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Colofon 

Foto 0: titelpagina: Uitzicht. 8-5, Matsloot Noord (L1), Michel Wijnhold. 

Foto 1: (inzet) titelpagina: Gele Kwikstaart. 28-6, Snegelstukken (S), Piet Kerssies. 

In Tabel 1 staat een overzicht van foto’s en hun makers. Als er geen naam is vermeld bij 

de onderschriften van de foto’s zijn deze genomen door Michel Wijnhold. 

 

© Stichting Natuurbelang De Onlanden 2022. 

Dit rapport kwam tot stand in samenwerking met de beheereenheden van 

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Groninger Landschap en Het Drentse 

Landschap in De Onlanden en Sovon Vogelonderzoek Nederland. 

Overnemen van gegevens uit deze uitgave is vrij, mits onder vermelding van de bron.  

Overnemen van foto’s is niet toegestaan zonder toestemming van de auteurs. 

Alle contacten graag via mwijnhold@hotmail.com 

 

Wijze van citeren: Wijnhold M. , R. Blaauw, W. Reinink, B. Speelman en R. Oosterhuis 

(2022). Broedvogels in De Onlanden in 2022. Stichting Natuurbelang De Onlanden, 

Roderwolde, rapport 2022/02. 

 

Fotograaf Foto Fotograaf Foto Fotograaf Foto 

Piet Kerssies 1,80,96,121 Jochem Duijts 
33,36,81, 
83,92,124 

Willem Hovinga 82 

Aart van der 
Spoel 

2 Frans Kromme 35,78,88 Arjen van Delden 97 

Gea Jansen 
3,4,52,73, 
101,109, 

122 
Jannie Schoonveld 

38,62,63, 
64 

Henk Eijsink 98 

Leo 
Stockmann 

5 Ane van Rees 
9,40,59,61, 

69 
Henk de Lange 99,103 

Marcel Post 
6,8,30,48, 
60,72,90 

Tseard Mulder 41 Jos Greiving 105 

Jacob de 
Bruin 

7 Jacquelien de Vries 42 Piet Bakker 107 

Johan de 
Vries 

10 Gertjan van Noord 49,58 Sonja van der Wijk 67 

Jeroen Haze 11 Jannes Aalders 50,51,66 Karin Keur 29 

Gea Jansen 22, 24, 31 Daniëlla van Gennep 
55,88,114, 

118 
  

Kees Beeftink 28,34,79 Willem Hartholt 56   

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 2022 zijn genomen en wel 

in De Onlanden. 

mailto:mwijnhold@hotmail.com
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Samenvatting 

Het jaar 2022 heeft weer interessante feiten opgeleverd over broedvogels in De 

Onlanden en hiermee is de telreeks (Van Boekel et al 2013-2020; Wijnhold et al 2021) 

weer een jaar langer geworden. Na een erg zachte winter volgde eind februari een 

enorme hoeveelheid neerslag met recordwaterstanden als gevolg. Het broedseizoen 

daarna kenmerkte zich door (alweer) een periode van droogte en hoge temperaturen. 

Er is een groter oppervlakte op broedvogels geïnventariseerd dan in 2021, met deels 

nieuwe tellers. Een nieuw gecreëerde plot De Hoogema heeft een voor De Onlanden 

atypisch vogelpopulatie en dat heeft doorgewerkt in de (record)totalen van soorten van 

park, bos en bebouwde kom. 

In totaal zijn er 10759 territoria gevonden verdeeld over 113 soorten. Het aantal 

territoria is hoger dan in 2021, ondanks de verdere afname van de Kokmeeuwenkolonie. 

De groei is deels een gevolg van het beter tellen, maar ook van de reële groei van 

talrijke soorten zoals de Rietzanger. Het aantal aangetroffen soorten is een record.  

Negen soorten zijn verdwenen uit De Onlanden in vergelijking met 2021, zeven zijn terug 

van weggeweest en vier zijn geheel nieuw: Stadsduif, Kauw, Oeverloper en Pijlstaart. 

Negen soorten hebben een laagterecord gevestigd en 49 juist een record de andere kant 

op.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 2: het vroege opstaan voor een inventarisatie geeft soms ronduit spectaculaire uitzichten. 

