het eerst werd in het Leekstermeergebied een Zwarte roodstaart ontdekt bij een 

boerderij in de Middelvennen (L18). 

 

Gekraagde roodstaart aantal: 16 Oranje Lijst 

Geen bijzonderheden. 

 

Paapje  aantal: 18 Rode Lijst 

Opnieuw was het hoger gelegen deel van de Peizermaden het beste gebied voor Paapjes. 

Hier broedden ongeveer evenveel paartjes als vorig jaar. In de Nieuwe Weering (P2) 

ontbrak de soort dit jaar, al werden hier aan het begin van het seizoen nog wel Paapjes 

gezien. In het Leekstermeergebied werden voor het eerst territoria van Paapjes 

gevonden bij het Groot Waal (L11) en de Zuidermaden (L26). Of hier gebroed is kon niet 

bevestigd worden. 

 

Roodborsttapuit aantal: 72 

Geen bijzonderheden. 

 

Tapuit  aantal: 1 Rode Lijst 

In het Wold (P9) werd in de eerste helft van mei meerdere keren een paartje Tapuit 

gezien. Er werd gebaltst, maar tot een nest kwam het waarschijnlijk niet. 

 

Merel   aantal: 64     

De opvallende afname van het aantal territoria van deze soort (87 in 2018) kwam geheel 

voor rekening van het Leekstermeergebied (van 23 naar 13) en De Kleibosch (L25; van 

16 naar 4). In de Peizermaden bleef het aantal territoria gelijk. Als oorzaak van deze 

afname komt uiteraard het Usutu-virus in beeld, dat in 2018 ook in Noord-Nederland 

meer slachtoffers onder de Merels veroorzaakte (Schoppers & van Winden, 2019), maar 

hiervoor zijn geen bewijzen – in de vorm van zieke of dode Merels – gevonden. 

 

Zanglijster  aantal: 26 

Ook bij deze lijsterachtige trad een lichte daling op (30 in 2018), maar dit is nog te 

verklaren als variatie over de jaren. Alleen in De Kleibosch (L25) was – net als bij de 

Merel – wel sprake van een opvallende afname (van 4 naar 1). 

 

Grote lijster  aantal: 2 Rode Lijst 

Geen bijzonderheden. 

 

Sprinkhaanzanger aantal: 204 

De flinke toename van deze soort was overal in De Onlanden merkbaar, al was beter 

telwerk (door tellers die nog over goede oren beschikken) ook één van de redenen 

waarom er meer Sprinkhaanzangers geteld werden. De toename past in de langjarige 

trend van lineaire groei van deze soort. 
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Krekelzanger aantal: 0? 

Op drie locaties werd in het broedseizoen een Krekelzanger gehoord. Bij de Jarrens (L19) 

was op 28 april een zingende vogel aanwezig. In de dagen erna werd de vogel niet meer 

terug gevonden. In de Zuidermaden (L26) werd op 1 juni een Krekelzanger gehoord, die 

daar ook een dag later nog zong, maar daarna niet meer gehoord werd. De derde vogel 

was eind juni aanwezig bij de Noorddijk (P11). Waarschijnlijk betrof het in alle gevallen 

doortrekkende vogels. 

 

Snor   aantal: 198 Rode Lijst 

Net als vorig jaar groeide het aantal territoria van Snor fors in het Leekstermeergebied 

(van 137 naar 170), terwijl in de Peizermaden een verdere daling van het aantal (van 31 

naar 27) optrad. In alle plots langs het Eelderdiep waren in 2019 minder Snorren te 

horen. De oorzaak voor deze achteruitgang is niet duidelijk. 

 

Rietzanger  aantal: 1164 

Na de flinke terugval van het aantal Rietzangers 

in het vorige jaar was 2019 opnieuw een 

recordjaar voor de meest algemene 

zangvogelsoort van De Onlanden. Het record 

was vooral te danken aan de enorme groei van 

de populatie in het Leekstermeergebied (zie 

figuur hiernaast). In de Peizermaden groeide het 

aantal slechts licht en kwam niet boven het 

aantal dat in 2017 al bereikt werd. Mogelijk zit 

de rietzangerpopulatie hier al aan het plafond 

van de mogelijkheden binnen dit deelgebied. 

Ook in de Zuidermaden (L26) nam het aantal 

territoria nog (relatief) flink toe in 2019 (van 11 

naar 19). 

