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Tabel 1: Fotografen en de nummers van hun foto’s. Veel foto’s zijn voor dit rapport bijgesneden en daarom 

minder mooi dan de originelen. Een deel daarvan staan op natuurindeonlanden.nl en op waarneming.nl (zoek 

daarvoor op de datum die bij de foto’s zijn vermeld) . Voor dit rapport is geprobeerd om van zoveel mogelijk 

broedvogelsoorten een foto op te nemen met als enige voorwaarden: de foto moet in 2021 zijn genomen en wel 

in De Onlanden. 
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Samenvatting 
 

Het jaar 2021 heeft behoorlijk wat verrassingen opgeleverd. Qua weer is er in februari 

sprake geweest van een korte maar felle kou met sneeuw en ijs. Wintergevoelige soorten 

als de IJsvogel en het Waterhoen hebben dan ook een flinke krimp laten zien in de 

broedpopulatie. Na een aantal zeer droge jaren is 2021 ook op dit vlak een stijlbreuk, 

met een zeer nat en koel broedseizoen, dit zal ongetwijfeld doorwerken in het 

broedsucces van verschillende soorten.  

Het inventariseren zelf is in 2021 ook anders gegaan dan andere jaren. Er zijn behoorlijk 

wat nieuwe tellers aan de slag gegaan en enkele tellers zijn geheel of gedeeltelijk 

gestopt. Netto resultaat is dat de teldekking anders is dan in voorgaande jaren. Dit heeft 

voor sommige soorten geleid tot een schijnbare toename of en schijnbare afname (en 

geen reële toe-of afname). Ook de telomstandigheden zijn dit jaar iets anders geweest 

dan in voorgaande jaren door ongunstig weer, ziekte en corona-maatregelen. 

In 2021 zijn voor het eerst sinds de start van de tellingen in 2012 minder territoria én 

minder soorten geteld dan in het jaar daarvoor. Het aantal territoria is met 9% 

afgenomen van 11382 naar 10377, het aantal soorten van 111 naar 110. De afname in 

territoria met ongeveer 1000 is voor een groot deel een gevolg van de krimp van 630 

van de Kokmeeuwenkolonie. Echter ook de typische moerasvogels als Kleine Karekiet, 

Bosrietzanger en Rietzanger nemen een substantieel deel van de daling voor hun 

rekening. Bosvogels doen het nog steeds goed en de steltlopers onder de weidevogels 

lijken zo langzamerhand te verdwijnen. 

Nieuwe soorten voor De Onlanden zijn er dit jaar ook geweest: Slechtvalk, Witwangstern 

en Vuurgoudhaan. Steltkluut, Tapuit en Gierzwaluw zijn terug van weggeweest. Kolgans, 

Kwartelkoning, Kleinst Waterhoen, IJsvogel, Krekelzanger, Bonte Vliegenvanger en 

Buidelmees zijn niet teruggekeerd.  

 Foto 2: het vroege opstaan voor een inventarisatie is soms lastig, maar altijd de moeite 

waard, zoals hier: zonsopkomst op 13-5 in De Blauwvennen Zuid (L7). 
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Inleiding 
Het jaar 2021 gaat de boeken in als de eerste keer dat er minder territoria en minder 

soorten van broedvogels zijn vastgesteld dan het voorgaande jaar. Deels komt dit 

doordat er anders is geteld dan in 2020 maar ook doordat de Kokmeeuwenkolonie flink is 

gekrompen. Het aantal territoria is gezakt tot onder de 11.000 en het aantal soorten is 

gekomen op 110. Records in positieve zin, zijn er geturfd voor 31 soorten, terwijl slechts 

vijf soorten een dieptepunt hebben beleefd. Er zijn drie nieuwe soorten die dit jaar voor 

het eerst hebben gebroed in De Onlanden, terwijl acht soorten zich dit jaar niet opnieuw 

hebben laten betrappen op een territorium.  

Het was weer een interessant jaar met weersomstandigheden die we lang niet hebben 

gezien (vrieskou, nat), nog steeds corona-maatregelen, goede omstandigheden in de 

overwinteringsgebieden als de Sahel, vogelgriep, andere teldekking en een veranderd 

tellersbestand. Waar al deze factoren toe hebben geleid is hieronder te lezen.  

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). 

 

Methode van inventariseren 

Het vaststellen van territoria broedvogels in De Onlanden gebeurt voor dit rapport op drie 

verschillende manieren. Ten eerste is er 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). Een aantal plots die 

niet op deze manier zijn geteld zijn tweemaal per seizoen bezocht door Michel Wijnhold 

(MW). Deze gegevens zijn meegenomen in de totalen voor dat jaar, maar niet 

opgestuurd naar SOVON. Ten derde worden van de overige plots (soms) losse 

waarnemingen genoteerd en meegenomen in de totalen. Daarnaast is de database van 

waarneming.nl en natuurindeonlanden.nl gebruikt voor aanvullende waarnemingen van 

vooral de schaarsere soorten. Om hiervoor in aanmerking te komen moeten deze 

waarnemingen zijn voorzien van broedcodes en/of foto’s. Waarnemingen op 

waarneming.nl zonder foto zijn alleen gebruikt als de waarnemer bekend is bij de 

auteurs.  

 

Getelde deelgebieden 

In de tekst hieronder wordt bij verwijzing naar een telplot de nummering gebruikt zoals 

die staan in Kaart 1 en Kaart 2. De L-nummers verwijzen daarbij naar de telplots in het 

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

Peizer-en Eeldermaden. 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 Bolmert (L17) en de Onlandse Dijk (L4) zijn 

niet BMP-A geteld. Deze en overige plots zijn door MW  twee keer bezocht in het 

broedseizoen en zijn met oranje aangegeven. Het eilandje in het Leekstermeer is door 

René Oosterhuis (RO, eenmaal in mei) en door MW (tweemaal in juni en juli) onderzocht 

op broedvogels.  In de overblijvende, niet-ingekleurde (delen van) plots zijn alleen losse 

geldige waarnemingen genoteerd. Van de plots in de Peizer-en Eeldermaden is slechts 

één plot niet BMP-A geteld, oranje in Kaart 2. Deze is plot is tweemaal bezocht. De 

overige plots in afbeelding 2 zijn niet groen ingekleurd, maar dus wel BMP-A geteld. Uit 

de stukjes zonder nummer is minimaal één bezoek gebracht en zijn losse waarnemingen 

verzameld. 

 

De verdeling van telplots in De Onlanden is grotendeels gelijk aan die van de vorige 

jaren. Eén wijziging betreft een geheel nieuwe plot, net ten oosten van het Eelderdiep, 

genaamd Zwarte Made Oost (P18). Een andere wijziging is dat tussen Wobbes’ Land (L2) 

en Tussen de Slenken (L3) een grenscorrectie is geweest. Een sloot daar is een aantal 

jaren dubbel geteld. Deze sloot is van L3 naar L2 gegaan. De gegevens over afgelopen 

jaren worden door deze dubbeltellingen nauwelijks beïnvloed omdat de soorten die daar 

http://www.natuurindeonlanden.nl/
http://www.sovon.nl/nl/bmp
https://waarneming.nl/locations/138121/observations/?
https://www.deonlanden.nl/waarnemingen/
https://waarneming.nl/locations/138121/observations/?
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worden aangetroffen, zoals Rietzanger en Kleine Karekiet, zoveel voorkomen in De 

Onlanden dat er geen noemenswaardig effect is geweest op de vastgestelde trends.  

 

Een klein deel van het Natura 2000-gebied ten noorden van het Leekstermeer (met geel 

begrensd in Kaart 1) is opnieuw niet geteld. Het Leekstermeergebied is daarnaast ook 

weer opgedeeld in twee BMP-Z plots (de telmethode voor Zeldzame soorten). Twaalf 

personen hebben 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 zijn vooral nuttig bij het bepalen van het aantal territoria van Roerdomp, 

Bruine Kiekendief en Koekoek (zie aldaar), maar helaas hebben weinig tellers 

waarnemingen van deze vogels ingevoerd.  

In totaal zijn in De Onlanden 35 gebieden volgens de BMP-A methode van Sovon geteld. 

Ook in 2021 zijn de telrichtlijnen over het algemeen goed gehanteerd door de tellers. 

Van de getelde gebieden zijn 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 MW, in overleg met de andere auteurs, 

uitgewerkt. De schattingen van broedvogelsoorten en aantallen die dit heeft opgeleverd 

zijn in de totalen opgenomen. 

 

 

Tellers 

Er zijn behoorlijk wat mutaties geweest in de lijst met tellers én in de teldekking. Door 

verhuizing kan Wim van Boekel niet meer tellen. Zijn plot Peizerweering (P4) is 

overgenomen door Henk de Lange, maar de plots Onlandse Dijk (L4) en Blauwvennen 

Zuid (L7) zijn dit jaar hierdoor niet meer BMP-A geteld. L4 is door MW en Sebastiaan 

Bosma een paar keer geteld. Anne Diephuis heeft gedurende het seizoen de plot Zwarte 

Made (P13) en Zwarte Made Oost (P18) overgenomen van MW. Dieko Alting heeft zich 

wegens drukte dit jaar moeten beperken tot één plot. Hierdoor is het Langmameer (P1) 

slechts twee maal geteld door MW, eenmaal met hulp van Chris Luinge. De plots Willems 

Land (L12) en Polder Sandebuur (L15) zijn dit jaar voor het eerst tweemaal bezocht. Ook 

plot De Bolmert (L17) is een aantal keren geteld door Mathijs Oudega. Berging 

Sandebuur is voor het eerst BMP-A geteld door Herman Sips. Van de plots die BMP-A zijn 

geteld is in een aantal gevallen het aantal rondes aan de lage kant. Debet daaraan zijn 

onder andere de weersomstandigheden in april/mei (veel regen rond zonsopkomst) en 

ziekte (COVID, Lyme). In de plot Eelderdiep Noordoost (P5) is op aangepaste wijze 

geteld om de Steltkluten niet teveel te storen. Jacob de Bruin van Natuurmonumenten, 

en medeauteur van de voorgaande rapporten, is stroomopwaarts vertrokken naar het 

Fochtelooerveen. RO, teller en medeauteur, is van Het Groninger Landschap overgestapt 

naar Het Drentse Landschap is nu van daar uit betrokken bij De Onlanden. Hij wordt 

opgevolgd door Bert Speelman. 

 

De volgende personen hebben in 2021 één of meerdere telgebied(en) via de BMP-A 

methode geteld: 

Peizer-en Eeldermaden 

Michel Wijnhold (P2, Nieuwe Weering; P13, Zwarte Made en P18, Zwarte Made Oost) 

Tseard Mulder (P3, De Kampjes) 

Henk de Lange (P4, Peizerweering) 

Roel Rijskamp (P5, Eelderdiep Noordoost) 

Aart van der Spoel (P6, Weeringsbroeken West) 

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

Frans Kromme (P9, Het Wold) 

Edda Kammenga (P9, Het Wold) 

Hiltje Kamminga (P9, Het Wold) 

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

Evert-Jan Slot (P11, Noorddijk) 

Dieko Alting (P12, Eelderdiep Zuidoost) 
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Anne Diephuis (P13, Zwarte Made; P18 Zwarte Made Oost) 

Willy Sjaarda (P14, Broekenweering) 

Saskia van der Burg (P14, Broekenweering) 

Peter Kruijt (P17, De Vorrelmat) 

Piet Kerssies (S, Snegelstukken. Op Kaart 2 omvat S ook P19, De Horst en 

Westerstukken en P20, Broekstukken Zuid, allen door Piet Kerssies geteld) 

 

Leekstermeergebied 

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

Klaas Heeres (L2, Wobbes’ Land) 

Ronald Pieters (L2, Wobbes’ Land) 

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

Roelof Blaauw (L11, Groot Waal) 

Herman Sips (L14, Berging Sandebuur) 

Siemen Stienstra (L16, Goltbooren) 

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

     Vredewold; L24, Vredewold-west; L23b Monding Leeksterhoofddiep) 

Edith Barf (L23a, Broekbosjes Leeksterhoofddiep) 

Dirk van der Horst (L23a, Broekbosjes Leeksterhoofddiep) 

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

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

 

 

 
 

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

Willem Hovinga, Maarten Jansen, Jan Lok, Leon Peters, Rachel van Werven, Harry 

Westerhuis, Ingeborg Luiken, Jeroen Veenstra, Marcel Post, Herman Sips en Sonja van 

der Wijk. Daarnaast zijn er ook nog waarnemingen ontleent aan de vele foto’s die zijn 

opgestuurd naar www.natuurindeonlanden.nl. Zie Tabel 1 en de onderschriften bij de 

vele foto’s voor een lijst met namen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.natuurindeonlanden.nl/
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Kaart 2: begrenzing BMP-A telgebieden 
in de Peizer-en Eeldermaden (P-

nummers). Voor verklaring van de 
kleuren 

van de plots: zie tekst hierboven. 

 

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. 
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Het weer 

De eerste weken van de winter zijn 

net zo zacht geweest als de 

voorgaande jaren, maar op de helft 

van het seizoen is er dan toch een 

echte winterse periode gekomen. In 

februari zijn er in totaal zeven dagen 

geweest waarbij de maximum 

temperatuur onder het vriespunt bleef 

met vijf van die dagen 

aaneengesloten. Deze periode is 

begonnen in de nacht van 6 op 7 

februari waarbij er ook veel sneeuw is 

gevallen en met een harde wind die de 

gevoelstemperatuur richting de -15 °C 

heeft gedrukt. Het pak sneeuw heeft 

de grond in De Onlanden vrijwel 

volledig bedekt en daarnaast zijn ook 

alle wateren vrijwel geheel 

dichtgevroren: er is zelfs hier en daar 

geschaatst (zie Foto 3 en Foto 119). De sneeuw en het ijs zijn voor veel vogels zwaar 

geweest. 

 

Na deze vorstperiode is er in het daarop volgende broedseizoen sprake geweest van lage 

temperaturen. Niet alleen in vergelijking met de warme voorgaande jaren, maar ook in 

vergelijking met het langjarige gemiddelde, zie Grafiek 1.  In slechts vier decades was 

de temperatuur in 2021 hoger dan het langjarig gemiddelde. Let ook op de grote 

schommeling in februari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 1: gemiddelde maximum dagtemperatuur per decade in De Onlanden tijdens 
het broedseizoen in 2021 en het langjarig gemiddelde, beide voor Eelde. (bron: KNMI.nl) 

 

Foto 3: Sneeuw, kou en harde wind met 
gevoelstemperatuur -15 °C . 7-2, De Kleibosch (L25). 
 

Foto 3: Sneeuw, kou en harde wind met 
gevoelstemperatuur -15 °C . 7-2, De Kleibosch (L25). 
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Qua neerslag is 2021 als “nat” te 

omschrijven, niet alleen in vergelijking 

met de voorgaande broedseizoenen toen 

er op nationaal niveau droogte heerste, 

maar ook in vergelijking met het langjarig 

gemiddelde (zie Grafiek 2). Vooral in de 

maand mei is het een kletsnatte 

bedoening geweest met ongeveer dubbel 

zoveel neerslag als het langjarig 

gemiddelde. Dit heeft ongetwijfeld 

invloed gehad op het broedsucces van 

veel vogels, maar ook op de tellingen. 

Het is meer dan één keer gebeurd dat de buienradar buien heeft voorspeld waar ze 

uiteindelijk niet zijn gevallen, en er dus toch een ronde had kunnen worden gelopen of 

juist dat er geen buien waren voorspeld, maar die toch zijn gevallen waardoor de ronde 

gestaakt moest worden of niet gelopen.  

Ook bijzonder is dat er begin april een periode van ongeveer een week is geweest waarin 

het dagelijks heeft gehageld (zie Foto 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafiek 2: totale maandelijkse neerslaghoeveelheid in De Onlanden voor het eerste halfjaar 
(maand 1-6) van 2021 (gemiddelde omliggende weerstations) en het langjarig maandelijks 

gemiddelde (weerstation Eelde). (bron: KNMI.nl) 

 

Foto 4: de brug bij het Mijmerbankje bedekt in een 
laag hagel. 7-4, Blauwvennen Zuid (L7). 
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Waterstand 

Het waterpeil in de Peizer-en Eeldermaden is veel dynamischer dan het peil in het 

Leekstermeergebied. In de afgelopen jaren is er aan de start van het broedseizoen 

sprake geweest van veel neerslag en daardoor hoge waterstanden, die, mede door de 

daarop volgende droge periodes, snel zijn gezakt tot erg lage peilen. Het broedseizoen 

2021 is weliswaar minder nat begonnen, maar het peil is veel minder snel gezakt. Tot 

eind mei zijn er hoge standen gemeten (zie Grafiek 3).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 3: waterpeil in het Eelderdiep gedurende het broedseizoen in opeenvolgende jaren vanaf 2014, 

zoals gemeten stroomopwaarts bij de stuw aan de Weeringse Dijk. 
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Beheer 

In 2020 is voor het eerst een aantal percelen in de Peizer-en Eeldermaden al vroeg in het 

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

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

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

maaien midden in het broedseizoen zoveel mogelijk rekening gehouden met de 

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

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

kunnen juist betere condities gecreëerd zijn voor vervolglegsels van bijvoorbeeld de 

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

worden, ook na het broedseizoen weer gemaaid. Een overzicht van gemaaide percelen is 

te zien in Kaart 3.  

 

 
 

 

 

 

In het Leekstermeergebied zijn een aantal percelen die langs de Roderwolderdijk (L9, 

L11) liggen en in de Jarrens (L19)niet gemaaid vanwege natheid (zie Kaart 4 en Kaart 

5).  

Kaart 3: Maaibeheer Peizer-en Eeldermaden. Bron: Natuurmonumenten. Kaart 3: maaibeheer Peizer-en Eeldermaden. Bron: Natuurmonumenten. 
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Kaart 4: maaibeheer in De 

Goltbooren (L16). Bron: 

Staatsbosbeheer. 

Kaart 5: maaibeheer rond 

het Groot Waal (lichtgroen, 

midden). Van linksboven 

met de klok mee in de plots 

Klein Waal (L8), Willems 

Land (L12), Bloemetjesland 

(L10), Vogeltjesland (L9) 

Bron: Staatsbosbeheer. 
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Resultaten 
 

Globale ontwikkeling 

In Grafiek 4 is de ontwikkeling 

van aantallen soorten en 

territoria in De Onlanden per jaar 

weergegeven. Voor beide 

parameters zien we over de jaren 

steeds een toename, tot 2021. 

De voornaamste reden hiervoor 

is de forse krimp van de kolonie 

Kokmeeuwen in de Peizer-en 

Eeldermaden. De korte periode 

van kou in februari zal ook 

invloed hebben uitgeoefend op de 

wintergevoelige soorten, maar 

deze komen niet voor in zulke 

aantallen dat dit de afname kan 

verklaren. Bovendien laat niet 

elk van deze soorten een afname zien. Zo is het Waterhoen behoorlijk gekelderd, maar 

houd de Roodborst stand. De omstandigheden in de Sahel, (Sovon nieuws, 21 juni 2021) 

waar veel zomergasten overwinteren, waren in de winter van 20/21 erg gunstig, maar 

dat lijkt niet te hebben geleid tot meer territoria voor bijvoorbeeld de Rietzanger. Het 

rondgaan van een hoog-pathogene variant van de vogelgriep (Sovon nieuws, 21 mei 

2021) lijkt niet veel invloed te hebben gehad op de populatie watervogels.  