Zoals hier, met Sahara-zand in de lucht. 11-4, Weeringsbroeken West (P6).  Foto: Aart van der 

Spoel. 
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Inleiding 
In 2022 is er een veel betere teldekking gerealiseerd dan in het jaar daarvoor, met deels 

nieuwe tellers. De omstandigheden bij het tellen waren ook goed: geen belemmerende 

coronamaatregelen en goed weer. Voor de standvogels is er een zeer milde winter 

geweest en ook in de Sahel waren de omstandigheden relatief goed voor de trekvogels 

die daar overwinteren. De vogelgriep daarentegen blijft om zich heen grijpen: lokaal en 

mondiaal. 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.deonlanden.nl). 

Methode van inventariseren 

Het vaststellen van broedvogelterritoria 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 een aantal maal 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. In 2022 is bijna het gehele gebied BMP-A geteld. 

Alleen Matsloot Zuid (L5), Berging Sandebuur (L14) en Polder Sandebuur zijn 2-4 keer in 

het seizoen door MW bezocht. Deze plots zijn met oranje aangegeven. De Bolmert (L17) 

is niet meer toegankelijk voor tellers en is dus niet onderzocht, er zijn wel losse 

waarnemingen verzameld tijdens veldwerk door Sjoerd Geelink, Theo Bus, René 

Oosterhuis (RO) en MW, en deze zijn meegenomen in de totalen. Deze plot is in rood 

weergegeven. Het eilandje in het Leekstermeer (L22) is voor het eerst BMP geteld door 

RO en door MW. In de overblijvende, niet-ingekleurde (delen van) plots zijn alleen losse 

geldige waarnemingen genoteerd. Alle plots in de Peizer-en Eeldermaden  zijn dit jaar 

volgens BMP-A geteld, zie Kaart 2.  

 

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

jaren. Het grootste verschil zit hem in het toevoegen van een plot De Stenhorsten (L27), 

die dit jaar nog niet is geteld. Losse waarnemingen uit de noordkant deze plot zijn in de 

afgelopen jaren steeds meegenomen omdat de plot Nieuwe Weering (P2) dit stuk vroeger 

omvatte. We hopen dat er in de komende jaren een teller komt voor deze interessante 

plot. Aan de noordkant van het Matslootgebied is Polder Lage Land toegevoegd als 

officieel telgebied. Deze is verdeeld in een westelijk (L0A, De Hoogema) en een oostelijk 

stuk (L0B, Polder Lage Land). Het westelijk deel is dit jaar BMP-a geteld. Hierover is al 

een apart rapport verschenen (Wijnhold, 2022), maar de resultaten zijn ook in dit 

rapport meegenomen. Deze plot is ruwweg te verdelen in een weidegebied en de 

vakantieparkjes. In de weilanden zit vrijwel geen enkele broedvogel, in het deel met de 

vakantiehuisjes daarentegen zijn mooie hoeveelheden van voor De Onlanden atypische 

http://www.deonlanden.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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soorten gevonden, zoals de Huismus. Het tellen van deze plot heeft daarmee voor veel 

soorten een groot verschil gemaakt. Een gat tussen de plots L23b (Leeksterhoofddiep 

zuidzijde), L19 (De Jarrens), L18 (De Middelvennen) en het eilandje in het Leekstermeer 

(L22) is gedicht door hier een nieuwe plot van te maken: L23c (Cnossen). Deze is dit jaar 

voor het eerst BMP-A geteld. Deze plot is recreatiegebied met een camping en ook deze 

plot draagt dus bij aan de aantallen van vogels die niet typisch met moeras worden 

geassocieerd.  

 

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 deze plots.  