 

Bosrietzanger aantal: 227 

In 2019 zakte het aantal Bosrietzangers in De Onlanden weer naar het ‘normale’ niveau. 

Het recordaantal van 248 dat vorig jaar geteld werd had vooral te maken met het 

completere telwerk in het Leekstermeergebied, zoals toen ook al in het rapport vermeld 

werd. Toch is in dit deelgebied sprake van een langjarige, langzame toename. Ook in de 

Zuidermaden (L26) nam het aantal Bosrietzanger licht toe. 

 

Kleine karekiet aantal: 669 

Net als de Rietzanger liet de Kleine karekiet dit 

jaar een forse toename van het aantal territoria 

zien, maar bij deze soort vond die toename ook 

in de Peizermaden plaats (zie figuur hiernaast). 

In dit deelgebied kon de toename echter vrijwel 

geheel verklaard worden uit het beter tellen van 

de deelgebieden Nieuwe Weering (P2) en Zwarte 

Made (P13), die samen goed waren voor 44 

territoria (4 in 2018). De toename in het 

Leekstermeergebied was wel reëel. De trend in 

de ontwikkeling van de aantallen van Kleine 

karekiet lijkt dus sterk op die van Rietzanger. 

 

Grote karekiet aantal: 1 Rode Lijst 

Eind mei was na een jaar afwezigheid het rauwe gekras van de Grote karekiet weer te 

horen in De Onlanden; dit keer aan de zuidkant van de Peizermaden, langs het 

Eelderdiep bij de Zwarte Made (P13). Het mannetje zat daar, in een klein rietkraagje, tot 

eind juni te zingen. Er kwamen wel meldingen van een mogelijk paartje binnen, maar 

een daadwerkelijk broedgeval kon niet bevestigd worden. 
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Op sommige plekken in De Onlanden, zoals hier langs de Weeringse Dijk bij de Kampjes (P3) ontstaat een flink 
gevarieerde begroeiing waar soorten als Grasmus en Fitis van kunnen profiteren. 

 

Spotvogel  aantal: 10 Rode Lijst 

Geen bijzonderheden. 

 

Braamsluiper aantal: 16 

De toename van deze soort in de Peizermaden (van 1 naar 7 territoria) is opvallend. 

Wellicht is de weinig spectaculair zingende vogel hier dit jaar meer opgevallen dan in 

voorgaande jaren, maar waarschijnlijk is de toename reëel. 

 

Grasmus  aantal: 359 

De voortgaande verruiging en de verspreide groei van boompjes in De Onlanden (zie foto 

hierboven) biedt steeds meer geschikte biotoop aan de Grasmus, zo lijkt het. Het aantal 

territoria van deze soort neemt in ieder geval in het hele gebied nog elk jaar toe. De 

groei was dit jaar zelfs fors, met 85 territoria. De toename in De Kleibosch/Zuidermaden 

(L25/26) was relatief het grootst (van 23 naar 37 territoria). 

 

Tuinfluiter  aantal: 69 

Geen bijzonderheden. 

 

Zwartkop  aantal: 146 

De forse toename van het aantal territoria van deze soort (83 in 2018) lijkt veroorzaakt 

door enerzijds een reële toename in een aantal telgebieden en daarnaast het betere 

telwerk in een paar plots waar de Zwartkop veel voorkomt. Zo werden bijvoorbeeld in de 

boomgordel aan de noordkant van de Jarrens (L19) dit jaar 15 territoria geteld (2 in 

2018). Ook in De Kleibosch/Zuidermaden (L25/26) nam het aantal territoria flink toe 

(van 13 naar 26). 

 

Tjiftjaf  aantal: 126 

Geen bijzonderheden. 

 

Fitis   aantal: 335 

Ook de Fitis profiteerde flink van de toename van kleine en grotere plekken met jonge 

boompjes in De Onlanden. Na de dip in 2018 (veroorzaakt door onvolledig telwerk; zie 

van Boekel et al. 2018) groeide het aantal territoria dit jaar weer fors verder. Daarmee 

gaat de Fitis-populatie in De Onlanden in tegen de landelijke trend van afname als gevolg 

van het ouder worden van de bossen (van den Bremer et al. 2019). 