 

In 2021 zijn er ook weer records gebroken in positieve én in negatieve zin, zie Tabel 2. 

 

Periode 
2013-
2021 

Soorten 

Hoogste 
aantal 

territoria 

Roerdomp, Grauwe Gans, Brandgans, Steltkluut, Visdief, Grote Bonte Specht, Huiszwaluw, Gele 
Kwikstaart, Rouwkwikstaart, Heggenmus, Roodborst, Zwarte Roodstaart, Gekraagde Roodstaart, 

Roodborsttapuit, Zanglijster, Snor, Grasmus, Zwartkop, Tjiftjaf, Fitis, Grauwe Vliegenvanger, 
Pimpelmees, Koolmees, Huismus, Gaai, Spreeuw, Vink, Groenling, Putter, Kneu, Geelgors 

Laagste 
aantal 

territoria 

Fuut, Kolgans, Nijlgans, Bergeend, Wilde Eend, Soepeend, Waterhoen, Meerkoet, Tureluur, 
Wulp, Grutto, Ringmus 

Nieuwe soorten voor De Onlanden in 2021 zijn de Witwangstern, de Vuurgoudhaan 

en de Slechtvalk. Soorten die in 2020 een territorium hebben gehad in De Onlanden, 

maar dit jaar niet, zijn: Kolgans, Kwartelkoning, Kleinst Waterhoen, IJsvogel, 

Krekelzanger, Bonte Vliegenvanger en Buidelmees. Terug van weggeweest zijn 

Steltkluut, Gierzwaluw en Tapuit.  

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 de Peizer-en Eeldermaden 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. 

            

  

 

 

Grafiek 4: ontwikkeling aantallen territoria (links) en soorten (rechts). 

Tabel 2: soorten die in 2021 het hoogste of laagste aantal territoria hebben geboekt in de periode 2013-2021. 
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Watervogels 

De stijgende trend van de Krakeend in de afgelopen jaren, lijkt nu te veranderen in een 

stabiele stand. De Wilde Eend neemt, in lijn met de landelijke trend, verder af. Bij de 

ganzen hebben de exoten Grote Canadese Gans en Nijlgans een stap terug gedaan. De 

populatie Grauwe Gans daarentegen groeit door en bereikt in 2021 een record, net als de 

Brandgans. De overige soorten ganzen en eenden zijn min of meer stabiel. Het lijkt er op 

dat de vogelgriep geen grote invloed heeft gehad, al is die niet aan De Onlanden 

voorbijgegaan. RO heeft drie dode ganzen (twee Grauwe en een Brand) laten 

onderzoeken en deze zijn positief getest.  

 

Roofvogels en uilen 

De veldmuizenpopulatie is nog steeds niet op peil, wat wellicht de magere stand van hun 

predatoren verklaart. De Bosuil is weer de enig vastgestelde uil in De Onlanden. Bruine 

Kiekendieven en Torenvalken zijn ook wel weer aanwezig maar komen, waarschijnlijk 

door het muizentekort, niet altijd tot broeden. Een leuke nieuwkomer is dan ook geen 

muizeneter: de Slechtvalk.  

 

Weidevogels 

In Tabel 2 staan bij de soorten met laagterecords drie soorten weidevogels. In het 

rapport van vorig jaar (van Boekel, 2020)  is geconstateerd dat er in het voormalige 

veenweidegebied dat De Onlanden is, inmiddels evenveel territoria Groene Specht zijn 

als Grutto. De Grutto is nu nog verder afgenomen en zou waarschijnlijk ook helemaal zijn 

verdwenen als er niet door een menselijke fout een polder onder water was gezet. In de 

Nieuwe Weering (P2) is het noordelijke deel (de Libellenpolder) plas-dras komen te 

staan. De bagger die in de winter 20/21 uit de slootjes is gehaald, heeft daar eilandjes 

gevormd waarop allerlei vogels zijn gaan broeden. Waar normaal in dit gebied, op een 

enkele Graspieper of Zomertaling na, nul weidevogels zijn aangetroffen, is het gebied 

een weidevogelwalhalla geworden met Tureluur, Kievit, Wulp en Grutto. De beheerder 

Grafiek 5: verloop van de aantallen weidevogels in De Onlanden in de tijd. 
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van het gebied (Natuurmonumenten) gaat de fout dit jaar herhalen, al is het de vraag 

hoe robuust het gebied is voor weidevogels: het is betrekkelijk klein en predator-

vriendelijk doordat het is omgeven door ruigte en er een hoogspanningsmast als 

strategische uitkijkpost staat. Desalniettemin laten al deze vogels een langjarige afname 

zien (zie Grafiek 5). 

De zangvogels van het weidegebied zijn min of meer stabiel gebleven, al heeft de Gele 

Kwikstaart opnieuw een record gevestigd.  

 
              

Rallen en dergelijke 

“Droogte en rallen zijn geen goede combinatie, dat bleek ook in 2020 weer”, is te lezen 

in het rapport uit dat jaar. De grotere hoeveelheden neerslag die zijn gevallen in 2021 en 

de hogere waterstanden die daarbij horen hebben echter niets opgeleverd voor de rallen. 

Klein en Kleinst Waterhoen ontbreken geheel in de lijst, net als de Kwartelkoning. De 

Porseleinhoen heeft gemiddeld gepresteerd en de Waterral heeft een terugval laten zien, 

wellicht als gevolg van het winterse weer in februari. 

 

Rietbroeders 

De opwaartse trend van de typische moeraszangvogels van de 

afgelopen jaren is in 2021 niet voortgezet. De Rietzanger heeft 

iets minder territoria en de Kleine Karekiet zelfs fors minder. 

Deze trends zijn deels te verklaren door slechtere teldekking. 

Misschien dat het slechte broedsucces van 2020 ook invloed 

heeft gehad op deze cijfers. De Snor heeft zich hierdoor echter 

niet tegen laten houden en heeft een nieuw record gevestigd. 

De Rietgors heeft ook een flinke duik gemaakt en zit nu zelfs 

onder het niveau van 2017.  

 

Bosvogels 

Net als voorgaande jaren laten de meeste broedvogelsoorten 

van bos en struikgewas een verdere toename zien. Vooral de 

soorten van jong bos hebben geprofiteerd van het ontstaan van 

nieuwe plekken met boomopslag in het gebied. Ook soorten van 

wat ouder bos zitten flink in de lift. In de oudere bossen zijn 

van een aantal schaarse soorten ook hogere aantallen 

gevonden. Verliezers zijn er vrijwel niet. 

 

Gemiste soorten 

Van een aantal soorten waarvan er in 2021 geen territorium is 

vastgesteld is het maar de vraag of ze  niet toch ergens stiekem 

hebben gebroed. Van de Sperwer bijvoorbeeld is er toch het 

sterke vermoeden dat die ergens in De Onlanden een 

territorium heeft. Dan zijn er nog de stiekeme soorten, zoals de 

Boomvalk, waarvan een territorium kan zijn gemist. Ook de 

Bonte Vliegenvanger is wel waargenomen in De Onlanden, dus 

het is de vraag of deze als broedvogel is gemist. Intrigerend is 

ook het grote aantal waarnemingen van de Purperreiger in het 

broedseizoen. Er is zeker geen kolonie, maar het is mogelijk dat 

er ergens in of vlakbij De Onlanden een broedpoging is 

geweest. Het jaar 2020 staat te boek als een “superjaar” voor 

de Purperreigers (van Bruggen, 2021) dus misschien dat het 

nageslacht van dat jaar op zoek is naar nieuwe gebieden om te 

koloniseren.  
  

Bedreigde soorten 
Het aantal soorten 
broedvogels van de 
Nederlandse Rode Lijst dat 
in De Onlanden te vinden is in 
2021 komt op 33. Het aantal 
blijft daarmee min of meer 
stabiel, al zijn er wel grote 
verschuivingen elk jaar. Een 
negental soorten wordt 
vermeld op de Oranje Lijst.  
 

 
 

Foto 5: de Boomvalk is een lastig te 
inventariseren soort, die de laatste jaren 

elk jaar in De Onlanden tot broeden 
komt. 2-10, Weeringsbroeken West (P6). 

Foto: Diemer Top. 
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Bespreking per soort 
 

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

vermeld en wordt een korte toelichting gegeven op het resultaat. De kleur van de 

soortnaam geeft aan of de soort voorkomt op de Rode Lijst voor Nederlandse 

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

de Rode Lijst terecht dreigen te komen. Daarachter zijn tussen haakjes de aantallen 

territoria te vinden voor de jaren 2012 tot en met 2021. 

In Bijlage 2 is een overzicht in tabelvorm van de resultaten van 2021 te vinden, met de 

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

Peizer-en Eeldermaden) 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: 25  (7-14-16-14-20-20-19-22-17-25)  

De afgelopen jaren zijn maar enkele territoria van 

de Roerdomp in de Peizer-en Eeldermaden 

genoteerd. Een mogelijke reden daarvoor is de 

combinatie van zeer hoge waterstanden aan het 

begin van het broedseizoen en droogte later in 

het seizoen. Dit beeld komt ook voort uit de 

Oostvaardersplassen waar de soort van 18 naar 

twee territoria is gegaan door droogte (Boele, 

2021). De vorst in februari zal de Roerdomp ook 

geen goed hebben gedaan, desalniettemin zijn er 

meer Roerdompen dan ooit geteld en is de 

“hoemper” ook terug in de Peizer-en 

Eeldermaden met 9 territoria (vergelijk: 2 in 

2020). In het Matslootgebied zijn op één ochtend 

zeven vogels door elkaar hoempend gehoord 

zodat er een heus melodietje als van een reuzen-

panfluit-orkest te horen was. Door het kleinere 

aantal tellers in het Leekstermeergebied en de 

geringe invoer in de Z-plots zijn misschien nog vogels aan de aandacht ontsnapt: 

misschien is 25 nóg een onderschatting. In de Zuidermaden (L26) is nog steeds geen 

territorium vastgesteld. Voor aardige beelden van de hoemper, klik hier. 

 

 

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

In 2020 is de Blauwe Reiger voor het eerst zeker 

als broedvogel vastgesteld met één nest langs 

het Leeksterhoofddiep (L23). Voor dat jaar en 

voor 2019 zijn er ook indicaties voor een 

grondnest in de Blauwvennen Noord (L6). Het is 

dus spannend geweest of het dan in 2021 tot een 

heuse kolonie zou komen, maar de vogel is 

verdwenen uit De Onlanden als broedvogel. 

Wellicht dat de wintergevoeligheid van deze 

soort een rol heeft gespeeld, waardoor er meer 

ruimte is in bestaande kolonies zoals die in 

Nienoord en het Stadspark. In de Matsloot Noord 

(L1) zijn aan het begin van het seizoen de resten 

van drie dode Blauwe Reigers gevonden, 

waarschijnlijk slachtoffers van de korte 

vriesperiode in februari (of vogelgriep?).   

 

Foto 6: Roerdomp die zich na een bui even 

de veren uitschudt. 28-9, Lettelberter 

Petten (L20). Foto: Ane van Rees. 

Foto 7: vorstslachtoffer? 30-3, Matsloot 

Noord (L1). 

https://www.sovon.nl/rodelijst
https://www.youtube.com/watch?v=y5Lm34xaRiU&t=26s
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Dodaars  aantal: 4  (5-1-8-3-4-2-2-4-4-4) 

Een stabiele populatie voor deze stiekeme soort. 

In de vorstperiode voorafgaand aan het 

broedseizoen zijn ze veel makkelijker te zien 

geweest omdat ze zich concentreren in de 

spaarzame wakken. Het maximale aantal dat op 

één dag is waargenomen is acht. Of dit 

trekvogels zijn of vogels uit De Onlanden is niet 

duidelijk. Territoria zijn gevonden in het 

Eelderdiep Zuidoost (P12), De Goltbooren (L16) 

en twee territoria in Polder Vredewold (L21). In 

alle gevallen is het bij baltsgedrag gebleven. 

Nesten of pullen zijn niet gezien.  

 

 

 

Geoorde Fuut aantal: 6  (1-1-0-0-10-11-25-16-23-6) 

Een forse terugval voor deze mooie fuut. Naar een 

duidelijk oorzaak blijft het gissen. Wellicht dat de 

afname van de Kokmeeuwenkolonie hier mee te 

maken heeft. Deze soort rekent voor bescherming 

op de assertiviteit van de Kokmeeuwen. Alle 

territoria zijn gevonden langs het Eelderdiep (P4, 

P5 en P12), waar ook de kolonie meeuwen huist. 

In P4 is ook een nest aangetroffen. 

 

 

 

Fuut   aantal: 34  (29-35-39-42-41-45-40-42-42-34) 

Van de Fuut zijn minder territoria vastgesteld terwijl 

deze soort al jaren redelijk stabiel is. De afname 

komt vrijwel geheel op het conto van het 

Leekstermeergebied (-7) en is niet toe te schrijven 

aan één bepaalde plot, maar de afname lijkt wel het 

sterkst te zijn in de plots direct grenzend aan het 

Leekstermeer zelf. Omdat de teldekking vanaf 2013 

redelijk volledig is, kan er worden geconstateerd 

dat de Fuut een dieptepunt heeft bereikt. Heeft het 

winterseizoen ook bij de Fuut gezorgd voor 

overmatige sterfte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8: winterse Dodaars op het 

Eelderdiep. 10-2, Eelderdiep Zuidoost 

(P12). 

Foto 9: Geoorde Fuut. 9-5, Eelderdiep Noordoost (P5). 

Foto: Cees Koelewijn. 

Foto 10: deze Fuut heeft onsuccesvol genesteld in de 

omgeving van Cnossen, 28-7 Leeksterneer. 
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Knobbelzwaan aantal: 19  (23-22-23-18-20-22-16-19-22-19)  

De Knobbelzwaan komt in De Onlanden verspreid 

over het hele gebied voor en is al jaren min of 

meer stabiel. Deze grote witte vogel kan in het 

broedseizoen toch nog behoorlijk onzichtbaar zijn. 

Eén familie is tijdens de tellingen in Polder 

Sandebuur (L15) niet opgemerkt, maar is in 

augustus nog wel gevangen en geringd door de 

zwanenwerkgroep van Avifauna Groningen. Ook in 

Polder Lage Land is weer een familie geringd die al 

jaren succesvol broedt in dat gebied (mededeling 

Jan Beekman). Een paartje dat al jaren succesvol 

broedt langs de Rodervaart is dit jaar niet meer. 

Het mannetjes is in de winter door een andere 

man dusdanig toegetakeld dat deze is bezweken. 

Zijn plaats is echter niet ingenomen door de 

aanvaller. 

 

 

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

De Kolganzen die in De Onlanden in het broedseizoen worden gemeld zijn óf te zien 

tussen de Soepganzen bij De Jarrens en De Middelvennen (L19 en L18) óf worden als 

solitair paartje “ergens” betrapt op een territorium. Dit jaar is het gebleven bij eenlingen 

tussen de Soepganzen, maar een nest/territorium is dit jaar niet gevonden. 

 

 

Grauwe Gans aantal: 372   (48-77-78-150-179-217-265-329-355-372) 

Een nieuw record voor de Grauwe Gans. Het 

aantal territoria in de Peizer-en Eeldermaden is 

dan wel terug gelopen (van 256 naar 236), in het 

Leekstermeer-gebied is het aantal toegenomen 

van 98 naar 133. In de Zuidermaden (L26), waar 

al jarenlang één territorium zit, zijn er dit jaar drie 

gevonden. In De Peizerweering (P4) is de soort 

veel minder bijgeschreven, de reden hiervoor is 

onduidelijk, maar de lagere waterstanden aan het 

begin van het seizoen hebben misschien minder 

veilige nestgelegenheid opgeleverd. In dit gebied 

zijn wel de eerste pullen van het jaar gezien op 13 

april. De graslandjes tussen het Eelderdiep en de 

Madijk zijn weer benut als opgroeiveldjes waar de 

jonge ganzen kunnen grazen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11: grauwe fase pul Knobbelzwaan, 

uit een familie van 5 pullen. 23-6, 

Eelderdiep noordoost (P5). 

Foto 12: grauwe Gans die zich probeert 

te verstoppen. 17-6, Matsloot Noord 

(L1). 
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Soepgans  aantal: 69  (8-87-115-85-90-66-91-50-69-69) 

Net als voorgaande jaren laat de Soepgans de 

Peizer-en Eeldermaden links liggen met slechts 

één territorium, dit jaar niet bij de Noorddijk 

(P11), maar in de Peizerweering (P4). De rest 

van de populatie zit ten westen van het 

Leekstermeer in De Middelvennen (L18) en De 

Jarrens (L19). Het afkalvende eilandje in het 

Leekstermeer (L22) was ooit een bolwerk voor 

de soort, dit jaar hebben drie paartjes nog een 

poging gedaan, waarvan er waarschijnlijk één 

succesvol is geweest met drie pullen. In juni 

zijn weer veel grazende pullen gezien op de 

dijken tussen L18 en L19. 

 

 

Grote Canadese Gans aantal: 50 (21-21-22-11-25-26-46-47-55-50) 

Landelijk zit de soort nog steeds in de lift (Boele, 

2021), maar in De Onlanden lijkt de soort stabiel. De 

afname in 2021 van deze exoot is op het conto van 

het Leekstermeergebied te schrijven. Misschien dat 

de geringere teldekking hier de oorzaak van is. Het 

broedsucces is waarschijnlijk erg laag geweest: in 

negen plots zijn nesten aangetroffen, pullen zijn 

alleen gezien in de Weeringsbroeken West (P6), 

Wobbes’ Land (L2) en De Jarrens (L19). Een 

bijzondere broedpoging heeft plaats gevonden waar 

de Noordslenk in het Leekstermeer uitkomt bij de 

Blauwvennen Noord (L6). Daar is adulte vogel die 

zich “dood” hield gezien op een nest dat was 

gebouwd op een losgeslagen, drijvend rietveld. 

 

 

 

Brandgans  aantal: 49  (6-7-7-10-9-17-15-28-35-49) 

Op landelijk niveau lijkt de groei van de populatie 

Brandganzen af te vlakken, mogelijk door provinciale 

maatregelen om de populatie in toom te houden 

(Boele, 2021). Met drie territoria zijn de Peizer-en 

Eeldermaden niet het favoriete biotoop voor de 

Brandgans. Hier zijn drie paartjes genoteerd, allen in 

het Eelderdiep Zuidoost (P12). Het merendeel van de 

populatie zit bij de Soepganzen ten westen van het 

Leekstermeer in De Middelvennen (L18) en De Jarrens 

(L19). Begin juni zijn in deze gebieden ook weer veel 

pullen op de dijken gezien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13: grazende pul van een Soepgans. 

17-4, De Goltbooren (L16). Foto: Jan 

Guikema. 

Foto 14: nest van de Grote Canadese 

Gans. 18-4, Matsloot Noord (L1). 