 

In totaal zijn in De Onlanden 42 gebieden volgens de BMP-A methode van Sovon geteld: 

een record. Ook in 2022 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 een aantal mutaties geweest in de lijst met tellers én in de teldekking. In het 

Leekstermeergebied is de plot Willems Land (L12) voor het eerst BMP-A geteld door een 

nieuwe, maar ervaren, teller: Jaap van der Steen. MW heeft dit jaar een aantal plots 

kunnen tellen die normaal niet BMP-A worden geteld, namelijk Onlandse Dijk (L4) en 

Vogeltjesland (L9). De plots Blauwvennen Zuid (L7) Berging Sandebuur (L14) zijn door 

meerdere tellers gedekt. De plot Langmameer (P1) is dit jaar ook door MW geteld. In de 

Peizer-en Eeldermaden is verder de plot Peizerweering (P4) overgenomen door een 

nieuwe teller: Warner Reinink. Drentse Dijk Oost (P8) is dit jaar geteld door een nieuwe 

teller: Cor Procé. De plot Eeldermaden Zuidoost (P12) is dit jaar ook door een nieuwe 

teller overgenomen: Aly van der Sparreboom. Zij heeft ook een aantal tellingen 

uitgevoerd in De Vorrelmat (P17) samen met de vaste teller daar, Peter Kruijt. 

De volgende personen hebben in 2022 één of meerdere telgebied(en) via de BMP-A 

methode geteld: 

 

Peizer-en Eeldermaden 

Michel Wijnhold (P1, Langmameer; P2, Nieuwe Weering) 

Tseard Mulder (P3, De Kampjes) 

Warner Reinink (P4, Peizerweering) 

Roel Rijskamp (P5, Eelderdiep Noordoost) 

Aart van der Spoel (P6, Weeringsbroeken West) 

Jacob Poortstra (P7, Weeringsbroeken) 

Cor Procé (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) 

Aly van der Sparreboom (P12, Eelderdiep Zuidoost; P17, De Vorrelmat) 

Anne Diephuis (P13, Zwarte Made; P18 Zwarte Made Oost) 
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Willy Sjaarda (P14, Broekenweering) 

Saskia van der Burg (P14, Broekenweering) 

Peter Kruijt (P17, De Vorrelmat) 

Piet Kerssies (P19, De Horst en Westerstukken; P20 Broekstukken Zuid; S,  

Snegelstukken.) 

 

Leekstermeergebied 

Jochem Duijts (L0A, De Hoogema) 

Daniëlla  van Gennep (L0A, De Hoogema) 

Martin Kroes (L0A, De Hoogema) 

Michel Wijnhold (L0A, De Hoogema; L1, Matsloot Noord; L3, Tussen de Slenken; L4,  

Onlandse Dijk; L6, Blauwvennen Noord; L7 Blauwvennen Zuid; L9, 

Vogeltjesland; L14, Berging Sandebuur; L22, Eilandje Leekstermeer; L23c 

Cnossen) 

Klaas Heeres (L2, Wobbes’ Land) 

Ronald Pieters (L2, Wobbes’ Land) 

Mathijs Oudega (L7, Blauwvennen Zuid) 

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

Roelof Blaauw (L11, Groot Waal) 

Jaap van der Steen (L12, Willems Land).  

Herman Sips (L14, Berging Sandebuur) 

Siemen Stienstra (L16, De Goltbooren) 

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

Polder Vredewold; L22, Eilandje Leekstermeer; L24, Vredewold-west; L23b 

Zuidoever 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, Leon Peters, Rachel van Werven, Harry Westerhuis, 

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

der Wijk. Daarnaast zijn er ook nog waarnemingen ontleend 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).  

 

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: temperatuur 

De winter van 2021-2022 is erg zacht geweest met temperaturen die hoger zijn dan het 

langjarige gemiddelde (zie Grafiek 1). De enige drie vorstdagen vielen in 2021 op 22 

december en eerste en tweede kerstdag met een laagste maximum overdag van  -1,8 °C 

en minimum ’s nachts van -7,9 °C. Later in het seizoen (april/mei/juni) is het soms iets 

koeler geweest dan het langjarige gemiddelde, al zijn de verschillen niet groot. Over het 

algemeen kan worden gesteld dat de zomer warm, zonnig en droog is geweest en er zijn 

landelijk en regionaal qua temperatuur en droogte weer allerlei records gebroken 

(“Zomer 2022 Was Zeer Droog, Zonnig En Warm,” 2022).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het weer: neerslag 

Qua neerslag is het een broedseizoen van extremen geweest met in februari heel veel 

neerslag in korte tijd met hoge waterstanden als gevolg. Die periode is op 31 januari 

begonnen met storm Corrie, met code oranje en in De Onlanden “slechts” 5 mm regen. 