 

Grauwe vliegenvanger aantal: 8 Rode Lijst 

In De Kleibosch (L25) en in de gebieden ten noorden van het Leekstermeer (L20 en 21) 

waren dit jaar meer Grauwe vliegenvangers te horen dan in voorgaande jaren (3 of 4).   
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Baardman  aantal: 66 Oranje Lijst 

In het Leekstermeergebied groeide de populatie van deze fraaie soort weer flink. 

Opvallend was hier dat het ‘plingen’ van de Baardmannetjes ook in meerdere nieuwe 

telplots te horen was. In de Peizermaden nam het aantal territoria nauwelijks toe (van 4 

naar 6). In de Zuidermaden (L26) is de soort nog steeds niet gearriveerd. 

 

Pimpelmees  aantal: 57 

Een goed jaar voor deze bosvogel. In de meeste bosrijke plots, zoals de Broekenweering 

(P14), de Lettelberter Petten (L20) en De Kleibosch (L25) werden flink hogere aantallen 

geteld. 

 

Koolmees  aantal: 100 

Net als de Pimpelmees nam de Koolmees toe in aantal, maar de groei beperkte zich bij 

deze soort vooral tot het Leekstermeergebied. In De Kleibosch (L25) bijvoorbeeld bleef 

het aantal vrijwel gelijk aan 2018. 

 

Matkop  aantal: 6 Rode Lijst 

Geen bijzonderheden. 

 

Staartmees  aantal: 3 

Geen bijzonderheden.      

 

Boomkruiper aantal: 24 

Geen bijzonderheden. 

 

Boomklever  aantal: 3 

Geen bijzonderheden. 

 

Grauwe klauwier aantal: 1 Rode Lijst 

Opnieuw een broedgeval van Grauwe klauwier in De 

Onlanden, dit keer in De Kleibosch (L25). Hier werd 

op 1 juni een paartje gezien. Twee weken later was 

dit paartje nog aanwezig op dezelfde plek en waren er 

aanwijzingen dat er een nest was. Er werd voor 

gekozen dit nest niet te (be)zoeken. Of hier ook 

jongen groot geworden zijn is onbekend. 

Een andere Grauwe klauwier man werd op 10 juni 

met een prooi in de bek (zie foto hiernaast) gezien bij 

Het Wold (P9). In deze omgeving is gezocht naar 

tekenen voor een broedgeval, maar dat leverde niets 

op. 

 

 
Grauwe klauwier man met prooi 

bij het Wold (foto: Jannie Schoonveld) 

 

Huismus  aantal: 10 Rode Lijst 

Geen bijzonderheden. 

 

Ringmus  aantal: 2 Rode Lijst 

Geen bijzonderheden. 

 

Gaai   aantal: 4 

Geen bijzonderheden. 

 

Ekster  aantal: 1 

Geen bijzonderheden. 
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Zwarte kraai aantal: 20 

Geen bijzonderheden. 

 

Spreeuw  aantal: 15 Oranje Lijst 

Geen bijzonderheden. 

 

Wielewaal  aantal: 3 Rode Lijst 

Op drie verschillende plekken in De Onlanden werden dit jaar Wielewalen gehoord. In De 

Kleibosch (L25) zong op 1 juni een mannetje. De volgende dag werd deze vogel opnieuw 

gehoord. Bij het Wold (P9) werd ook meerdere keren een zingende Wielewaal gehoord, 

eerst in een bosje ten westen van dit gebied maar op 5 juni ook in een klein bosje in het 

gebied zelf. Op 19 juni werd eenmalig een Wielewaal gehoord in de Lettelberter Petten 

(L20). Aanwijzingen dat er op één of meer van deze locaties gebroed is zijn er niet. 

 

Vink   aantal: 55 

Geen bijzonderheden. 

 

Groenling  aantal: 4 

Geen bijzonderheden. 

 

Putter   aantal: 42 

Geen bijzonderheden 

 

Kneu   aantal: 41 Rode Lijst 

Opnieuw een bijzonder goed jaar voor deze soort (30 territoria in 2018). 

Opvallend was de toename van het aantal territoria in de Zuidermaden 

(L26), van 7 naar 15. De vogels maakten hier gebruik van de vele, steeds 

groter wordende, braamstruwelen op de dijk langs het Peizerdiep (zie 

kaartje hiernaast). Ook in de Nieuwe Weering (P2) waren deze struwelen 

weer vaste locaties voor nesten van Kneu. In het Leekstermeergebied 

bleef het aantal territoria ongeveer gelijk aan eerdere jaren. 