Foto 15: dode Brandgans, een 

slachtoffer van de vogelgriep. 14-4, 

Lettelberter Petten (L20). Foto: René 

Oosterhuis. 
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Nijlgans  aantal: 28  (20-29-30-37-42-44-41-38-36-28) 

Net als bij de Grote Canadese Gans is de afname 

van de Nijlgans vooral op het conto van het 

Leekstermeergebied te schrijven. Net als vorige 

jaren is het broedsucces weer laag. Alleen bij Het 

Beeld (P16) werd een nest aangetroffen. In de 

Horst en Westerstukken (P19) zijn pullen gezien. 

Verder zijn in alle plots (alarmerende) paartjes 

genoteerd.  

 

 

 

 

 

 

  

 

Bergeend  aantal: 9  (2-10-14-17-15-13-15-16-17-9) 

Met 9 territoria is het geen best jaar geweest voor de 

Bergeend. Dit is het slechtste resultaat: het aantal van 2 

in 2012 is weliswaar nog minder, maar de teldekking was 

in dat jaar nog erg beperkt. De afname vindt in zowel de 

Peizer-en Eeldermaden als in het Leekstermeergebied 

plaats. In de Kleibosch/Zuidermaden is al sinds 2018 

geen territorium meer.  

 

 

 

 

 

Krakeend  aantal: 136 (65-113-118-128-121-123-125-165-151-136) 

Fors minder Krakeenden in 2021. De terugval komt 

vrijwel geheel door minder getelde territoria in de 

Peizer-en Eeldermaden. In de Zuidermaden zijn vier 

territoria geteld tegen twee in 2020. Wat de oorzaak is 

van deze terugval is niet duidelijk. De Krakeend is de 

laatste jaren aan een opmars bezig in Nederland en is 

daardoor interessant vanwege het contrast met de 

afnemende Wilde Eend (Kleyheeg, 2020). Sinds deze 

laatste in de belangstelling staat van Sovon met een 

eigen “Jaar van” laat de Krakeend in De Onlanden een 

afname zien. Er zijn niet veel aanwijzingen voor 

broedsucces. In de Drentse Dijk Oost (P8) is een nest 

met eieren aangetroffen. In Wobbes‘ Land (L2) zijn 

pullen gezien, en in Vogeltjesland (L9) is een 

waarschijnlijke nestplaats ontdekt. De meeste territoria zijn echter gebaseerd op 

aanwezig paartjes of alarmerende vogels. Wat de oorzaak voor de afname is, blijft 

onduidelijk. Misschien dat de winterse periode in februari een rol heeft gespeeld, of 

waterstanden in de Peizer-en Eeldermaden of het steeds meer dichtgroeien van slootjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 16: dit paartje Nijlganzen toont 

interesse in een Ooievaarsnest in 

Roderwolde. Uiteindelijk hebben hier toch 

Ooievaars gebroed. 1-1, Roderwolde. 

Foto 17: een grondelend paartje Bergeenden. 13-5, 

Peizerweering (P4). Foto: Wouter Nagel. 

Foto 18: woerd Krakeend. 16-

5, Eelderdiep Noordoost (P5). 

Foto: Gea Jansen. 
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Wintertaling  aantal: 10   (11-16-22-13-15-14-4-11-6-10) 

Deze kleine eend heeft een duidelijke voorkeur voor 

het Leekstermeergebied. De afgelopen drie jaren is er 

steeds één territorium in de Peizer-en Eeldermaden. In 

het Leekstermeergebied worden altijd veel 

Wintertalingen gezien die daar als trekvogel vertoeven 

en ook veel slachtoffers van roofdieren als de Vos. De 

meeste territoria zijn gevonden in De Middelvennen 

(L18). Over het broedsucces is weinig bekend: in het 

Leekstermeergebied blijft het bij waarnemingen van 

paartjes (broedcode 3), maar in de Weeringsbroeken 

West (P6) werd half april een alarmerende vogel 

gehoord.  

 

 

 

 

Wilde Eend  aantal: 219  (241-385-392-366-293-307-313-267-274-219) 

De landelijke populatie Wilde Eend neemt 

steeds meer af. 2020 werd uitgeroepen tot het 

“Jaar van de Wilde Eend” en in dat jaar is 

onderzoek gedaan naar de kuikenoverleving als 

mogelijke oorzaak van de afname van de 

populatie van onze meest algemene eend. Ook 

in De Onlanden is de langjarige trend negatief, 

al is juist in 2020 een kleine opleving te zien 

geweest. Hier zou, naast kuikenoverleving, ook 

het dichtgroeien van slootjes een oorzaak van 

de langjarige afname kunnen zijn. In de 

Rodervaart tegen De Goltbooren (L16) aan is 

een opmerkelijk grote (samengestelde?) familie 

van bijna volgroeide Wilde Eenden gezien: 12 

stuks. Met zo’n broedsucces en met de afname 

van de Krakeend zal de Wilde Eend nog wel 

even de meeste talrijke eend in De Onlanden 

blijven. Zie verder Foto 118, voor een bijzondere foto van een Wilde Eend. 

 

 

Soepeend  aantal: 5  (2-11-9-7-14-8-7-17-15-5) 

Dit jaar geen territorium van de Soepeend in de Peizer-en 

Eeldermaden, en ook in het Leekstermeergebied nam de 

neef van de Wilde Eend af. Dat is in lijn met de trend van 

de Wilde Eend. Officieel is er sprake van een paartje 

Soepeenden als het mannetje een Soepeend is. En het is 

niet zeker of elke waarnemer ook een Soepeend als 

dusdanig invoert, er kunnen dus nog wat onzekerheden 

zitten in de cijfers. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 19: rustende Wintertaling. 13-9. 

Eelderdiep Zuidoost (P12).  

Foto 20: familie Wilde Eenden die zich 

proberen te verstoppen tussen de 

vegetatie. 20-7, Polder Sandebuur (L15). 

Foto 21: Soepeend. 25-4, Langmameer (P1). Foto: Gea Jansen. 
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Zomertaling  aantal: 15   (19-23-27-16-24-19-17-27-14-15) 

Het dieptepunt van vorig jaar is in 2021 niet geëvenaard, 

maar met 15 territoria zijn er betere jaren geweest. De 

soort heeft met 8 en 7 territoria een gelijke verdeling 

over de Peizer-en Eeldermaden en het 

Leekstermeergebied. Meer dan één territorium is geteld 

in De Weeringsbroeken (P7), Eelderdiep Zuidoost (P12) 

en De Middelvennen (L18) met respectievelijk twee, 

twee en drie.  

 

 

Slobeend   aantal : 44   (107-94-74-37-41-56-55-66-49-44) 

In Polder Vredewold (L21) zijn er zeven territoria 

van deze lepelaareend gevonden en daarmee is 

dit extensieve weidegebied de koploper in De 

Onlanden. Ook in de meer moerassige gedeeltes 

van De Onlanden is de eend te vinden. De 

Slobeend komt ongeveer evenveel voor in beide 

deelgebieden, maar De Zuidermaden (L26) zijn 

door deze eend nog niet ontdekt. 

 

 

 

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

De Tafeleend heeft een duidelijke voorkeur voor 

het Leekstermeergebied met zeven van de negen 

territoria. Voor het eerst is in Wobbes’ Land (L2) 

een territorium aangetroffen met een baltsend 

paartje. Pullen zijn gezien in Eelderdiep Noordoost 

(P5), zie foto, en in De Jarrens (L19).  

 

 

 

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

Voor het tweede jaar op rij is in de 

Zuidermaden (L26) geen kuifeendterritorium 

gevonden. Met 14 territoria in de Peizer-en 

Eeldermaden is het Leekstermeergebied het 

favoriete biotoop van deze duiker. Opvallend 

veel territoria (8) zijn vastgesteld in Polder 

Vredewold (L21). In De Jarrens (L19), De 

Middelvennen (L18) en Noorddijk (P11) zijn elk 

vier territoria genoteerd. Alleen in De 

Snegelstukken (S) is een mogelijk nest 

ontdekt. In De Goltbooren (L16) is een 

alarmerende vogel gezien. Buiten de reguliere 

tellingen om is alleen in de Lettelberter Petten 

(L20) een waarneming van pullen gedaan (zie 

foto).  

Foto 23: man Slobeend als prooi van een roofvogel. 

De “baleinen” op de snavel zijn goed te zien. 14-5, 

Blauwvennen Noord (L6). 

Foto 24: vrouw Tafeleend met haar laatste pul.23-6 

Eelderdiep Noordoost (P5). 

Foto 25: vrouw Kuifeend geeft haar pullen 

duikles. 18-7, Lettelberter Petten (L20). 

Foto 22: paartje Zomertalingen. 6-5, Drentse Dijk Oost (P8). 

Foto: Dirk ten Boer. 
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Zeearend  aantal: 0  (0-0-0-0-0-0-0-0-0-0) 

In het broedvogelrapport van 2020 (van Boekel, 2020) is een stukje opgenomen over de 

Zeearenden vanwege de verwachting dat deze tot broeden zouden komen. Er is eind 

2020 door de vogels gesleept met takken, en begin 2021 zelfs met gras. Helaas heeft het 

verhaal daarna een andere wending genomen. Na een tijdje uit beeld te zijn geweest is 

het mannetje in maart weer op komen duiken met een nieuw, 3de kalenderjaar, vrouwtje 

(mededeling: Sjoerd Geelink en Theo Bus). Wat er met de adulte vrouw is gebeurd is 

onbekend, wellicht dat de vogelgriep hier een rol heeft gespeeld. Dit nieuwe vrouwtje is 

nu aan het ruien naar het 4de kalenderjaarkleed en ook de snavel is al behoorlijk geel aan 

het worden. In maart 2022 kan ze al geslachtsrijp zijn. In november is nog een adult 

paar gezien die aan het slepen zijn geweest met potentieel nestmateriaal (mededeling: 

Ane van Rees). Nestbouw vind plaats in de periode oktober-februari, maar het is niet 

ongewoon dat Zeearenden nesten bouwen op 3-11 km van het voornaamste 

foerageergebied (Génsbøl, 1995).  

 

Bruine Kiekendief aantal: 4  (4-2-5-4-6-8-6-6-4-4) 

Wederom een mager jaar voor deze 

moerasroofvogel, wat waarschijnlijk een gevolg is 

van een beperkt muizenaanbod. Het vaste paartje 

dat tegenover het Mijmerbankje in de Blauwvennen 

Zuid (L7) nestelt is ook dit jaar daar aanwezig 

geweest met een nest. Een ander paartje heeft in 

de Blauwvennen Noord (L6) een poging gedaan een 

nest te bouwen, maar ze hebben daar niet 

doorgezet. In de omgeving van het Langmameer is 

een derde paar actief geweest, een vierde paar 

heeft westkant van het Leekstermeer vertoefd. In 

de Onlandse Dijk (L4) is ook een nest vastgesteld. 

Eind juni is waargenomen hoe een zwaar beladen 

Havik met een juveniele (deels dons) Bruine 

Kiekendief uit de richting van dit nest naar het 

noorden vloog. In de Peizer-en Eeldermaden zijn 

ook genoeg kiekendieven gezien, maar een 

territorium is hier wederom niet vastgesteld. 

 

 

 

Foto 27: Bruine Kiekendief rustend 

vlakbij een plek waar aan het begin van 

het seizoen met nestmateriaal werd 

gesleept, maar uiteindelijk niet is 

gebroed. 17-4 Blauwvennen Noord (L6). 

Foto: Jan van der Velde. 

Foto 26: het kersverse paar Zeearend. 17-10, De Bolmert (L17). Foto: Sjoerd Geelink. 

 

Het kersverse paar Zeearend. 17-10, De Bolmert (L17). Foto: Sjoerd Geelink. 
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Havik   aantal: 3  (2-3-2-3-3-3-2-4-3) 

In De Kleibosch (L25) is dit jaar waarschijnlijk niet 

gebroed, al is er wel een territorium vastgesteld door een 

combinatie van tellingen en losse waarnemingen. De 

horst waarin dit paar jaarlijks tot broeden komt is 

verzakt door een storm en wellicht hebben ze nog geen 

alternatief gevonden. Van het gekekker kon ook weer 

worden genoten in de Lettelberter Petten (L20), ook al 

jaren een vaste stek. De Haviken van het Elsburger 

Onland hebben drie jongen grootgebracht die zijn 

geringd. Buiten De Onlanden, maar wel jagend in dit 

gebied, nestelen er Haviken bij de Piccardthofplas, die 

ook zijn geringd (mededeling Maarten Jansen). Op 1 juni 

is waargenomen door René Dantuma hoe een Havik er 

met een Steltkluutpul vandoor is gegaan.   

 

 

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

De Buizerd kent ook een kleine terugval, wellicht als gevolg van 

de belabberde veldmuizenstand. Er is weinig bekend over 

daadwerkelijk broeden en nestsucces van deze meest algemene 

roofvogel van De Onlanden. Er zijn zeker vier nesten met eieren 

gevonden: in de Noorddijk (P11), Lettelberter Petten (L20), en 

De Kleibosch (L25). Naast bomen worden ook 

hoogspanningsmasten soms als nestplaats gebruikt, al is dat 

laatste een uitzondering en dit jaar niet vastgesteld. 

 

 

 

 

 

 

Torenvalk   aantal: 3  (0-0-1-1-1-2-2-2-1-3) 

Drie territoria is waarschijnlijk een onderschatting. Zoals al 

opgemerkt in het vorige rapport (van Boekel, 2020) is de 

BMP-A methode niet zo geschikt om roofvogels te 

inventariseren (zie ook: Bijlsma, 2015). Er is genoeg 

Torenvalk activiteit, maar het is lastiger om vast te stellen 

dat er ergens wordt gebroed. In 2021 is er weer een 

territorium vastgesteld in de Zwarte Made Oost (P18), 

beide vogels zijn gezien in de speciaal opgehangen 

nestkast, maar daar is uiteindelijk niet gebroed. Langs de 

Groningerweg heeft een paartje een mislukte broedpoging 

gedaan in een Ooievaarsnest. Daarnaast is er nog een 

nest gevonden in een hoogspanningsmast in De 

Broekenweering (P14). Verder zijn er Torenvalken 

waargenomen rond Polder Roderwolde (L13), Polder Lage 

Land, langs de Hooiweg (bij L5/67), langs het Eelderdiep en aan de noordkant van het 

Matslootgebied, zonder dat dit tot een territorium heeft geleid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 28: Havik in actie. 14-

10 Lettelberter Petten (L20). 

Foto: Ane van Rees. 

Foto 30: Torenvalk met prooi. 

9-6, Weeringsbroeken West 

(P6). Foto: Sonja van der Wijk. 

Foto 29: Buizerd in actieve 

vlucht. 30-3, Langmameer 

(P1). Foto: Tseard Mulder. 
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Slechtvalk  aantal: 1  (0-0-0-0-0-0-0-0-0-1) 

De eerste nieuwkomer in de lijst! Sinds 2016 

broeden er Slechtvalken in een nestkast op het 

gebouw van de Gasunie in Groningen. Het zijn 

waarschijnlijk deze valken die veel in De Onlanden 

zijn gezien. Een jaarlijkse analyse van prooien laat 

zien dat er naast duiven ook veel watervogels op het 

menu staan (van Dijk & Jansen, 2016; van Dijk, 

2018). Al is er ook een waarneming van een man 

Slechtvalk die bij het gemaal in de Onnerpolder een 

Tureluur slaat en dan linea recta naar de Gasunie 

vliegt. Sinds de lente van 2020, en mogelijk al 

eerder, is er een tweede paartje in de Stad, dat zich 

vooral ophoudt bij de suikerfabriek in Hoogkerk. 

Vanaf begin 2021 zijn deze valken veel 

waargenomen in hoogspanningsmasten aan de 

noordkant van het Matslootgebied en in Polder Lage Land, ook met territoriaal gedrag als 

balts en het verjagen roofvogels uit de buurt van die masten. Op 21 juli ontdekte 

Maarten Jansen een juveniel bedelend vrouwtje in een hoogspanningsmast met het 

ouderpaar erbij. Dit territorium kunnen we dus bijschrijven. 

 

 

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

Net als de Torenvalk is het lastig om territoria van 

Boomvalken vast te stellen: er zijn veel meer 

waarnemingen dan er territoria zijn. Het Klein Waal (L8) is 

een bekende plek waar de soort veel wordt gezien, maar 

nooit op broeden worden betrapt. In De Kleibosch zijn dit 

jaar wel baltsende Boomvalken gezien, ook buiten de 

tellingen om, en is ook een mogelijke nestplaats gevonden, 

maar later in het seizoen zijn daar geen waarnemingen 

meer bij gekomen. Of er gebroed is, of dat de poging 

voortijdig is gestaakt, is niet duidelijk. Pas op 24 augustus 

rond zonsopgang zijn twee bedelende jongen met een 

ouderpaar gezien en gehoord in een hoogspanningsmast bij 

de Noorddijk (P11) die daar de hele zomer niet zijn 

opgemerkt, waarmee de teller voor 2021 op 2 territoria 

komt.  

 

Kwartel  aantal: 7   (12-4-8-18-3-5-3-6-4-7) 

Een beter Kwarteljaar, dat was 2021. De Kwartel voelt zich in De Onlanden vooral thuis 

is de wat hoger gelegen droge stukken, zoals in de Zwarte Made (P13) en de 

Snegelstukken (S). Ook leuk zijn de twee roepende vogels die zich gevestigd hebben in 

een particulier beheerd stukje nieuwe natuur op De Knop in Polder Roderwolde (L13). 

Het laatste territorium is vastgesteld in De Jarrens (L19). Net voor de datumgrenzen zijn 

nog twee vogels gehoord in Bloemetjesland (L10) en één in Willems Land (L12), maar die 

tellen dus niet mee. 

  

 

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

Het jaar 2020 was voor de Kwartelkoning in Nederland een beroerd jaar, met 6% van de 

landelijke populatie in De Onlanden was het hier een goed jaar. 2021 lijkt voor de 

Kwartelkoningen het beste jaar van de afgelopen vijf te zijn geworden  (Sovon nieuws, 

12 juni 2021), maar dit is geheel aan De Onlanden voorbij gegaan: nul territoria. 

Misschien dat de natheid in mei hier iets mee te maken heeft. 

 

 

Foto 32: paartje Boomvalken 

(zoekplaatje) in mast met 

nest. 24-8 Noorddijk (P11). 

Foto 31: Slechtvalk. 5-4, 

Blauwvennen (L6/7). Foto: Ane van 

Rees. 



 

27 

 

Fazant  aantal: 166  (29-46-84-105-117-112-134-135-167-166) 

Een echte moerasvogel, die Fazant. Regelmatig 

worden tijdens broedvogelinventarisaties 

gepredeerde eieren gevonden en de bulk daarvan 

bestaat uit gans, eend, Meerkoet en Fazant 

(althans in het Matslootgebied). In de zomer 

worden er vaak groepjes jonge Fazanten gezien. 

Ze doen het dus goed en het is een interessante 

vraag of er nog groei mogelijk is, of dat het 

maximum voor De Onlanden zo langzamerhand is 

bereikt. Misschien dat de huidige pas op de plaats 

een gevolg is van de winterse periode in februari. 