In februari hebben er achter elkaar drie stormen geraasd door/langs ons land met de 

namen Dudly, Eunice en Franklin (KNMI - Stormnamen 2022-2023, n.d.). In de periode 

tussen 16 en 25 februari heeft dit 100 mm aan regenwater opgeleverd in De Onlanden. 

Alleen op 24-2 is de regenmeter niet gevuld. Blijkbaar is daarmee alle regen opgemaakt, 

want in maart-mei is de hoeveelheid neerslag behoorlijk achter gebleven en ook later in 

het seizoen is het droger geweest in vergelijking met het langjarig gemiddelde. Hierdoor 

is in grote delen van het land sprake geweest van record lage waterstanden, zo ook in 

het Fochtelooerveen dat een brongebied is voor het water in De Onlanden (Vegter, 

2005). 

 

 

 

 

 

 

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) 
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Foto’s 3 en 4: hetzelfde paadje door Zwarte Made Oost (P18) op 21-2 (Foto 3) en een maand later. Foto’s: 

Gea Jansen. 

Grafiek 2: neerslag (mm) per maand in 2022 (blauw). Dit zijn gemiddelden van 
weerstations die om De Onlanden heen liggen. In rood de langjarige gemiddelden als 

gemeten in Eelde (bron: KNMI.nl). 
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Foto 5 (links): de waterstand bij de brug van de Verlengde Boterdijk over het Eelderdiep was niet meer af 

te lezen op 21-2. Foto: Leo Stockmann.  

Foto 6 (rechts): op verscheidene plaatsen in De Onlanden zijn zelfs de hoog gelegen wegen overstroomd, 

zoals hier bij de Zwarte Made (P13) op 22-2. Foto: Marcel Post. 

Foto 7: collage van lage waterstanden in het Fochtelooerveen op 1 september. Foto’s: Jacob de Bruin.  
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Waterstand 

De waterstanden zijn dan eind februari extreem hoog geweest, ze zijn ook erg snel 

uitgezakt. In Grafiek 3 (gebaseerd op vooral tweewekelijkse metingen) is bijvoorbeeld 

niet te zien hoe hoog het waterpeil echt is geweest. Het water is dan ook snel 

weggepompt door het waterschap. Wel goed te zien is dat later in het seizoen het peil 

erg laag wordt. Zeker gezien het feit dat de jaren 2020 en 2019 ook al erg droog waren 

met lage waterpeilen later in het seizoen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 3: waterpeil in het Eelderdiep gedurende het broedseizoen in opeenvolgende jaren vanaf 2019, 

zoals gemeten stroomopwaarts bij de stuw aan de Weeringse Dijk. Met dank aan Frans Kromme. 
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Beheer 

In 2022 zijn dezelfde percelen gemaaid als in voorgaande jaren, daarom zijn Kaart 3 en 

Kaart 4 en Kaart 5 identiek aan die van het rapport van 2021 (Wijnhold, 2021). Alleen 

de spreiding in de tijd is iets anders. 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, onder andere door gebruik te maken 

van de door de broedvogeltellers ingevoerde gegevens. Dit heeft geleid tot later maaien 

wat op de korte termijn goed is voor de vogels, maar wat op de langere termijn juist 

minder goed kan uitpakken. De concentratie insecten, het primaire voedsel van veel 

broedvogels en zeker voor hun jongen, is veel hoger in schraal kruidenrijk grasland. Deze 

verschraling is alleen te bereiken door vroeg in het seizoen te maaien om de Witbol te 

verwijderen. Een overzicht van gemaaide percelen is te zien in Kaart 3.  

 

 

 

 

 

 

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. In dat jaar is het aantal 

soorten uitgekomen op 110, maar 

nagekomen informatie heeft nog 

een nest Ransuilen opgeleverd, 

waarmee het aantal soorten op 111 

is gekomen, wat evenveel is als in 

2020. In 2022 is het aantal soorten 

weer iets toegenomen tot 113. Het 

aantal soorten neemt dus niet af, 

alleen maar toe. Ook het aantal 

territoria is weer wat toegenomen ten 

opzichte van vorig jaar. De afname in dat jaar, 2021, is voor een groot deel veroorzaakt 

door het krimpen van de Kokmeeuwenkolonie. Die krimp heeft ook in 2022 doorgezet. 