 

 
Vastgestelde territoria (rode stippen) van Kneu in de  

Zuidermaden in 2019. Het gebied wordt 
aan de oostzijde begrensd door het Peizerdiep. 

 

 

Goudvink  aantal: 10 

In het Leekstermeergebied werden dit jaar opvallend veel Goudvinken geteld, ook op 

nieuwe locaties. Ook in De Kleibosch (L25) werd na twee jaar afwezigheid weer een 

goudvinkterritorium vastgesteld. 

 

Appelvink  aantal: 1 

Deze nieuwe soort in De Onlanden werd begin juni in De Kleibosch (L25) gehoord. 

 

Geelgors  aantal: 4 

Geen bijzonderheden. 

 

Rietgors  aantal: 885  

Ook deze moeraszangvogel blijft elk jaar in aantal toenemen in De Onlanden, maar de 

groei van de populatie gaat gemiddeld wat langzamer dan bij, bijvoorbeeld, de 

Rietzanger en Kleine karekiet. De Rietzanger neemt zelfs ruim twee keer zo snel toe in 

aantal. Ook is de Rietgors niet zó’n opvallende zanger dat de toename duidelijk te 

merken is in het veld. Toch bereikte de soort in alle deelgebieden het hoogste aantal 

territoria sinds het begin van de jaarlijkse inventarisaties in De Onlanden. 

 

 



23 

 

 

 

 

Literatuur: 

 

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

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

 

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

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

 

van Boekel, W., R. Blaauw, J. de Bruin, R. Oosterhuis & B. Zoer (2018) Broedvogels in 

De Onlanden in 2017. Rapport 2018.02, stichting Natuurbelang De Onlanden. 

 

Bremer, L. van den, C. van Turnhout, H. Schekkerman, S. Deuzeman, H. van der Jeugd 

& R. Foppen (2019) Contrasterende aantalstrends van Tjiftjaf en Fitis: wat leert ons het 

CES? Limosa 92, 36-44. 

 

Schoppers, J. & E. van Winden (2019) De Merel (nog steeds) in zwaar weer. Sovon-

Nieuws 32(3), 8-9. 

 

Teixeira, R & P. Surminski (2018) Roepactiviteit van Bosuilen geeft inzicht in hun 

inventarisatiecriteria. Limosa 91, 123-127. 

 

 
Broedvogels tellen in De Onlanden is niet alleen nuttig, maar vaak ook bijzonder aangenaam:  
ochtendgloren in het Matslootgebied bij L3 (foto: Michel Wijnhold). 
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Bijlage 1: geteld oppervlak in De Onlanden in 2019 

 

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  ± 2240 ha  ± 115 ha ± 235 ha 

N2000-gebied:  1552 ha  ± 1074 ha  ± 100 ha ± 200 ha 

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

Peizermaden:  ± 1100 ha  1038 ha  ± 15 ha ± 35 ha 

 

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

de som van de (wel of niet) getelde delen hiervan (1374 ha) wordt veroorzaakt door het 

oppervlak van het Leekstermeer zelf. Dit wordt in het N2000-gebied wel meegeteld, 

maar bij de broedvogeltellingen grotendeels niet (alleen de oeverzones). 

 

 

 
Bosrietzanger met nestmateriaal bij het Wold (P9; foto Frans Kromme)  
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Bijlage 2: Tabel broedvogels in De Onlanden in 2012-2019 

 

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

dan vermeld in de tabel in het rapport over die jaren. Dit komt doordat nagekomen 

gegevens alsnog in de totalen verwerkt zijn. Deze aanpassing heeft geen significant 

effect gehad op het beeld van de betreffende broedvogelpopulaties, zoals dat in het 

rapporten beschreven is.  

 

Toelichting bij de tabel: een ? betekent dat er aanwijzingen waren dat de soort mogelijk 

broedvogel was in dat jaar, maar dat er geen concrete bewijzen zijn. (ng)= niet geteld. 

Soorten van de Rode en Oranje Lijsten zijn in de betreffende kleur aangegeven. Nul 

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

soorten (bijvoorbeeld Roodhalsfuut) zijn alleen nul tellingen vermeld. Deze soorten zijn 

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

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

vergelijking van aantallen tussen de jaren. 
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