 

 

 

Waterral  aantal: 119  (35-69-129-114-153-174-159-139-140-119) 

In 2019/20 was er een vermoeden 

dat de droogte langs het Eelderdiep 

niet goed heeft uitgepakt voor de 

Waterral en nu in 2021 lijkt dit 

bevestigd te zijn. De hogere 

waterstanden hebben tot een 

toename van de Waterral geleid (van 

34 in 2020 naar 49 dit jaar). Het 

niveau van 2018 wordt echter nog 

niet gehaald. Gek genoeg is de stand 

in het Leekstermeergebied gekelderd 

(Grafiek 6). Dit kan een effect zijn 

van de slechtere teldekking maar 

ook in de plots die al jaren goed 

worden geteld is er een teruggang te 

zien. Wellicht dat de kou in februari 

hier een oorzaak van is.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 33: jonge Fazant die zich drukt. 20-8, 

Sandebuur. 

Grafiek 6: aantal territoria van Waterral per jaar voor de twee 
deelgebieden in De Onlanden. 

 

Foto 34: waterrallen zijn doorgaans moeilijk te zien. 25-9 
Peizerweering (P4). Foto: Sieds Rienks. 
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Porseleinhoen  aantal:18  (33-27-37-16-20-7-30-24-7-18) 

Ook deze ral heeft van de hogere waterstanden langs het Eelderdiep geprofiteerd met 17 

van de 18 territoria. Net voor de datumgrenzen zijn er ook Porseleinhoenen gehoord en 

gezien langs de Onlandse Dijk (L4, 3 exemplaren minimaal), maar dit heeft geen 

territoria opgeleverd. Het enige andere territorium lag in de Lettelberter Petten (L20).  

 

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

De Kleinst Waterhoen is op weg om een knipperlichtsoort te worden voor De Onlanden. 

Al is te hopen dat de dynamiek in de Peizer-en Eeldermaden toch nog genoeg geschikt 

biotoop op kan leveren om af en toe flink wat vogels aan te trekken. 

 

Waterhoen   aantal: 17  (8-24-32-50-43-39-46-41-49-17) 

De Waterhoen heeft de reputatie een 

wintergevoelige soort te zijn. Gezien de meer dan 

halvering van het aantal territoria lijkt dat een 

terecht verdiende reputatie. Slechts zes van deze 

territoria bevinden zich in de Peizer-en 

Eeldermaden. 

 

 

 

 

Meerkoet  aantal: 126 (153-249-214-200-202-190-151-155-145-126) 

De afname van de Meerkoet is een proces dat al 

jarenlang aan de gang is. Het steeds verder 

dichtgroeien van delen van het moeras lijkt hier debet 

aan. In 2012 is de teldekking beperkt geweest, vanaf 

2013 zijn de cijfers meer representatief en sindsdien 

neemt de Meerkoet af met gemiddeld 16 territoria per 

jaar (zie Grafiek 7). In De Vorrelmat (P17) is het 

aantal territoria in 2021 juist van nul naar vier gegaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 35: Waterhoen. 17-6 Blauwvennen Zuid (L7). 

Foto 36: nest Meerkoet. 19-4, 

Tussen de Slenken (L3).  

Grafiek 7: aantal territoria Meerkoet in de loop der jaren. 
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Scholekster  aantal: 10  (35-22-16-17-17-10-7-8-10-10) 

Van de tien territoria die zijn aangetroffen is er één 

met een mogelijk nest (Nieuwe Weering, P2) en 

maar één met een zeker bebroed nest, dat ook nog 

eens in de ei-fase is mislukt. Vrijwel alle andere 

territoria zijn vastgesteld aan de hand van een 

aanwezig paartje. De vraag is dus hoe lang de 

Scholekster nog een broedvogel blijft of dat deze 

Piet de Grutto achterna gaat. 

 

 

 

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

Terug van weggeweest is de Steltkluut. 

Een jaar voor ingebruikname van De 

Onlanden als waterberging, in 2011,  

zijn er al Steltkluten neergestreken in 

De Middelvennen (L18). Hier zijn toen 

meerdere broedpogingen ondernomen 

door vier paartjes met slechts één 

uitgevlogen jong als resultaat. Voor 

een uitgebreide beschrijving hiervan, 

zie van Boekel (2012).                       

In het jaar daarop is in de Peizerweering (P4) 

nog een paartje gesignaleerd zonder 

aanwijzingen dat die daadwerkelijk hebben 

gebroed.  

Op 11 april van 2021 zijn er weer Steltkluten 

gesignaleerd in De Onlanden, eerst twee, 

vanaf de 24ste vier, op de 27ste al zeven en op 

de Dag van de Arbeid al negen, wellicht zelfs  

tien. Uiteindelijk zijn hiervan drie paren 

overgegaan tot nestbouw en broeden. Op één juni is gezien hoe een Havik een pul rooft 

(zie ook bij de Havik). Vanaf begin juni worden de vogels vocaler, met veel alarmeren. 

Op 10 juli is het eerste vliegvlugge jong gemeld door Leon Peters. Vanaf augustus zijn er 

geen waarnemingen meer gedaan. Het lijkt er dus op dat het broedsucces pover is 

geweest, al zijn de waarneemomstandigheden later in het seizoen door de groeiende 

vegetatie minder goed en zijn er misschien meer jongen grootgebracht. 

 

 

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

In Polder Vredewold is tussen 23 april en 20 juni meermaals een vogel gezien. Op het 

eilandje in het Leekstermeer (L22), is een mislukte broedpoging gedaan. 

 

 

Foto 37: Scholekster op het nest op een maisakker. Dit nest 

is mislukt in het eistadium. 9-5, Polder Roderwolde (L13). 

Foto 38 en 39: paring en paringsdansje. 2-5, 

Eelderdiep Noordoost (P5). Foto’s Marcel Post. 
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Kievit   aantal: 72   (90-72-81-98-71-82-76-107-103-72) 

Een forse terugval na de vorige twee jaren. Dit kan voor 

beide deelgebieden worden geconstateerd met 

respectievelijk 18 minder in de Peizer-en Eeldermaden 

en 13 minder in het Leekstermeergebied. De droogte 

van de afgelopen jaren heeft veel slikveldjes gecreëerd 

waar het voor de Kievit goed op toeven was. Deze 

veldjes zijn dit jaar te lang onder water blijven staan. In 

het Leekstermeergebied kan dit geen rol spelen omdat 

de waterstand daar min of meer stabiel is. Nesten zijn 

gevonden in De Goltbooren (L16), Drentse Dijk Oost 

(P8) en De Horst en Westerstukken (P19). Jongen zijn 

gezien in De Jarrens (L19) en Zwarte Made Oost (P18). 

 

 

 

 

 

Watersnip  aantal: 26  (34-35-37-30-28-42-29-24-22-26) 

Het zwaartepunt van de verspreiding van de 

Hemelgeit ligt al jaren in de Peizer-en Eeldermaden 

met dit jaar 17 territoria. De Zwarte Made (P13) spant 

de kroon met vier. Sinds vorig jaar is de Watersnip 

terug van weggeweest in de Zuidermaden (L26) en dit 

jaar is daar nog een territorium bijgekomen.  

 

 

 

Grutto  aantal: 2  (49-31-20-13-9-13-5-5-4-2) 

De enige Grutto-territoria zijn gevonden in de Nieuwe 

Weering (P2), waar door een fout de waterstand veel 

hoger kwam te staan dan normaal. De Grutto’s zijn 

hier later in het broedseizoen niet meer gezien. De 

kans is dus groot dat eventuele broedpogingen 

voortijdig zijn opgegeven. De waterstanden alleen zijn 

hier blijkbaar niet genoeg. Met alle ruigte en een 

hoogspanningsmast is dit gebied ook wel erg 

predator-vriendelijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 40: jonge Kievit. 2-7, Zwarte 

Made Oost (P18).  

Foto 42: Grutto paar. 24-4, Polder 

Sandebuur (L15). Foto: Jannes 

Aalders 

Foto 41: Watersnip. 13-5, Noorddijk (P11). Foto: Jannes 

Aalders. 
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Wulp   aantal: 9  (38-27-28-20-20-18-14-19-12-9) 

In het themanummer over de Wulp in Limosa (Kleefstra 

2021) wordt gesteld dat er alleen toekomst is voor de Wulp 

in agrarische gebieden in combinatie met nestbescherming. 

De achteruitgang van de Wulp in Nederland is eerst ingezet 

in natuurgebieden, daarna is de soort uitgeweken naar 

respectievelijk grasland en akkers, maar ook daar is de 

trend negatief. In De Onlanden lijkt de Wulp de Grutto 

achterna te gaan en boekt een laagterecord voor De 

Onlanden. Deze kromsnavel voelt zich het meeste thuis in 

de Peizer-en Eeldermaden met 7 territoria. Deze liggen op 

de wat hogere stukken zoals rond de Groningerweg en in 

Het Wold (P9). In De Horst en Westerstukken (S/P19) is een 

nest met eieren gevonden. De overige territoria zijn 

vastgesteld op basis van baltsende vogels/paren of 

alarmeren. De verdeling van de territoria in dit deelgebied is 

ongeveer 50/50 natuur / extensief cultuurland. In het 

Leekstermeergebied is bij het Groot Waal (L11) en in Polder Vredewold een baltsende 

vogel gehoord, dus ook daar is de verdeling hetzelfde.  

 

Tureluur  aantal: 43 Rode Lijst (71-52-57-54-47-62-45-47-50-43) 

“Ontspringen Tureluurs de dans? “ is de titel van een 

artikel in Sovon Nieuws (Kavelaars, 2021). Aanleiding is 

de aantalsontwikkelingen van verschillende 

weidevogelsoorten waarbij de Tureluur niet verder af lijkt 

te nemen, maar te stabiliseren. Alhoewel te weinig 

bekend is over de kuikenoverleving, heeft de Tureluur 

een aantal streepjes voor op de andere weidevogels als 

Kievit, Scholekster en Grutto. Zo is de Tureluur flexibeler 

in habitatkeuze (vandaar ook de aanwezigheid in een 

natuurgebied als De Onlanden) en kunnen ze meer 

gespreid over het seizoen broeden. Interessant is ook 

dat nestsucces bij Tureluur hoger is in aanwezigheid van 

Kieviten. Er wordt gesuggereerd dat de Tureluur de meer 

agressieve Kievit opzoekt en dan hoger broedsucces 

heeft.  

De Tureluur lijkt in De Onlanden de afgelopen jaren 

inderdaad wat te stabiliseren, maar bereikt in 2021 toch 

een (voorlopig?) dieptepunt. De soort is in 21 plots 

vastgesteld, in het Leekstermeergebied meestal met 

maar één territorium. Alleen in Matsloot Noord (L1) en in 

Polder Vredewold zijn er meer gevonden met 

respectievelijk 2 en 4 territoria. In de Peizer-en Eeldermaden is de soort talrijker. De 

hoge waterstand in de libellenpolder van de Nieuwe Weering (P2) heeft de hoogste 

concentratie met zes territoria wat neerkomt op ongeveer één territorium/hectare. Van 

de 11 plots in de Peizer-en Eeldermaden waar de Tureluur is vastgesteld heeft alleen 

Noorddijk (P11) maar één territorium, de rest twee of drie. In De Jarrens (L19) is 

afleidingsgedrag waargenomen, in de overige plots baltsende en vooral veel alarmerende 

vogels (waar je als teller bijkans tureluurs van wordt). 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 44: Tureluur en reflectie op 

een baggereilandje in de 

libellenpolder. 15-4, Nieuwe Weering 

(P2).  

Foto 43: Wulp. 12-3, 

Weeringsbroeken West (P6). 

Foto: Gertjan van Noord. 
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Holenduif  aantal: 6 (0-1-2-3-1-1-1-3-4-6) 

Het iets hogere aantal Holenduiven kan worden verklaard doordat 

Willems Land (L12) voor het eerst een paar keer is geteld, dit 

leverde twee territoria op. Ook bij de gebouwen van 

Natuurmonumenten (de Onlanderij) heeft een “losse waarneming” 

tot een territorium geleid. De overige territoria zitten in Polder 

Roderwolde (L13, zie foto), al jaren achter elkaar overigens, en in 

De Broekenweering, waar ook twee territoria zitten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Houtduif  aantal: 34 (6-15-23-21-21-26-23-22-36-34) 

Deze duif lijkt het weer goed te doen, maar dit is 

deels door het meenemen van losse waarnemingen 

en nieuw getelde stukken. Als hiervoor wordt 

gecorrigeerd, dan komt de stand op 26 territoria. Met 

een gemiddelde van 21 territoria over de afgelopen 

jaren (2012 niet meegerekend vanwege de beperkte 

dekking) is dit nog steeds een goed resultaat. In het 

rapport van 2020 is gespeculeerd of de serie zachte 

winters de soort een zetje omhoog hebben 

gegeven. Misschien dat de koude periode in 

februari dan een oorzaak zou kunnen zijn voor de 

afname in vergelijking met 2020.  

 

 

 

 

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

Net als voorgaande jaren zijn in 2021 weer regelmatig 

één of meerdere Zwartkopmeeuwen te horen rondom 

de kokmeeuwenkolonies langs het Eelderdiep. Er 

worden zowel onvolwassen als volwassen vogels gezien, 

maar het lukt steeds niet om een (mogelijke) nestplek 

te ontdekken. Of er daadwerkelijk gebroed is in 2021, is 

ook nu weer onduidelijk. Voor een discussie hierover zie 

(Wijnhold en van Boekel, 2021) Net ten noorden van de 

A7 bij de Lettelberter Petten, is ook al jaren een 

territorium, met soms zelfs uitgevlogen jongen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 45: Holenduif op de vaste stek. 8-5, Polder Roderwolde (L13). 

Foto 47: paar Zwartkopmeeuwen. 

1-4, Willems Land (L12). Foto: 

Johan de Vries. 

Foto 46: Houtduif. 9-5, Hoogema. Foto: 

Wil de Boer / Hilda van Esch. 
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Kokmeeuw  aantal: 1899 (87-4-4-16-710-1100-1353-2065-2530-1899)  

De voornaamste reden dat er in 2021 in heel De 

Onlanden minder vogelterritoria zijn vastgesteld dan in 

2020, is de krimp van de kolonie Kokmeeuwen langs 

het Eelderdiep. Uiteindelijk zijn hier 1850 paartjes 

geteld/geschat. Met zulke concentraties is een teller-

effect niet uit te sluiten. Het merendeel van de kolonie 

ligt in Eelderdiep Noordoost (P5) dat al jarenlang door 

dezelfde persoon is geteld. In dit gebied is dit jaar 

anders geteld door minder diep het moeras in te gaan 

om de broedende Steltkluten niet te veel te storen. In 

de Peizerweering (P4) is dit jaar een nieuwe, maar wel 

ervaren, teller aan de slag gegaan. Het kan zijn dat, 

zeker als het aankomt op 

schattingen, deze wisseling 

van de wacht een effect heeft 

gehad op de aantallen. Of het 

verschil met 2020 dan geheel 

hiermee kan worden verklaard is echter twijfelachtig, zeker 

omdat de tellers van deze twee gebieden ook overleg hebben 

gehad en de kolonie deels samen hebben geteld. In P4 en P5 

zijn respectievelijk  700 en 961 territoria geteld. 

Waarschijnlijker dan een teller-effect, zijn misschien de 

waterpeilen in april/mei de oorzaak van de afname. In 2018 is 

een groot deel van de Pitrus, waarop voorheen veel nesten 

zaten, weggevreten door ruiende ganzen. Vanaf dat jaar zijn 

steeds meer Kokmeeuwen gaan broeden op de opkomende 

Moeraswederik (zie Foto 49), waardoor de start van het 

broedseizoen later is komen te vallen. Bij hogere waterpeilen 

duurt het ook langer voordat de Moeraswederik boven water 

komt, misschien zelfs te laat voor veel paartjes. De lagere 

temperaturen (zie Grafiek 1) zullen de groei van de 

Moeraswederik ook hebben vertraagd. 

Van jaar tot jaar vinden er ook 

verschuivingen plaats in de 

verdeling van de kolonie over de 

verschillende plots (Tabel 3). 

De waterstanden alleen kunnen 

deze variatie echter niet 

verklaren. Wat dan wel de reden 

is voor deze variatie van jaar tot 

jaar is niet altijd bekend, maar 

waarschijnlijk is het een 

samenspel van factoren zoals 

droogte, ganzenvraat, waterpeil, 

predatiekans en temperatuur. 

 

 

 

Foto 48: juveniele Kokmeeuw. 23-

6, Eelderdiep Noordoost (P5). 

Tabel 3: verdeling van de kolonie Kokmeeuwen over de 

verschillende plots in de Peizer-en Eeldermaden. 

Foto 49: 

Moeraswederik. 15-6, 

Blauwvennen Noord 

(L6). 
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Tot slot, op het eiland in De Middelvennen (L18) is in 2021 een nieuwe kolonie ontstaan 

met 49 nesten. Op dit eilandje broedt de laatste jaren ook het leeuwendeel van de 

Soepganzen en Brandganzen. Het is dan ook interessant om te zien hoe dit eilandje zich 

de komende jaren gaat ontwikkelen qua vegetatie (wat blijft er over?) en broedvogels 

(Geoorde Fuut, Visdief, Witwangstern?). 

 

Visdief  aantal:13  (2-0-2-4-5-2-4-4-7-13) 

De Visdief is een lastige soort om te inventariseren. 

In de drukte van een meeuwenkolonie is het lastig 

inschatten of deze sierlijke vogel aan het nestelen 

is, of dat het gaat om een foeragerende passant. 

Aan de andere kant nestelt de Visdief regelmatig 

solitair, ergens midden in het moeras en kan dan 

ook gemist worden. Langs het Eelderdiep zijn in elk 

geval drie territoria vastgesteld. De rest is in het 

Leekstermeergebied gevonden. Op het eilandje in 

het Leekstermeer (L22) zijn twee nesten gevonden 

met in totaal twee uitgevlogen jongen (zie Foto 

52). In de kolonie Kokmeeuwen op het eilandje in 

De Middelvennen (L18) zijn zes nesten geteld. De 

overige twee territoria zijn gevonden op de grens van Blauwvennen Noord en 

Blauwvennen Zuid (L6 en L7). Langs de slenk daar liggen slikveldjes met hier en daar 

wat Pitrus en Riet, waar ook Tureluur en Kievit territoria houden. Hier is onder andere 

voedseltransport waargenomen. 

 

 

 

 

De kolonie Kokmeeuwen is van grote invloed op de andere vogels in De Onlanden. De Geoorde Fuut, 
bijvoorbeeld, zoekt de bescherming op die de Kokmeeuwen bieden tegen (potentiële) predatoren. 

Daarnaast zijn de Kokmeeuwen een belangrijke voedselbron voor bijvoorbeeld de Havik. 
Foto 50 (links): Visarend wordt uitgeleid door Kokmeeuw. 11-5 Peizerweering (P4). Foto: Henk de Lange. 

Foto 51 (rechts): geringde Havik plukt een Kokmeeuw. 15-4, Nieuwe Weering (P2). 

 

Foto 52: jonge Visdief. 28-7, Eilandje 

Leekstermeer (L22). 
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Witwangstern  aantal: 3  (0-0-0-0-0-0-0-0-0-3) 

Weer een nieuwe soort voor De Onlanden! Deze soort is aan een Europese opmars bezig 

en sinds 2012 broedt deze prachtige moerasstern in het Zuidlaardermeergebied, al is er 

in 2016 één keer uitgeweken naar het Dannemeer vanwege de ongunstige waterstanden 

(Boele, 2021). Met de dichtstbijzijnde kolonies in Mecklenburg-Vorpommern, Midden-

Frankrijk en Yorkshire (Keller, 2020) is deze soort een echte trekpleister. In De Onlanden 

wordt deze soort de afgelopen jaren regelmatig gezien. Vaak worden de eerste 

waarnemingen gedaan in de eerste helft van april, maar eind mei droogt het op, om eind 

juni en juli weer wat aan te trekken. Het jaar 2021 

ging in dat opzicht anders: op waarneming.nl zijn 

geen waarnemingen te vinden in april. De eerste 

twee Witwangsterns zijn pas op 3 mei gesignaleerd. 

Vanaf eind mei zijn ze bijna dagelijks gezien in De 

Onlanden. Op 18 juni verjaagt een Witwangstern een 

Bruine Kiekendief (mooie foto op waarneming.nl) en 

op 20 juni ontdekken Leon Peters en Aart van der 

Spoel een mogelijke nestplaats. Op 23 juni zijn dat al 

één zekere en een waarschijnlijke, uiteindelijk zijn er 

zelfs drie nesten. Later in de zomer zijn er ook nog 

twee vliegvlugge juvenielen gezien. De aankomst 

van de vogels in De Onlanden houdt wellicht verband 

met het verstoord raken van de kolonie in het 

Zuidlaardermeergebied. Half juni is de kolonie in de 

Westerbroekstermadepolder verstoord geraakt. De 

oorzaak is onbekend, maar het zou kunnen gaan om 

Schotse Hooglanders en Konikpaarden die door de 

kolonie zijn gaan lopen. De Vos zou ook kunnen. 

Snel na de verstoring is een deel van de kolonie 

aangesloten bij een andere kolonie in het Zuidlaardermeergebied, een ander deel is gaan 

broeden in de Kropswolderbuitenpolder en met veel succes: er waren veel nesten met 

drie jongen. In totaal zijn er meer dan 100 juvenielen uitgevlogen (mededeling Jan 

Beekman). Het zou dus kunnen dat deze verstoring, voor De Onlanden, een geluk bij een 

ongeluk is geweest. Het is dan ook te hopen dat een deel van de Witwangsterns De 

Onlanden in 2022 spontaan weten te vinden. In elk geval zijn het Zuidlaardermeergebied 

en De Onlanden in 2021 de enige plek in Nederland waar de Witwangen hebben gebroed 

(mededeling: Joost van Bruggen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 53: paar Witwangsterns op een nest. 23-6, Eelderdiep Noordoost (P5). 

 

Paar Witwangsterns op een nest. 23-6, Eelderdiep Noordoost (P5). 

Foto 54: Witwangstern.3-7, 
Eelderdiep Noordoost (P5). Foto: René 

Dantuma. 

 

Witwangstern.3-7, Eelderdiep 
Noordoost (P5). Foto: René Dantuma. 

https://waarneming.nl/observation/217459196/
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Koekoek  aantal: 12  (9-6-8-8-15-10-13-20-20-12) 

Vele malen lastiger om te inventariseren dan de 

Visdief is de Koekoek. “Zingende” mannetjes vliegen 

van hot naar her wat overschatting kan veroorzaken. 

In de rapporten van afgelopen jaren wordt die 

overschatting tegengegaan door gebruik te maken van 

de Z-plot en overleg tussen auteurs en tellers. 

Hellebrekers (2002) geeft in een interessant artikel 

een alternatieve manier van Koekoeken inventariseren 

die is gebaseerd op de draagkracht (in de vorm van 

parasiteerbare legsels) van het gebied voor vrouwen 

Koekoek.  In een artikel in de Nieuwsbrief van 

stichting Natuurbelang De Onlanden (Wijnhold, 2021. 

Klik hier) is deze methode toegepast op de situatie in 

De Onlanden. In het kort komt het er op neer dat de 

territoria van de waardvogels, in wiens nesten de 

Koekoek een ei legt, worden gebruikt om te berekenen 

hoeveel van deze nesten parasiteerbaar zijn op basis 

van aantallen legsels per jaar, de timing daarvan en 

de kans dat ze geparasiteerd worden. Deze berekening 

zou dan een nauwkeuriger manier zijn om Koekoeken 

te inventariseren. Zwakheid van deze methode is dat 

ook als de Koekoek is uitgestorven, je nog steeds 

Koekoek territoria berekent, zolang er maar genoeg 

waardvogels zijn.  

In het artikel in de Nieuwsbrief wordt deze methode 

toegepast op De Onlanden en het blijkt dat de ruwe 

schatting van het aantal Koekoeken (Koekoek ruw, de 

vermoedelijke overschatting) goed overeenkomt met 

de berekende aantallen (Koekoek calculatie), zie Grafiek 8. Juist in 2021 gaat die vlieger 

niet meer op. Helaas moeten we dan ook concluderen dat het alleen in theorie een goed 

jaar voor de Koekoek is geweest.  

 

Foto 55: Koekoek. 5-5, 
Weeringsbroeken (P7). Foto: Ane 

van Rees. 

 

Koekoek. 5-5, Weeringsbroeken 
(P7). Foto: Ane van Rees. 

Grafiek 8: ontwikkeling aantal territoria Koekoek. Ruw = 

data BMP-A (overschatting). Rapport = aantal op basis 

BMP-Z. Calculatie = berekend aantal volgens 

Hellebrekers. 

https://www.deonlanden.nl/wp-content/uploads/2021/05/onlanden-Nieuwsbrief-mei-2021-definitief.pdf
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Gierzwaluw  aantal: 1   (0-2-0-0-0-0-0-0-0-1) 

De Gierzwaluw is alleen in 2013 vastgesteld bij een boerderij 

in de Nieuwe Weering (P2). Deze plot is in de jaren 2014-

2017 niet geteld, maar ook daarna is deze luchtacrobaat hier 

niet meer aangetroffen. Gebouwen zijn een beetje een 

ondergeschoven kindje, dus het zou prima kunnen dat er in 

de jaren 2014-2020 ergens wel Gierzwaluwen hebben 

gebroed. Bij toeval is op 23 juni gezien hoe een Gierzwaluw 

tussen de dakpannen 

verdween in één van de huizen 

bij de Onlanderij.  

 

 

 

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

Alleen buiten de tellingen om is een zingende Bosuil gehoord in het Groot Waal. Op 

waarneming.nl is in 2021 geen enkele Bosuil ingevoerd voor De Onlanden. Het is dus 

maar de vraag in hoeverre de Bosuil hier nog resideert, al is er dus wel een geldig 

territorium. Wat niet heeft geholpen in het vaststellen van een territorium is de 

avondklok, die nachtelijke excursies niet onmogelijk, maar wel illegaal heeft gemaakt. Op 

22 januari, de avond voor het ingaan van de avondklok, is er nog een ronde gemaakt 

door het grootste deel van De Onlanden (uitgezonderd Lettelberter Petten) en kon geen 

enkele uil worden gehoord. In De Kleibosch (L25) is toen wel een Bosuil vanuit Peize 

gehoord.  

 

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

In 2020 is er een record van vier territoria van de 

IJsvogel vastgesteld en daarnaast zaten er ook in de 

directe omgeving van De Onlanden nesten van de 

“blauwe flits”, bijvoorbeeld vier op Nienoord. Dit succes 

is ongetwijfeld veroorzaakt door de zachte winters. Vlak 

voor de vorstperiode in februari 2021 kon je met bijna 

100% zekerheid een IJsvogel zien of horen in De 

Onlanden, daarna niet meer. Sporadisch zijn nog wel 

IJsvogels waargenomen, maar dit heeft niet geleid tot 

territoria. Op Nienoord is in 2021 wel een nest 

gevonden. Eind september zijn er nog onvolwassen 

vogels gezien bij de Lettelberter Petten. Wellicht dat 

deze generatie in 2022 De Onlanden weer kan 

koloniseren, mits de winter mild is.  

 

 

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

Landelijk is de Groene Specht aan een opmars bezig en 

dat is de afgelopen jaren ook opgemerkt in De Onlanden. 

De Groene Specht is echter ook een wintergevoelige 

soort. Alleen in De Kleibosch (L25) is een territorium 

vastgesteld, waarmee het een flinke terugval is in 

vergelijking met topjaar 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 57: IJsvogel nog vóór de 
vorst. 25-1, Weeringsbroeken West 

(P6). Foto Hans Elzinga. 

 

IJsvogel nog vóór de vorst. 25-1 
Weeringsbroeken West (P6). Foto 

Hans Elzinga. 

Foto 58: juveniele Groene 
Specht, in De Onlanden, maar 

waarschijnlijk net daarbuiten uit 
het ei gekropen in Peize. 11-6, 
Noorddijk (P11). Foto: Jannes 

Aalders.  

 

Juveniele Groene Specht, in De 
Onlanden, maar waarschijnlijk 

net daarbuiten uit het ei 
gekropen in Peize. 11-6, 

Noorddijk (P11). Foto: Jannes 
Aalders.  

Foto 56: Gierzwaluw. 26-4, 
Eelderdiep Noordoost (P5). Foto: 

Arjan van Delden. 

 

Gierzwaluw. 26-4 Eelderdiep 
Noordoost (P5). Foto: Arjan van 

Delden. 
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Grote Bonte Specht aantal: 43  (7-12-22-21-24-34-25-29-35-43) 

Een record voor deze specht, al moet daarbij worden 

opgemerkt dat er dit jaar plots voor het eerst een paar keer 

zijn geteld zoals Willems Land (L12), Polder Sanderbuur 

(L15) en dat er losse waarnemingen bij zitten van de 

omgeving van Cnossen en de Hoogema (het westelijk stuk 

van Polder Lage Land). Samen zijn deze plots goed voor 

zeven territoria. Als er alleen wordt gekeken naar enkele 

spechtenrijke plots die al jaren goed worden geteld 

zoals De Kleibosch (L25) en de Lettelberter Petten, dan 

geven deze plots samen 11 territoria tegen 10 vorig jaar 

waarmee de soort dus min of meer stabiel lijkt te zijn. 

In de Peizer-en Eeldermaden is De Broekenweering 

(P14) de plot met de meeste territoria: drie stuks en daarmee voor het derde jaar op rij 

stabiel. Opvallend is verder dat er in vrijwel elk bosje wel een Grote Bonte Specht te 

vinden is, behalve in Berging Sandebuur (L14).  

 

 

 

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

Ook al zo stabiel. In het Leekstermeergebied te vinden in het Groot Waal (L11), 

Lettelberter Petten (L20) en De Kleibosch (L25) allen met “zingende” vogels. In de 

Peizer-en Eeldermaden was het gezang ook te horen in De Broekenweering (P14).  

 

 

 

Veldleeuwerik aantal:120 (198-200-183-194-167-130-117-98-127-120) 

Een kleine afname, maar dat is misschien een wat 

geflatteerd beeld. De nieuwe plot Zwarte Made Oost 

(P18) heeft een flinke duit in het zakje gedaan met 15 

territoria. Willems Land, voor het eerst een paar keer 

geteld, levert nog eens drie, net als losse waarnemingen 

uit Polder Lage Land. In De Weeringsbroeken (P14), ooit 

de plot met de grootste Veldleeuwerikdichtheid van 

Nederland, is de stand al jaren aan afname onderhevig. 

Het maximum is vastgesteld in 2011, het seizoen vóór 

de start van De Onlanden als waterberging, en sindsdien 

gaat het bergafwaarts (zie Grafiek 9, volgende pagina). 

In de Snegelstukken (S) zijn er 42 territoria geteld. 

Daarmee is het absolute aantal daar groter dan in P14, 

maar deze laatste heeft nog wel een grotere dichtheid: 

52/100 ha tegen 35. In het rapport van 2020 is nog 

genoemd dat het nieuwe beheer in de Peizer-en 

Eeldermaden (tussentijds maaien om de grond sneller 

te verschralen) zowel kansen (lage vegetatie voor 

vervolglegsels) als gevaren biedt (kapot maaien). 

Gezien de opleving in 2020 en de afname dit jaar is het 

nog te vroeg om daar uitspraken over te doen. In De Vorrelmat (P17) is voor het eerst 

een territorium vastgesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 59: Grote Bonte Specht. 
24-5, Eelderdiep Zuidoost 
(P12). Foto: Gea Jansen. 

Figuur blabla 

 

Figuur blabla 

Foto 60: deze Veldleeuwerik 
houdt de hemel goed in de 

gaten. 13-6, Zwarte Made Oost 
(P18). Foto: Gea Jansen. 

 

Deze Veldleeuwerik houdt de 
hemel goed in de gaten. 13-6, 
Zwarte Made Oost (P18). Foto: 

Gea Jansen. 
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Oeverzwaluw aantal: 61   (0-0-0-0-0-0-5-59-72-61) 

De nestwanden bij de Lettelberter 

Petten (L20) zijn ook dit jaar weer 

een succes, al zijn er dit jaar 

minder nesten geteld dan in 2020. 

Het broedsucces (percentage eieren 

dat tot vliegvlugge jongen leidt) is 

in 2021 opvallend vergeleken met 

2020: hoog voor het eerste legsel 

(92% tegen 90%) en een stuk 

lager voor het tweede legsel (52% 

tegen 87%). De reden hiervan is de 

timing van het uitkomen van de 

eieren midden in een regenachtige 

periode in de eerste helft van juli. 

Voor meer informatie over het 

nestonderzoek van René 

Oosterhuis aan deze kolonie, zie 

deze Nieuwsbrief. Er zijn geen 

aanwijzingen dat er - zoals in 2020 – aan de rand van De Onlanden weer Oeverzwaluwen 

op het terrein van suikerfabriek Cosun naast Polder Lage Land, hebben gebroed 

(mededeling Leo Stockman).  

 

 

 

Foto 61: jonge Oeverzwaluwen. Lettelberter Petten (L20). 
Foto: René Oosterhuis. 

Grafiek 9: ontwikkeling aantal territoria Veldleeuwerik in De Weeringsbroeken (P14). 

https://www.deonlanden.nl/wp-content/uploads/2021/11/20211111-Onlanderbericht-november-def.pdf
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Boerenzwaluw aantal: 18  (15-2-10-11-10-18-9-14-12-18) 

Deze soort is door zijn gebondenheid aan 

bebouwing niet altijd goed in de kijker 

gekomen. Zonder de gebouwen in te gaan is 

het lastig inschatten wat de aantallen zijn. In 

het verleden zijn er ook vaak nesten 

geconstateerd onder bruggen, maar die lijken 

minder te worden. In de Zwarte Made Oost 

broedt er nog wel een aantal (schatting: drie) 

onder de brug van de Verlengde Boterdijk. 

Verder broeden veel vogels op korte afstand 

van De Onlanden, maar foerageren ze wel 

veel. Een meer systematische zoektocht 

naar deze vogels rond gebouwen zal 

ongetwijfeld hogere aantallen opleveren en 

ook meer informatie verschaffen over trends in de aantallen. Overigens is er ook dit jaar 

weer gebroed in de kijkhut bij de Lettelberter Petten (L20). 

 

 

Huiszwaluw  aantal: 25   (0-0-5-2-0-0-6-15-18-25) 

Ergens in de winter 20/21 is de gevel van 

de Huiszwaluwenkolonie bij Cnossen 

grondig gereinigd: alle nesten bleken 

verdwenen. Gelukkig hebben de 

Huiszwaluwen zich hierdoor niet uit het 

veld laten slaan. Bovendien is hieruit ook 

de mogelijkheid voortgekomen om met 

grotere zekerheid aantallen actieve nesten 

vast te stellen. In de afgelopen jaren is 

het soms lastig inschatten geweest welk 

nest bezet en welk nest oud/ongebruikt 

was. Elk waargenomen nest in 2021 is in 

ieder geval ook in dat jaar gebouwd. De 

verdeling van nesten is in dit jaar iets 

minder op één kant van het gebouw 

geconcentreerd geweest, maar wel met 

meer nesten dan vorig jaar. In de wijk Ter 

Borch, ten oosten van De Onlanden bij het 

Eelderdiep, is ook weer volop gebroed door Huiszwaluwen die nestmateriaal en voedsel 

uit De Onlanden haalden. Hier zijn dit jaar 130 nesten geteld door René Dantuma, iets 

minder dan de 134 van 2020. De kolonie hier lijkt zich naar het noorden te verplaatsten. 

In de Rietwijk zijn weer geschikte huizen gebouwd waar een aantal Huiszwaluwen al 

weer gebruik van heeft gemaakt. Zie ook (Dantuma, 2019). 

 

Boompieper  aantal: 41  (16-26-33-40-44-34-21-29-36-41) 

Bolwerken van deze parachutist zijn De Broekenweering 

(P14), Het Beeld (P16) en De Kleibosch/Zuidermaden 

(L25/26) met respectievelijk negen, vier en 17 territoria. De 

dichtheid is echter het grootste in P16 met 41 

territorium/100 ha. Het bos van de Lettelberter Petten 

steekt daar met één territorium schril bij af.  

 

 

 

Foto 62: poetsende Boerenzwaluw. 15-6, 
Onlanderij. 

 

Poetsende Boerenzwaluw. 15-6, Onlanderij. 

Foto 63: bedelende Huiszwaluwen. 26-7, Cnossen. 

 

Bedelende Huiszwaluwen. oetsende Boerenzwaluw. 
26-7 bij Cnossen. 

Foto 64: Boompieper. 29-6, Wobbes’ Land (L2). Foto: Jan Guikema. 

 

Boompieper. 29-6, Wobbes’ Land (L2). Foto: Jan Guikema. 
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Graspieper  aantal: 227  (142-247-244-250-226-192-193-201-227) 

Vanaf 2017 laat de Graspieper een terugval zien, 

maar het lijkt er op dat de trend nu weer opwaarts 

is. De Peizer-en Eeldermaden zijn favoriet met in 

vrijwel elke plot meer dan één territorium. Alleen in 

Het Beeld (P16) en De Broekenweering zijn nul 

territoria gevonden. De grootste dichtheden zijn 

gevonden in De Wolfskampen (P15) met 23 

territoria/100 ha en in de Snegelstukken met 24. In 

het Matslootgebied is minder geschikt biotoop te 

vinden en daar zijn dan ook meer plots met nul of 

maar één territorium. Hier is de grootste dichtheid 

te vinden in Bloemetjesland (L10) met 23 

territoria/100 ha. 

 

 

 

 

Gele Kwikstaart aantal: 28  (6-14-11-15-16-13-4-9-25-28) 

Het Gele Kwikstaart record van 2020 is verbroken. 

In 2021 zijn er drie territoria meer geteld. In de 

Peizer-en Eeldermaden is de Zwarte Made Oost 

(P18) voor het eerst BMP-A geteld en daar zijn direct 

drie territoria genoteerd. In het Leekstermeergebied 

is Polder Sanderbuur twee keer geteld en ook dit 

heeft een territorium opgeleverd. De Snegelstukken 

(S) en Drentse Dijk Oost (P8) met vijf en acht 

territoria hebben deze score ook behaald in 2020. 

Hiermee is de conclusie gerechtvaardigd dat de soort 

stabiel is. Overigens komt het Leekstermeergebied 

er met drie territoria erg bekaaid af.  

 

 

Witte Kwikstaart aantal: 24  (28-14-17-18-18-17-16-21-20-24) 

Waar zijn gele neefje duidelijk een voorkeur 

heeft voor de Peizer-en Eeldermaden, heeft de 

Witte Kwikstaart een voorkeur voor het 

Leekstermeergebied met daar 18 van de 23 

territoria. De soort is vooral te vinden bij 

bebouwing als boerderijen en bruggen en langs 

weggetjes. Zo zijn er drie territoria gevonden 

aan de onverharde weg in Polder Roderwolde 

tussen de Hooiweg en de haakse bocht. Hier 

zijn later ook nog drie uitgevlogen jongen 

gezien. Er is ook weer een nest geweest in de 

kijkhut bij de Lettelberter Petten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 65: Graspieper die de staart goed uitschudt. 12-5, 
Nieuwe Weering (P2). 

 

Graspieper die de staart goed uitschud. 12-5 Nieuwe Weering 
(P2). 

Foto 66: Gele Kwikstaart met prooi. 
13-6, Zwarte Made (P13). Foto: Gea 

Jansen. 

 

Gele Kwikstaart met prooi. 13-6, 
Zwarte Made (P13). Foto: Gea Jansen. 

Foto 67: (gepaarde) Witte Kwikstaart bij de 
brug aan de Groningerweg. 12-4, 

Langmameer (P1). 

 

Gepaarde Witte Kwikstaart bij de brug aan de 
Groningerweg. 12-4 Langmameer (P1). 
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Rouwkwikstaart  aantal: 2 (0-0-0-0-0-0-0-0-1-1) 

De Rouwkwikstaart is in 2020 een leuke 

bonus(onder)soort geweest. In dat jaar 

heeft er een (waarschijnlijk) 

mengpaartje met Witte Kwikstaart 

rondgehangen bij de brug bij het 

Mijmerbankje. Aangezien hier vrijwel 

jaarlijks kwikstaarten broeden, is in het 

rapport van 2020 de conclusie getrokken 

dat het hier om een echt territorium 

gaat. Ook in 2021 is op dezelfde plek 

een man Rouwkwikstaart en een vrouw 

Witte Kwikstaart gezien, er werd 

gesleept met nestmateriaal en er is ook 

voedseltransport waargenomen.  Het 

nest heeft net in de Blauwvennen 

Noord (L6) gezeten, aan de 

noordkant van de brug.  

Op 28 april is er nóg een melding 

van Thomas Wakker op 

waarneming.nl geweest van een 

Rouwkwikstaart in Polder 

Roderwolde. Dit kan een late 

doortrekker zijn geweest. Langs dit 

weggetje zitten flink wat Witte 

Kwikstaart territoria, en daar zijn 

dan ook veel van op de foto 

gekomen, maar uiteindelijk is daar 

op 15 juni toch een Rouwkwikstaart 

in beeld gekomen. Ook hier is er 

voedseltransport waargenomen naar 

een waarschijnlijke nestplaats 

tussen de vegetatie in de slootkant. Een en ander belooft in elk geval wat voor de 

komende jaren. Landelijk zijn er in 2019 vijf territoria geteld, allen in het Waddengebied. 

De schatting voor het aantal territoria in de periode 2013-2015 komt op 20-30 territoria 

(Boele, 2021). Aangenomen dat er op landelijk niveau geen grote sprong in populatie 

plaats heeft gevonden, gaat De Onlanden in 2021 de boeken in als topgebied voor de 

Rouwkwikstaart. 

 

Winterkoning aantal: 191  (26-55-111-145-170-167-149-175-195-191) 

De Winterkoning is ook een soort met de reputatie 

wintergevoelig te zijn. Na de “Russische Beren” in de winter 

van 17/18 is het aantal Winterkoningen afgenomen met zo’n 

11%. In eerste instantie is een afname niet op te maken uit de 

aantallen voor 2021. Echter, plots die voor het eerst zijn geteld 

samen met wat losse waarnemingen, allen in het 

Leekstermeergebied, tellen op tot 39 territoria. Als die niet 

worden meegeteld, dan komt het totaal op 166 en is er sprake 

van een afname met 10%. De plots waar jaarlijks de meeste 

territoria zijn te vinden, Blauwvennen Noord (L6), Lettelberter 

Petten (L20), Leeksterhoofddiep Zuid (L23b), De Kleibosch 

(L25) en De Broekenweering (P14), laten echter geen afname 

zien in vergelijking met 2020, eerder een kleine toename.  

 

Foto 69: Rouwkwikstaart. 15-6, Polder Roderwolde (L13).      

 

Rouwkwikstaart. 15-6, Polder Roderwolde (L13). 

Foto 68: Rouwkwikstaart. 24-6, Blauwvennen Zuid 
(L7). Foto: Willem Hovinga. 

 

Rouwkwikstaart. 24-6, Blauwvennen Zuid (L7). Foto: 
Willem Hovinga. 

Foto 70: Winterkoning. 
10-4, Onlanderij. Foto: 

Wouter Nagel. 

 

Winterkoning. 10-4, 
Onlanderij. Foto: Wouter 

Nagel. 
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Heggenmus  aantal: 15  (1-0-7-5-10-11-5-8-8-15) 

Een record voor de Heggenmus. Die heeft dus geen last gehad 

van de winterse kou. Met vijf, zes en vier territoria in de 

Peizer-en Eeldermaden, het Leekstermeergebied en De 

Kleibosch/Zuidermaden is er een mooie verspreiding over de 

deelgebieden. 

 

 

 

 

 

Roodborst  aantal: 48  (11-8-31-37-37-27-35-38-42-48) 

Met 20 territoria in De Kleibosch/Zuidermaden 

(L25/26) is dit de absolute toplocatie voor deze soort. 

Het andere “grote” bos in De Onlanden, de Lettelberter 

Petten (L20), komt niet verder dan vier. Het kwelbos 

van het Groot Waal (L11) heeft er maar één en in het 

Klein Waal ontbreekt de soort helemaal. Aan het begin 

van het broedseizoen zijn Roodborsten veel algemener 

en hoor en zie je ze ook midden in het moeras. Deze 

activiteit valt na verloop van tijd stil, dus dit zullen 

trekvogels zijn. Rijst de vraag: zijn het trekkers die de 

nacht hebben doorgebracht in het moeras, of 

overwinteren ze daadwerkelijk in dit soort biotopen? 

 

 

Blauwborst  aantal: 352  (53-102-

120-132-169-149-180-269-355-352) 

In 2021 is er (voorlopig?) een einde 

gekomen aan de onstuimige groei van de 

hoeveelheid Blauwborsten in De Onlanden, 

er zijn echter wel interessante 

verschuivingen. Zo is het aantal territoria 

in de Peizer-en Eeldermaden van 171 in 

2020 naar 203 in 2021 gegaan, maar in 

het Leekstermeergebied afgenomen met 40 

tot 136. In De Kleibosch/Zuidermaden 

(L25/26) heeft de Blauwborst weer de 

dubbele cijfers gehaald met een toename 

van vijf om op 13 territoria uit te komen. 

Binnen de deelgebieden is de verschuiving 

grillig. In het Leekstermeergebied 

halveerde de populatie in Matsloot Noord 

(L1), vorig jaar het topgebied, tot 22, 

maar in de andere plots is het hier een 

beetje meer, daar een beetje minder, 

waarbij dat laatste overheerst. In de Peizer-en Eeldermaden springt het Langmameer 

(P1) in het oog waar de soort enorm toegenomen is: met 18 tot totaal 22. In de Drentse 

Dijk Oost (P8), vorig jaar de beste plek in dit deelgebied, is de soort met 20% 

afgenomen. In het ernaast liggende Eelderdiep Zuidoost (P12) zelfs met 30%. De 

gebieden P9-P17 kennen allemaal een groei die de stijging in dit deelgebied verklaart. 

Foto 72: juveniele Roodborst. 26-7, 
Cnossen, Leekstermeer. 

 

Juveniele Roodborst. 26-7, Cnossen, 
Leekstermeer 

Foto 73: bedelend vrouwtje en haar man. 
17-6, Blauwvennen Zuid (L7) 

 

Bedelend vrouwtje en haar man. 17-6, 
Blauwvennen Zuid (L7) 

Foto 74: het mannetje op de grond bij het 
Mijmerbankje. 17-6, Blauwvennen Zuid (L7) 

 

Het mannetje op de grond bij het Mijmerbankje. 17-6, 
Blauwvennen Zuid (L7) 

Foto 71: Heggenmus. 31-3, Stenhorsten. 
Foto: Aart Wedemeijer. 
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Een blik op Kaart 2 leert dat deze aan elkaar liggen en wat hoger en droger zijn. Of dit 

er iets mee te maken heeft is maar de vraag, want de enorme toename in P1 en juist de 

afname in L1 lijken gezien de redelijk constante waterstanden daar met elkaar in 

tegenspraak.  

 

Nog vermeldenswaardig is hoe het is afgelopen met de Blauwborsten op Foto 73 en 

Foto 74. Dit stel heeft genesteld onder de brug bij het Mijmerbankje en ging daar 

schijnbaar ongestoord door de vele fietsers, auto’s, vogelaars, fotografen en mijmeraars 

hun gang met het verzamelen van voedsel. Vooral het mannetje leek erg tam en 

scharrelde tussen de voeten van bezoekers door op zoek naar insecten of ging naast ze 

zitten op de bank of brugleuning. Helaas is het mannetje uiteindelijk aan zijn einde 

gekomen door een aanrijding/aanvlieging met een auto. Het vrouwtje heeft het daarna 

nog een paar dagen alleen geprobeerd, maar is daarna niet meer gesignaleerd 

(mededeling: Willem Hovinga). 

 

 

Zwarte Roodstaart  aantal: 5  (0-0-0-1-0-1-1-3-2-5) 

Soorten die sterk aan bebouwing zijn gebonden vallen soms 

buiten de boot in De Onlanden en de Zwarte Roodstaart hoort 

daar ook bij. Drie van de territoria zijn gevonden in stukjes die 

dit jaar voor het eerst zijn geteld of door losse waarnemingen, in 

de Hoogema, Willems Land (L12) en bij De Onlanderij. In De 

Middelvennen (L18) is voor het derde jaar op rij een vogel 

aanwezig. Het andere territorium lag bij een boerderij in de 

Nieuwe Weering (P2). Het lijkt er dus op dat de soort stabiel is 

in De Onlanden. 

 

 

 

 

Gekraagde Roodstaart aantal: 28  (6-11-22-22-16-22-17-16-14-28) 

Een verdubbeling voor deze fraaie vogel. In De 

Kleibosch/Zuidermaden is het aantal op 11 gekomen, 

waarmee er voor het eerst sinds 2017 weer dubbele 

cijfers zijn genoteerd. In het Groot Waal (L11) zijn er na 

een jaar van afwezigheid weer twee territoria genoteerd. 

Willems Land (L12), voor het eerst geteld, en Polder 

Roderwolde (L13), losse waarneming, hebben allebei een 

territorium opgeleverd. In Vredewold West (L24) is een 

territorium ingeleverd. Daarmee komt het 

Leekstermeergebied op twee territoria meer dan in 2020. 

In de Peizer-en Eeldermaden was de groei 

spectaculairder: van één naar zeven. Drie territoria 

komen uit losse waarnemingen  (twee bij de 

bebouwing aan de Woudrustlaan: tegen elkaar 

opzingende mannetjes) en één bij de bebouwing naast 

de Onlanderij. 

 

 

Foto 76: zingende Gekraagde 
Roodstaart. 31-5, Willems Land 
(L12). Foto Vincent Hodzelmans. 

 

Zingende Gekraagde Roodstaart. 
31-5, Willems Land (L12). Foto 

Vincent Hodzelmans. 

Foto 75: Zwarte Roodstaart. 8-10, Onlanderij. Foto: Odile Hilgenkamp 

 

Zwarte Roodstaart. 8-10, Onlanderij. Foto: Odile Hilgenkamp 
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Paapje  aantal: 21  (8-18-15-16-13-8-19-18-26-21) 

Een stapje terug voor het Paapje in De Onlanden, al is 

21 nog steeds een prachtig resultaat. De Paapjes zitten 

ook nu weer in de wat hogere delen van de Peizer-en 

Eeldermaden, in overgangszones met extensieve- of 

geen begrazing en in dezelfde plots waar ook de Gele 

Kwikstaart het goed doet. Ook in de Zuidermaden (L26) 

is een territorium vastgesteld, maar in het 

Leekstermeergebied ontbreekt het Paapje. Onderzoek 

van Herman van Oosten (zie hier) aan Paapjes in 

andere delen van Drenthe laat interessante verschillen 

zien in voederfrequentie, voedselkeuze en predatiekans 

in verschillende gebieden, wat nieuwsgierig maakt naar 

hoe dit zit bij de Onlander Papen. 

 

 

 

 

 

 

Roodborsttapuit aantal: 92  (42-39-42-42-61-62-73-72-82-92) 

Waarschijnlijk is er niet zoveel veranderd aan de 

stand van de Roodborsttapuit in De Onlanden. In 

de Peizer-en Eeldermaden is een bescheiden 

toename geconstateerd van twee territoria, 

maar dit kan worden toegeschreven aan het 

voor het eerst tellen van Zwarte Made Oost 

(P18) die precies zoveel op heeft geleverd. In 

het Leekstermeergebied zijn maar liefst 15 

territoria vast gesteld in gebieden die voor het 

eerst zijn geteld, zoals Polder Sandebuur met 

zeven territoria.  

 

 

 

 

 

 

 

Tapuit  aantal: 1  (0-1-0-0-0-1-0-1-0-1) 

De Tapuit is veelvuldig te zien in De Onlanden, maar 

dan gaat het bijna altijd om doortrekkers. In 2013 is 

tweemaal een Tapuit gezien op 8 en 23 mei wat 

heeft geleid tot  een vraagteken-territorium. In 

2017 is het bewijs wat overtuigender geweest. In de 

Snegelstukken (S) is tijdens drie bezoeken in 

april/mei een paartje Tapuit gezien dat zich ophield 

bij een berg bouwafval en alarmeerde bij 

benadering. Naar een nest is niet gezocht, maar het 

lijkt in ieder geval een poging te zijn geweest. In 

2019 verbleef in Het Wold (P9) een paartje dat ook 

baltste tussen 7 april en 13 mei. In 2021 is het 

weer raak en wéér in de Snegelstukken bij de hoop bouwafval. Het is hier gebleven bij 

tweemaal een zingend mannetje. Goed voor een territorium, maar of er is gebroed is een 

open vraag. 

 

 

Foto 77: juveniel Paapje. 23-6, Het Beeld (P16). 
Foto: Jeroen Veenstra. 

 

Juveniel Paapje. 23-6, Het Beeld (P16). Foto: 
Jeroen Veenstra. 

Foto 78: drie juveniele 
Roodborsttapuiten. 2-7, Zwarte 

Made Oost (P18).  

 

Drie juveniele Roodborsttapuiten. 
2-7, Zwarte Made Oost (P18).  

Foto 79: Tapuit op een trailer vol met 
stenen. 8-5, Willems Land (L12). 

 

Tapuit op een trailer vol met stenen. 8-
5, Willems Land (L12). 

https://www.youtube.com/watch?v=hC84js_ArQM
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Merel   aantal: 89  (20-40-58-82-94-90-87-64-82-89) 

Vanaf 2016 zijn de Merels getroffen door hun eigen virus: 

het Usutu-virus. Waarschijnlijk als gevolg hiervan is in 

2019 een dip in de landelijke populatie geschat van 29% 

(Boele, 2021). In dat jaar is in De Onlanden een dip 

gezien van 26%. Wat daarvan ook de oorzaak is, de 

Merel lijkt zich daarvan te hebben hersteld. Dit blijkt ook 

uit de CES-cijfers die 2020 als een topbroedseizoen 

classificeren. Als er echter wordt gekeken naar voorheen 

niet getelde gebieden, dan leveren deze in het 

Leekstermeergebied 14 territoria op en de Peizer-en 

Eeldermaden nog eens drie, wat toch een kleine terugval 

lijkt te zijn. Opvallende aantallen zijn te vinden rond 

het Leeksterhoofddiep (L23) met 11 territoria, wat 

neerkomt op een dichtheid van 39 territoria/100 ha. 

Vergelijk dat eens met bijvoorbeeld De Kleibosch 

(L25) met een schamele 16 territoria/100 ha. 

 

 

Zanglijster  aantal: 36  (9-13-25-35-27-34-30-26-37-36) 

Deze zangkunstenaar is daadwerkelijk stabiel ten opzichte van 

2020. Een “smidse”, wellicht van de vogel op de foto, is door vrij 

rigoureuze snoeiwerkzaamheden bij Het Beeld (P16) in onbruik 

geraakt. Waarschijnlijk omdat er minder beschutting over is 

gebleven om veilig slakken te slopen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Alleen in De Kleibosch (L25) is een territorium vastgesteld tijdens de reguliere tellingen. 

Buiten de tellingen om is er ook gezang gehoord bij Het Beeld (P16), maar dat viel net 

voor de datumgrens. Op basis van waarneming.nl kan er nog een territorium worden bij 

geschreven voor de Lettelberter Petten (L20). 

 

Sprinkhaanzanger aantal: 193  (65-86-101-116-142-170-169-204-218-193) 

Deze ruigtevogel zit in De Onlanden al jaren in de lift, 

maar die is in 2021 een verdieping omlaag gegaan. De 

afname is reëel en in aantal ongeveer gelijk voor zowel het 

Leekstermeergebied als de Peizer-en Eeldermaden en 

binnen die gebieden ook gelijk over de plots, op een aantal 

opvallende uitzonderingen na. Er is bijvoorbeeld een 

terugval in de Nieuwe Weering (P2), van 21 naar 14 

territoria. In de Weeringsbroeken (P7) is de stand juist van 

nul naar zeven gegaan. In het Groot Waal (L11) is het 

aantal veranderd van zes naar één territorium en in de 

Goltbooren (L16) zijn de 13 territoria van 2020 zelfs 

helemaal verdwenen. Het nattere weer van het afgelopen 

jaar zou een rol kunnen spelen in de afname, maar 

kijkend naar de afzonderlijke plots en de uitzonderingen 

die hierboven zijn genoemd, is er misschien eerder een 

andere, nog onbekende, oorzaak.  

Foto 80: voor deze Merel geen 
broedseizoen 2021. 4-1, De Bolmert 

(L17). 

Foto 82: Sprinkhaanzanger. 
30-5, Drentse Dijk Oost (P8). 

Foto: Marcel Post 

 

Sprinkhaanzanger. 30-5, 
Drentse Dijk Oost (P8). Foto: 

Marcel Post 

Foto 81: Zanglijster. 12-4, Het Beeld (P16). Foto: Arjan van Delden. 

 

https://www.sovon.nl/nl/node/10143
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Krekelzanger aantal: 0   (0-0-0-0-0-0-0-0?-1-0) 

Na een aantal intrigerende waarnemingen in 2019, 

kon er in 2020 een heus territorium worden 

vastgesteld in de Lettelberter Petten (L20). In het 

rapport (van Boekel, 2020) van dat jaar is ook de 

hoop uitgesproken dat dit een mooie opmaat zou zijn 

tot een terugkeer in 2021. Dat is wat tegengevallen. 

Op 24 mei is de vogel gemeld op 

natuurindeonlanden.nl en op waarneming.nl in de plot 

Onlandse Dijk (L4). Helaas is de laatste melding op 28 

mei niet genoeg voor een geldig territorium.  

 

 

  

 

 

 

Snor  aantal: 277  (11-28-78-79-110-139-169-198-266-277) 

De Onlanden ontwikkelt zich tot een gebied van landelijke betekenis in het algemeen en 

voor de Snor in het bijzonder. De groei van het aantal territoria Snor in De Onlanden de 

afgelopen jaren, neemt een substantieel deel van de landelijke toename voor zijn 

rekening (Boele, 2021). Ook een vergelijking van de aantallen Snor met die in de 

Weerribben-Wieden of de Biesbosch leert dat De Onlanden een topgebied is. In de veel 

grotere gebieden Weerribben-Wieden zijn in de jaren 2009-2014 ongeveer 365-405 

territoria geturfd (Brandsma, 2016). In de Biesbosch zijn dat in 2019 wel 107 geweest 

(Terlouw, 2020). Met oppervlaktes voor deze gebieden van respectievelijk 4500 ha en 

9500 ha, doen De Onlanden daar zeker niet voor onder ondanks de schamele 2800 ha. 

 

In 2020 heeft de Snor een grote sprong gemaakt. In plaats van 30 territoria groei per 

jaar (gemeten vanaf 2014) zijn er in dat jaar 68 bijgekomen terwijl de verwachting 

waas/is dat de groei toch een keer af gaat vlakken. Of in 2021 daar de eerste tekenen 

van zijn te zien, is maar de vraag. De plot Onlandse Dijk (L4) is dit jaar niet BMP-A 

geteld en daar viel het aantal Snorren terug van 28 naar 17. Dit is dus waarschijnlijk een 

teleffect. In vergelijkbare (en aangrenzende plots) is de lijn nog steeds opwaarts. In de 

Kampjes (P3) zijn dit jaar voor het eerst Snorren vastgesteld en dan direct met drie 

territoria. In De Peizerweering (P4) zijn dit jaar de aantallen Snorren gehalveerd, 

waarmee het aantal voor 2021 meer in lijn is met de langjarige reeks daar. Groei van het 

aantal Snorren zit over het algemeen in het Matslootgebied. In De Blauwvennen Noord 

(L6) is dit jaar een dichtheid van 84 territoria/100 ha bereikt waarmee dit gebied 

koploper is in De Onlanden.  

 

Foto 83: Krekelzanger. 25-5, Onlandse Dijk (L4). 
Foto: Klaas Heeres. 

 

Krekelzanger. 25-5 Onlandse Dijk (L4). Foto: 
Klaas Heeres. 

Foto 84: Snor. 18-5, 
Vogeltjesland (L9). 

 

Snor. 18-5, Vogeltjesland 
(L9). 

Grafiek 10: ontwikkeling aantal territoria van de Snor. 
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Rietzanger  aantal: 1261 (235-512-757-610-759-1093-897-1164-1279-1261) 

De omstandigheden in het overwinteringsgebied (Sahel) 

van deze soort zijn in 2021 goed geweest, maar volgens 

CES-onderzoek (buiten De Onlanden) is de reproductie 

van de Rietzanger in 2020 niet goed geweest. Als 

mogelijke oorzaken zijn genoemd de droogte en de 

natte maand juni. Hoe de reproductie en de 

overwinteringsomstandigheden dan in 2021 uit zouden 

gaan pakken is een interessante vraag. 

Uiteindelijk is het beeld over de plots verschillend, de 

ene wat meer, de andere wat minder. Dat het totaal 

aantal territoria lager uitkomt dan die in 2020 is 

waarschijnlijk het gevolg van het minder goed tellen 

van sommige plots. Plots die dit jaar voor het eerst 

zijn meegenomen hebben nauwelijks Rietzangers, 

dus een gerechtvaardigde conclusie is dat de meest 

algemene zangvogel van De Onlanden stabiel is: een 

stijlbreuk met de afgelopen jaren. Het is ook maar de vraag hoeveel juveniele 

Rietzangers er uitgevlogen zijn gezien de natte maand mei, maar dat zullen we volgend 

jaar wel merken. 

 

 

Bosrietzanger aantal: 247 (123-116-142-200-179-197-248-227-333-247) 

Het aantal territoria van deze leuke zangimitator laat ook een 

terugval zien na het record van 2020. De aantalsontwikkeling is 

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

ruigtezangers. Dit geldt overigens ook voor de landelijke 

populatie (Boele, 2021). Het aantal van 247 is zeker een 

ondertelling. Plots die maar een paar keer (vroeg) zijn geteld 

hebben deze late aankomer zeker gemist. Bij gelijke aantallen als 

in 2020 zou dat zo’n 20-30 territoria schelen. 

In de Peizer-en Eeldermaden wisten veel plotjes een aantal 

vogels bij te schrijven, of bleven gelijk, maar de Nieuwe Weering 

(P2) is van 37 naar 28 gegaan. Hiermee is de daling in dit 

deelgebied vooral aan P2 toe te schrijven. In het 

Leekstermeergebied zit de afname ook vooral in gebieden waar 

veel vogels zitten zoals Matsloot Noord (L1) of de Zuidermaden 

(L26). Bij de andere plotjes is het beeld veel wisselender. De 

afname is dus minder ernstig, maar wel degelijk reëel.  

 

 

Kleine Karekiet aantal: 582 (179-210-376-351-313-555-522-669-716-582) 

Ook de Kleine Karekiet heeft in 2020 een beroerd 

broedseizoen gehad volgens de CES-cijfers en er zijn 

in 2021 een stuk minder territoria geteld voor deze 

krasser: -19%. Voor deze rietbroeder geldt in iets 

mindere mate hetzelfde als bij het tellen van de 

Bosrietzanger: een aantal minder goed getelde plots 

heeft door het late arriveren erg lage aantallen. Dit 

kan voor een groot deel de afname verklaren in het 

Leekstermeergebied. In veel plots daar is de Kleine 

Karekiet toegenomen. In de Peizer-en Eeldermaden 

kan een groot gedeelte van de achteruitgang worden 

verklaard door het minder goed tellen van het 

Langmameer (P1) met dit jaar nul territoria, vorig 

jaar nog 39. In de wel goed getelde plots is het beeld 

verder licht negatief. Uitbijters zijn de plots 

Foto 85: Rietzanger. 2-7, Zwarte 
Made (P13). 

Foto 86: Bosrietzanger. 
15-6, Matsloot Zuid 

(L5). 

 

Bosrietzanger. 15-6, 
Matsloot Zuid (L5). 

Foto 87: drie Kleine kleuter 
Karekieten. 8-7, Eelderdiep Noordoost 

(P5). Foto: Gerben ter Haar. 

 

Drie juveniele Kleine Karekieten. 8-7, 
Eelderdiep Noordoost (P5). Foto: 

Gerben ter Haar. 

https://www.sovon.nl/nl/node/10143
https://www.sovon.nl/nl/node/10143
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Peizerweering (P4) van 36 naar 14 en de Broekenweering (P8), van 24 naar 15. Als al 

deze factoren mee worden gewogen is het waarschijnlijk dat de Kleine Karekiet min of 

meer stabiel is gebleven.  

Bijzonder is dat bij Het Beeld (P16) voor het eerst een territorium is vastgesteld. 

 

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

Door combinatie van een waarneming buiten de tellingen om en één waarneming uit een 

telronde is dit het derde opeenvolgende jaar dat de Grote Karekiet een territorium heeft 

in De Onlanden. De eerste zang is gehoord op 10 mei aan de Onlandse Dijk (L4), op 

ongeveer dezelfde plek als vorig jaar. De tweede waarneming van zang is uit dezelfde 

plot maar iets dieper in het moeras en wel op 18 mei. Begin juni is in de buurt van deze 

plot nog een vogel gezien en gefotografeerd (zie hier op waarneming.nl). Omdat de plot 

niet is geteld volgens de BMP-A methode is er verder niets bekend over dit geval.  

 

Spotvogel  aantal: 12  (2-3-4-3-8-8-6-10-16-12) 

Deze imitator heeft een iets minder jaar gehad in De 

Onlanden, maar voor de tellers van Wobbes’ Land (L2) 

wel een bijzonder jaar: maar liefst vijf territoria hebben 

ze genoteerd. De overige territoria zijn gevonden in 

Willems Land (L12), Klein Waal (L8) en Polder 

Vredewold (L21) met respectievelijk één, één en drie 

territoria. De Peizer-en Eeldermaden hebben het 

moeten doen met een territorium in de Zwarte Made 

Oost (P18).  

 

 

 

 

Braamsluiper aantal: 7  (0-0-2-3-8-0-8-16-12-7) 

Willems Land (L12) en Polder Roderwolde (L13), 

die voorheen niet zijn geteld, hebben elk een 

territorium geleverd. De overige territoria zijn in 

jaarlijks goed getelde plots zoals in Het Beeld 

(P16), Wobbes’ Land (L2), De Middelvennen (L18), 

het Leeksterhoofddiep (L23) en De Kleibosch (L25). 

Het verloop van de Braamsluiper is nogal grillig.  

 

 

 

 

 

Grasmus  aantal: 370 (89-166-172-224-217-262-274-359-351-370) 

Verdere groei voor de Grasmus, maar dit komt vooral op het 

conto van nieuw getelde plots: Willems Land (L12), Polder 

Roderwolde (L13), Polder Sandebuur (L15) en Zwarte Made 

Oost (P18) die 25 territoria hebben geleverd. Plots die dit jaar 

minder goed zijn geteld, leveren minder territoria, maar dat 

effect lijkt beperkt. Als de cijfers worden uitgesplitst naar 

deelgebieden zit er wel reële (maar geringe) groei in de 

Peizer-en Eeldermaden en is het Leekstermeergebied stabiel.    

 

 

 

Foto 90: Grasmus. 9-5, Eelderdiep Noordoost (P5). Foto: Cees Koelewijn. 

 

Grasmus. 9-5, Eelderdiep Noordoost (P5). Foto: Cees Koelewijn. 

Foto 88: Spotvogel. 29-5, Wobbes’ 
Land (L2). Foto: Klaas Heeres. 

 

Spotvogel. 29-5, Wobbes’ Land 
(L2). Foto: Klaas Heeres. 

Foto 89: Braamsluiper met nestmateriaal. 14-5, 
Hoogema. Foto: Wil de Boer. 

https://waarneming.nl/observation/216274891/
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Tuinfluiter  aantal: 61 (10-22-42-56-64-79-85-69-76-61) 

Een minder jaar voor de ADHD-merel. Drie territoria zijn 

genoteerd voor nieuw getelde plots. Rond het 

Leeksterhoofddiep (L23) zijn maar liefst negen territoria, wat 

neerkomt op 32 territoria/100 ha, maar dit gebied moet Het 

Beeld (P16) met 52/100 ha ruim voor zich laten.  

 

 

 

 

 

 

 

Zwartkop  aantal: 168  (19-33-72-91-89-100-83-146-163-168) 

De Zwartkop is alleen in schijn stabiel. 

Nieuw getelde plots en losse 

waarnemingen leveren samen 31 

territoria. In de jaarlijks goed getelde 

plots met veel territoria is een duidelijke 

afname te zien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjiftjaf  aantal: 182  (33-57-118-103-116-106-81-126-144-182) 

Nieuw getelde plots en losse waarnemingen leveren samen 29 

territoria op. In jaarlijks goed getelde plots met veel territoria is 

het beeld wisselend, dus er kan worden geconcludeerd dat de 

Tjiftjaf stabiel is (met lichte groei).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitis   aantal: 395  (61-127-180-194-227-247-175-335-372-395) 

Deze liefhebber van jong bos en struweel doet het goed in De 

Onlanden omdat er steeds meer opslag ontstaat. Zo is in Tussen 

de Slenken (L3) dit jaar voor het eerst een Fitis-territorium 

gevonden op een veenterp in het enige struikje dat in deze hele 

plot staat. Op termijn zal de groei van de opslag waarschijnlijk 

tot staan worden gebracht omdat teveel bos in strijd is met de 

Natuurvisie (Spring Partners 2019). Misschien dat de komst van 

de Bever hier ook nog op van invloed zal zijn. De plot met de 

hoogste dichtheid, Leeksterhoofddiep/Broekbosjes Leekstermeer 

(L23), heeft 114 territoria/100 ha. Een groot verschil met de 

nummer twee: Berging Sandebuur (L14) met 44 territoria/ 100 

ha. In vergelijking met 2020 is de stand stabiel (met lichte 

groei). De nieuw getelde plotjes leveren namelijk 13 territoria 

op.  

 Foto 94: Fitis. 26-4, Blauwvennen Noord (L6). 

 

Fitis. 26-4, Blauwvennen Noord (L6). 

Foto 91: Tuinfluiter. 4-6, Onlanderij. Foto: Pieter Gorissen. 

 

Tuinfluiter. 4-6, Onlanderij. Foto: Pieter Gorissen. 

Foto 92: Zwartkop met voer voor 
de jongen. 20-4, Onlanderij. Foto: 

Arjan van Delden. 

Foto 93: Tjiftjaf. 15-4, Blauwvennen Noord (L6). Foto: Jan Tuinstra.  
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Vuurgoudhaan  aantal: 1 (0-0-0-0-0-0-0-0-0-1) 

Nog een nieuwkomer voor De Onlanden! Dat wil 

zeggen, als broedvogel. Als wintergast is het namelijk 

wel een oude bekende. Afgelopen winter waren er 

opmerkelijk veel meldingen van deze kabouter onder 

de vogels. Misschien dat er een individu of een 

paartje is blijven hangen. Op 10 mei is de zang van 

de Vuurgoudhaan gehoord in De Kleibosch, goed voor 

een territorium, maar andere waarnemingen hier zijn 

uitgebleven. Wel is op 19 mei een zingende vogel 

gehoord bij de Stenhorsten (waarneming.nl).  

 

Grauwe Vliegenvanger aantal: 12 (0-0-1-6-4-4-3-8-9-13) 

Er is een gerede kans dat de Grauwe Vliegenvanger jaarlijks 

wordt onderschat gezien de onopvallende zang. 

Desalniettemin is dit een topjaar voor de soort in De 

Onlanden en een reële groei. Van de nieuw getelde 

gebieden is alleen een territorium gevonden in de Zwarte 

Made Oost (P18). Ten opzichte van 2020 is er in zowel het 

Leekstermeergebied als in de Peizer-en Eeldermaden een 

territorium minder, maar dat is ruimschoots gecompenseerd 

door De Kleibosch 

waar het aantal is 

gegroeid van drie 

naar acht territoria.  

 

 

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

Helaas is er dit jaar geen territorium van de Bonte Vliegenvanger geteld. Op 

waarneming.nl zijn ook slechts drie waarnemingen te vinden in de broedperiode, geen 

van allen goed voor een territorium.  

 

 

 

Baardman  aantal: 92  (0-2-9-29-31-43-38-66-92-85) 

Met maar drie territoria is de Baardman een 

zeldzaamheid in de Peizer-en Eeldermaden. Hoe 

anders is dat in de winter, wanneer er overal in De 

Onlanden gepling is te horen. Omdat dit jaar een 

paar plots minder goed zijn geteld in het 

Leekstermeergebied is het waarschijnlijk dat deze 

rietacrobaat stabiel is ten opzichte van 2020. De 

Baardmannen hebben de Zuidermaden (L26) nog 

helemaal niet ontdekt. 

 

 

 

 

 

 

Foto 97: juveniele Baardman. 11-7, Onlandse Dijk (L4). Foto: 
Jan van der Velde. 

 

Baardman. 11-7, Onlandse Dijk (L4). Foto: Jan van der Velde. 

Foto 95: Winterse Vuurgoudhaan. 14-2, De Kleibosch (L25). 

 

Winterse Vuurgoudhaan. 14-2, De Kleibosch (L25). 

Foto 96: Grauwe Vliegenvanger. 
14-8, De Kampjes (P3). Foto: 

Guido Posthuma. 
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Pimpelmees  aantal: 74 (9-19-25-41-41-34-36-57-53-74) 

In de winter is dit een echte moerasvogel. 

Het gebeurt regelmatig dat er groepjes 

door rietkragen foerageren. In het 

broedseizoen zoeken ze meer de droogte, 

bomen en bebouwing op en dit jaar 

breken ze een record. Wel een record met 

een kanttekening, overigens. In nieuw 

getelde plots zijn dit jaar 9 territoria 

vastgesteld waardoor de werkelijke groei 

iets minder is. De dit jaar minder goed 

getelde gebieden herbergen nooit 

Pimpelmezen. 

 

 

 

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

Ook deze mees heeft een record gevestigd, dat 

vooral komt door groei in het Leekstermeergebied. 

Ook hier geldt dat de groei er vooral op papier is. 

De nieuw getelde gebieden leveren 15 territoria, de 

dit jaar minder goed getelde gebieden herbergen 

nooit Koolmezen. 

 

 

Matkop  aantal: 4  (2-0-7-8-7-7-4-6-3-4) 

De Matkop is enkel aangetroffen in het Leekstermeergebied met drie territoria in de 

Lettelberter Petten (L20) en één aan de zuidkant van het Leeksterhoofddiep (L23). In alle 

gevallen gaat het om waargenomen zang. Landelijk gezien keldert de stand van de 

Matkop (Boele, 2021), en dat is voor een bosbewoner best bijzonder, omdat de meeste 

bosbewoners het goed doen. Tegen die trend in lijkt de 

Matkop stabieler in moerasgebieden zoals De Biesbosch en 

de Weerribben-Wieden (Boele, 2021). Stabilisatie of zelfs 

groei van de populatie in De Onlanden zou dan ook wel eens 

af kunnen hangen van hoe de nieuwe opslag zich de 

komende jaren gaat ontwikkelen.  

 

Staartmees  aantal: 5 (0-1-2-7-3-3-3-3-4-5) 

In De Kleibosch (L25) zijn drie territoria gevonden. In de 

Broekenweering (P14) en de Lettelberter Petten (L20) elk 

één.  

 

 

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

Helaas, weer een jaar zonder Buidelmees. Het gevonden territorium van 2020 is 

overigens een toevalstreffer geweest. Het zou dus best kunnen dat er ergens een nest is 

gemist. 

 

 

Foto 98: Pimpelmees met voedsel bij het nest in de 
uitkijktoren. 7-6, Het Beeld (P16). Foto: René 

Dantuma  

 

Pimpelmees bij nest in de uitkijktoren. 7-6, Het 
Beeld (P16). Foto: René Dantuma  

Foto 100: Staartmees. 13-2, De Kleibosch (L25). Foto: Gerben ter Haar. 

 

Staartmees. 13-2, De Kleibosch (L25). Foto: Gerben ter Haar. 

Foto 99: juveniele Koolmees. 11-7, Eelderdiep 
Noordoost (P5). Foto: Arjan van Delden. 
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Boomkruiper aantal: 30 (1-4-20-30-15-27-23-24-28-30) 

Weer een mooie score voor de Boomkruiper. In de nieuw getelde 

plots zijn alleen in Willems Land twee territoria gevonden, waarmee 

de stand van de Boomkruiper stabiel is. De snelheid waarmee 

geschikt broedbiotoop zich ontwikkelt is relatief klein, in vergelijking 

bijvoorbeeld met hoe snel de jonge opslag zich ontwikkelt. De 

verwachting is dan ook dat de Boomkruiper niet zo snel zal groeien 

in aantal. 

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

Dit jaar is de Boomklever alleen aanwezig met territoria in De 

Kleibosch (L25). In 2020 is ook in het Groot Waal (L11) nog een 

territorium aangetroffen. 

 

 

 

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

Voor het derde jaar op 

rij broeden er Grauwe 

Klauwieren op dezelfde 

plek in De Kleibosch 

(L25). Dit jaar is er lang 

alleen een mannetje 

gezien (zie Foto 102), 

maar eind juli is ook 

gezien hoe, terwijl het 

mannetje op wacht zat, 

een vrouwtje in rechte 

lijn naar de struik vloog, 

daar even op de uitkijk 

zat, de struik indook en 

even later er weer 

uitvloog, wat doet vermoeden dat dit ging om het voeren van één of meer jongen. 

Verder zijn er nauwelijks waarnemingen van klauwieren. Op waarneming.nl staat niets en 

op www.deonlanden.nl is maar één waarneming doorgegeven van een vrouw (zie Foto 

103). Geschikt biotoop is er in De Onlanden genoeg (Van Dijk, 2016), dus de 

verwachting is dat er de komende jaren meer territoria bij komen. 

 

 

Huismus  aantal: 23  (0-0-0-7-5-4-2-10-4-23) 

Landelijk is de Huismus na de vrije val van 

de jaren ’90 gestabiliseerd tot ongeveer 30% 

van de populatie in de jaren ’80 (Boele, 

2021). In De Onlanden is de soort, door zijn 

binding aan gebouwen, minder goed in de 

kijker tijdens tellingen. Voor 2021 is er dan 

ook geen spectaculaire toename van het 

aantal Huismussen. De nieuw getelde 

gebieden beslaan meer bebouwing en dus 

worden er meer Huismussen geteld. 

 

 

 

Foto 101: Boomkruiper met voedseloverdracht. 6-5, Onlanderij. Foto: Marcel 
Post 

 

Boomkruiper met voedseloverdracht. 6-5, Onlanderij. Foto: Marcel Post 

Foto 102: Grauwe Klauwier man 
met prooi. 4-7, De Kleibosch (L25). 

Foto: Cees Koelewijn. 
 
 
 

 

Foto 104: Huismus met insect voor de jongen. 
26-7, Peizerweering (P4). Foto: Gertjan van 

Noord. 

 

Huismus met prooi. 26-7, Peizerweering (P4). 
Foto: Gertjan van Noord. 

Foto 103: Grauwe Klauwier vrouw. 
24-5, Het Wold (P9). Foto: Jeroen 

Veenstra.  

 

Huismus met prooi. 26-7, 
Peizerweering (P4). Foto: Gertjan 

van Noord. 

http://www.waarneming.nl/
http://www.deonlanden.nl/
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Ringmus  aantal: 1  (0-5-2-2-1-2-4-2-2-1) 

Waar de Huismus inmiddels gestabiliseerd lijkt, is de 

landelijke trend van de Ringmus nog steeds in mineur 

(Boele, 2021). Het is, gezien de schaarse aantallen hier, 

maar de vraag hoe lang de Ringmus nog een soort van 

De Onlanden blijft. Het enige territorium is gevonden 

langs De Horst bij de Snegelstukken (S).  

 

 

Gaai   aantal: 12 (3-3-8-10-8-10-5-4-10-12) 

In zowel de Blauwvennen Noord (L6), De 

Goltbooren (L16) als De Wolfskampen (P15) 

is de Gaai een nieuwe soort. Hoewel de 

herrieschopper in L6 vooral aan de randen 

met bomen en bebouwing is waargenomen, 

is de vogel ook regelmatig diep in het 

moeras gezien. In De Kleibosch (L25) is voor 

het eerst sinds 2015 weer eens sprake van 

twee territoria. In Berging Sandebuur, die 

voor het eerst BMP-A is geteld, zijn twee 

territoria vastgesteld.  

 

 

 

 

 

Ekster  aantal: 1 (1-1-1-0-0-1-0-1-1-1) 

Een erg schaarse soort in De Onlanden die altijd aan wordt getroffen aan de randen zoals 

Eelderdiep Noordoost (P5), Matsloot Noord (L1), Broekenweering (P14) en Wobbes’ Land 

(P2). In 2021 is een nest aangetroffen in Polder Roderwolde (L13). In Polder Sandebuur 

(L15) is ook activiteit gezien, maar dit heeft niet geleid tot een territorium. Aangezien 

deze vogel gebonden is aan menselijke aanwezigheid, zal het ook wel een schaarse soort 

blijven. 

 

 

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

De Zwarte Kraai heeft een grote invloed op andere 

vogelsoorten in De Onlanden. Enerzijds als predator 

(eierrover en kuikenverslinder), anderzijds als bouwer van 

nesten die later door roofvogels kunnen worden gebruikt. 

Daarnaast zijn ze met hun agressie ook in staat om 

roofvogels en meeuwen lastig te vallen of van hun eten te 

ontdoen. Zo is een Ruigpootbuizerd op 25 januari in 

Eelderdiep Zuidoost (P12) nog bestolen van een kop/nek 

van een Wintertaling. 

Naast in bomen nestelen kraaien in De Onlanden ook in 

hoogspanningsmasten, zoals in de Nieuwe Weering (P2) 

en Matsloot Noord (L1). Er worden soms grote 

hoeveelheden geroofde eieren van ganzen en eenden aan 

de voet van de masten aangetroffen. Hun jongen krijgen 

dan een mooi eiwitrijk dieet.   

Foto 107: Zwarte Kraai op zitpost. 8-9, De Peizerweering (P4) 

 

Zwarte Kraai op zitpost. 8-9, De Peizerweering (P4) 

Foto 106: Gaai. 11-6, Het Beeld (P16). Foto: Jannes 

Aalders 

 

Gaai. 11-6, Het Beeld (P16). Foto: Jannes Aalders 

Foto 105: Ringmus. 13-9, Snegelstukken (S). Foto: Gea Jansen. 

 

Ringmus. 13-9, Snegelstukken (S). Foto: Gea Jansen. 
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Spreeuw  aantal: 35  (4-7-8-16-19-25-11-15-21-35) 

Landelijk lijkt de afname van de Spreeuw te 

vertragen en de stand zelfs te stabiliseren (Boele, 

2021). In De Onlanden is dit jaar sprake van een 

klein sprongetje. In het nieuw getelde Willems 

Land (L12) zijn vijf territoria vastgesteld, dus de 

werkelijke sprong is iets kleiner, maar toch 

behoorlijk. Wat opvalt is het verschil tussen de 

aantallen in de deelgebieden. Zo worden er maar 

vier territoria aangetroffen in de Peizer-en 

Eeldermaden. In het Leekstermeergebied en in De 

Kleibosch/Zuidermaden nestelt dus de grote 

meerderheid. Over het algemeen geldt daar: als er 

Grote Bonte Specht is, is er Spreeuw (zie Tabel 4).. De Spreeuw nestelt dan ook graag 

in Grote Bonte Specht-holen Je zou dan ook verwachten dat de Spreeuw in grotere getale 

aanwezig is in de Peizer-en Eeldermaden.  

 

 

 L1 L2 L6 L8 L10 L11 L12 L15 L20 L21 L23 L25 L26 O 

Gr. Bonte Specht 1 1 1 1 1 3 4 1 5 2 4 6  2 

Spreeuw 3 1 1   3 5  3 2 1 7 3 2 

 

 

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

Op 2 juni is een zingende vogel gehoord in het Groot Waal (L11). Op waarneming.nl is 

nog een waarneming te vinden van een “jodelende” Wielewaal in de Lettelberter Petten 

(L20). Drie opeenvolgende jaren Wielewalen in De Onlanden is een mooi resultaat. 

Landelijk gezien is de soort stabiel (Boele, 2021).  

 

 

Vink   aantal: 76 (15-35-63-59-54-44-46-55-49-76) 

Een record in aantallen voor deze zaadeter, maar nieuw 

getelde plotjes leveren samen 22 Vinken, dus deze 

“slagwerker” lijkt eerder stabiel. Plots die jarenlang goed 

zijn geteld geven eenzelfde beeld. Met maar 17 territoria 

in de Peizer-en Eeldermaden ligt de nadruk van deze soort 

in de andere deelgebieden. De landelijke populatie klimt 

ook niet meer sinds de stijging van begin jaren ’80 tot 

halverwege de jaren ’00 (Boele, 2021).  

 

 

 

 

Foto 108: door roofvogel gepredeerde 

spreeuw. 22-3, Blauwvennen Noord (L6) 

 

Door roofvogel gepredeerde spreeuw. 22-3, 

Blauwvennen Noord (L6) 

Tabel 4: voorkomen territoria Grote Bonte Specht en Spreeuw per plot in het Leekstermeergebied in 2021. O zijn 

de overige gebiedjes die niet in een officiële plot liggen. 

Foto 109: Vink man. 9-5, Hoogema. 

Foto: Wil de Boer. 

https://waarneming.nl/observation/214607300/
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Groenling  aantal: 7 (0-4-5-2-5-5-3-4-4-7) 

Al sinds 2016 zijn er in de Peizer-en Eeldermaden geen 

territoria van deze soort geteld. Het ene territorium in De 

Kleibosch/Zuidermaden van 2020 is ook weg. In het 

Leekstermeergebied zijn er vier territoria geteld in plotjes die 

eerder niet zijn geteld. Ook deze soort is dus stabiel. Landelijk 

lijkt de soort over zijn top heen (Boele, 2021).  

 

 

 

Putter   aantal: 57 (5-14-19-16-24-21-34-42-49-57) 

Landelijk zit deze soort nog flink in de lift (Boele, 2021) en in De 

Onlanden is dat ook het geval. Het aantal van 57 is echter geen reële 

toename. Twaalf territoria zijn te danken aan nieuw getelde plotjes. 

De soort is dus stabiel ten opzichte van 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kneu   aantal: 52 Rode Lijst  (8-13-18-23-16-21-30-41-50-52) 

Deze Rode Lijst soort klimt weer 

voorzichtig uit het dal sinds eind 

jaren ’00.  In De Onlanden zit de groei er sinds 2017 goed in. De soort is het talrijkst in 

de met Braamstruwelen bedekte dijken langs het Peizerdiep, zoals in de Zuidermaden 

(L26) en de Nieuwe Weering (P2). Voor 2020 is er een groot verschil te zien in de 

hoeveelheden in de verschillende deelgebieden: die aantallen zijn in 2021 meer naar 

elkaar toegegroeid door lichte stijging in de Peizer-en Eeldermaden en De 

Kleibosch/Zuidermaden en een kleine afname in het Leekstermeergebied. Voor de meest 

Kneurijke plots is er zowel in 2021 als langjarig een groei te zien van het aantal 

territoria, zie Grafiek 11.  

 

Foto 112: Kneu in de weer met 

nestmateriaal. 12-4 Langmameer (P1) 

 

Kneu in de weer met nestmateriaal. 12-4 

Langmameer (P1) 

Foto 111: Putter. 24-5, Langmameer (P1). Foto: Tseard Mulder. 

Foto 110: Groenling met zonnebloempit. 30-4, Hoogema. Foto: Wil de 

Boer / Sonja van Esch. 

Grafiek 11: ontwikkeling territoria Kneu in Zuidermaden (L26); 

Matsloot Noord (L1) en Nieuwe Weering (P2). 
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Goudvink  aantal: 8 (2-2-2-1-6-4-3-10-17-8) 

In 2019 is in de Peizer-en Eeldermaden alleen bij de 

Noorddijk (P11) een territorium gevonden. In 2020 zijn 

er plotseling veel meer territoria Goudvink vastgesteld in 

dit deelgebied: in De Beelestukken (P10) bijvoorbeeld 

twee (of 16 per 100 ha). In 2021 is er niet één enkel 

territorium vastgesteld tijdens de BMP-A rondes. 

Aanvullende waarnemingen en waarneming.nl laten wel 

een territorium zien in de Broekenweering (P14). In het 

Leekstermeergebied bevinden alle territoria zich in plots 

rondom het Leekstermeer. Landelijk zit de soort in de lift 

en dat geldt ook voor De Onlanden, al is het verloop hier 

dus behoorlijk grillig.  

 

 

 

Appelvink  aantal: 2 (0-0-0-0-0-0-0-0-1-3-2) 

Voor het derde jaar op rij is de Appelvink te vinden in De Onlanden en wel steeds in De 

Kleibosch (L25). 

 

 

Geelgors  aantal: 7 (1-0-2-0-1-0-3-4-5-7) 

In de Peizer-en Eeldermaden is de Geelgors te vinden in 

de Snegelstukken (S) en tussen de Nieuwe Weering (P2) 

en de Stenhorsten. Het Leekstermeergebied heeft de 

gors nog niet ontdekt, al is er in 2015 een zingende 

vogel gehoord in Polder Roderwolde (L13). In De 

Kleibosch is het aantal territoria toegenomen met twee. 

 

 

Rietgors  aantal: 741 (192-470-650-630-669-751-833-885-878-741) 

De opvallende afname van 

de Rietgors in het Leekstermeergebied in 2020 heeft niet  doorgezet. Waar in datzelfde 

jaar er nog groei is geconstateerd voor de populatie in de Peizer-en Eeldermaden, is het 

in 2021 juist dáár fors afgenomen: van 451 naar 325 territoria. Na Kokmeeuw en 

Rietzanger, behoudt de Rietgors zijn derde plaats als meest talrijke broedvogel in De 

Onlanden, maar de soort lijkt over zijn top heen (zie Grafiek 12).  

Foto 113: Goudvink. 15-1, De Goltbooren 

(L16). Foto: Jannes Aalders. 

 

Goudvink. 15-1, De Goltbooren (L16). 

Foto: Jannes Aalders. 

Foto 114: Geelgors. 21-3, Stenhorsten. Foto: Aart Wedemeijer. 
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Foto 115: Rietgors. 7-7, 

Peizerweering (P4). Foto: 

Elze Kool. 

 

Rietgors. 7-7, Peizerweering 

(P4). Foto: Elze Kool. 

Grafiek 12: ontwikkeling territoria Rietgors.  
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Dankwoord 
Er zijn velen die hebben bijgedragen aan het tot stand komen van dit rapport. Onze dank 

gaat dan ook uit naar al deze personen/instanties. De tellers, iedereen die losse 

waarnemingen door heeft gegeven (zie pagina 6 en verder). Een ieder die waarnemingen 

(en foto’s) door heeft gegeven aan www.deonlanden.nl. De waarnemers van 

waarneming.nl. Alle fotografen worden bedankt voor de toestemming voor het gebruik 

van de foto’s. Yoël Boven heeft Kaart 1 en Kaart 2 gemaakt. Frans Kromme heeft 

aanvullende gegevens over waterstanden geleverd. Natuurmonumenten, 

Staatsbosbeheer, Het Groninger Landschap en Het Drentse Landschap maken het 

inventariseren mogelijk met o.a. vergunningen. Marjan Feith heeft met het oog van een 

neerlandica naar de tekst gekeken. Tot slot wordt Wim van Boekel bedankt voor het 

achterlaten van een “gespreid bedje”.  

 

 

 

 

Foto 116: de Stad en de Natuur zo dichtbij elkaar, dat maakt De Onlanden een bijzonder gebied. Hier: zonsopgang 

achter (en door) “het cruiseschip” van de DUO. 8-5, Willems Land (L12). 

http://www.deonlanden.nl/
https://waarneming.nl/locations/138121/observations/?
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Foto 117: De Onlanden is een 

vogelparadijs, maar ook in trek 

bij de mens. Soms gaat dat 

prima samen, soms ook niet. Op 

de foto: kanovaarders en 

Visdief. Deze laatste heeft met 

succes jongen grootgebracht op 

het eilandje in het Leekstermeer 

dat behoorlijk wat menselijke 

activiteit te verduren heeft. 26-

7, Leekstermeer. 

https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/uitbraak-vogelgriep-treft-broedvogels
https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/uitbraak-vogelgriep-treft-broedvogels
https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/een-historisch-koud-voorjaar
https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/een-historisch-koud-voorjaar
https://www.sovon.nl/nl/node/10143
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Bijlage 1: geteld oppervlak in De Onlanden in 2021 

 

Hieronder staat een overzicht van de getelde oppervlakten en de telintensiteit voor 2021 

én door de jaren heen. Het totale oppervlak van het Natura 2000-gebied is overgenomen 

uit het gebiedsdocument voor het Leekstermeergebied. De oppervlakken van de 

bestaande BMP-plots zijn door Sovon berekend. Van de delen van De Onlanden die nog 

niet ingedeeld zijn in BMP-plots is het oppervlak zo goed mogelijk geschat.  

 

Totaal oppervlak BMP geteld opp. Ruw geteld niet geteld 

De Onlanden:  ± 2800 ha  ± 1994 ha  ± 476 ha ± 202 ha 

N2000-gebied:  1552 ha  ± 815 ha  ± 409 ha ± 202 ha 

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

Peizermaden:  ± 1100 ha  1107 ha  ± 67 ha ± 0 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). 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Plot 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

L1 1                 

L2 2 2               

L3 2                 

L4 2 2 2           3 

L5 2 2 1 2 2   1     

L6 1 1   1 1         

L7 2 2 2 2 2   2   2 

L8                   

L9   2 2 2     2   2 

L10 2                 

L11 2                 

L12                 2 

L13                   

L14 2 2 2 2     2     

L15                 2 

L16                   

L17                 4 

L18                   

L19                   

L20                   

L21                   

L22 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

L23                   

L24                   

L25                   

L26                   

Tabel 6: telintensiteit plots in het Leekstermeergebied en De Kleibosch/Zuidermaden. 

Groen = BMP-A; Oranje = beperkt aantal rondes met dat aantal vermeld; Rood = niet 

geteld/losse waarnemingen. 
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Plot 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

P1                 2 

P2   2 2 2 2         

P3                   

P4                   

P5                   

P6                   

P7                   

P8                   

P9                   

P10                   

P11                   

P12                   

P13                   

P14                   

P15                   

P16                   

P17                   

P18     ?             

S       2           

Tabel 7: telintensiteit plots in de Peizer-en Eeldermaden,. Groen = BMP-A; Oranje = 

beperkt aantal rondes met dat aantal vermeld; Rood = niet geteld/losse 

waarnemingen. 

Foto 118: een verrassende ontmoeting met een Wilde Eend. Deze vrouw deed er een paar minuten over om 

deze Groene Kikker door te slikken. 18-2, Eelderdiep Noordoost. 
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Bijlage 2: Tabel broedvogels in De Onlanden in 2012-2020 

 

Let op: nagekomen gegevens kunnen er voor zorgen dat cijfers in onderstaande tabel 

afwijken van die in voorgaande rapporten omdat deze 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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Foto 119: windsculptuur. 11-2, Drentse 

Dijk Oost (P8)   . 