Dat er desondanks meer territoria zijn gevonden is voor een groot deel een gevolg van 

de grotere teldekking, maar ook een veel voorkomende soort als de Rietzanger is fors 

toegenomen.  

Verder heeft het ontbreken van een strenge winter zich direct uitbetaald in meer 

territoria van wintergevoelige standsoorten, die in 2021 nog een tik hebben gehad van 

de korte periode van vorst in februari van dat jaar. Het Waterhoen en de Groene Specht 

hebben in ieder geval meer territoria dan in 2021. De omstandigheden in de 

winterrevieren in de Sahel zijn goed geweest, maar dat was in 2020/2021 ook zo. Toch 

heeft toen niet elke zomergast daarvan kunnen profiteren wat misschien kan worden 

verklaard door de matige broedresultaten van veel rietvogels in 2020 (“De resultaten van 

het CES-project in 2020”, 2021). De hevige regenval en daaraan gerelateerde hoge 

waterstanden kunnen van invloed zijn geweest op de aantallen territoria van vroege 

rietbroeders als ganzen en de Roerdomp, de droogte later zal in de Peizer-en 

Eeldermaden kunnen hebben geleid tot betere toegang tot nesten voor predatoren. In 

het Leekstermeergebied is de waterstand veel stabieler en zal dit minder een rol spelen. 

Het gebrek aan neerslag zal in ieder geval voor de kleinere zangvogels een positief effect 

hebben gehad op de reproductie dit seizoen.  

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 4: ontwikkeling territoria (links) en soorten 

(rechts). 
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In 2022 zijn er ook weer records gebroken in positieve én in negatieve zin, zie Tabel 2. 

Nieuwe soorten voor De Onlanden in 2022 zijn de Pijlstaart, Oeverloper, Stadsduif en 

Kauw. Soorten die in 2021 een territorium hebben gehad in De Onlanden, maar dit jaar 

niet, zijn: Kleine Plevier, Ringmus, Slechtvalk, Gierzwaluw, Ransuil, Bosuil, 

Tapuit en Vuurgoudhaan. Terug van weggeweest zijn Kolgans, Sperwer, 

Kwartelkoning, Turkse Tortel, Kerkuil, IJsvogel en Bonte Vliegenvanger.  

In Bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de getelde soorten en aantallen 

broedvogels in De Onlanden als totaal. Voor de deelgebieden Leekstermeergebied, De 

Kleibosch/Zuidermaden en de Peizer-en Eeldermaden is komt data beschikbaar op de site 

www.deonlanden.nl. Voor nuances, bijvoorbeeld aangaande teldekking, verwijzen we 

graag naar de soortbesprekingen in dit rapport en de rapporten uit de voorgaande jaren 

(Van Boekel et al, 2013-2020; Wijnhold et al, 2021).   

      

Watervogels 

De stijgende trend van de Krakeend in de afgelopen jaren werd in 2021 stabiel, maar in 

2022 bereikt de Krakeend zijn laagste stand ooit, net zoals Zomertaling en Slobeend. De 

Fuut komt op hetzelfde aantal als in 2021 en dat is toen een laagterecord geweest. De 

Ganzen hebben het daarentegen prima gedaan. Het lijkt er dus niet op dat de vogelgriep 

een grote rol heeft gespeeld in de aantallen broedvogels. Voor het broedsucces zijn geen 

gegevens beschikbaar voor De Onlanden, maar jonge vogels zijn gevoeliger dan 

volwassen exemplaren. Het zou dus kunnen dat de effecten van de vogelgriep pas 

volgende broedseizoenen te zien zijn. 

 

Roofvogels en uilen 

De Zeearend is nog steeds niet gaan broeden in De Onlanden. Het paartje is ook weinig 

gezien gedurende het broedseizoen. In het Fochtelooerveen is wél een paar gaan 

broeden, die ook de juiste leeftijd had (adulte man en 4de kalenderjaar vrouw) maar 

analyse van het verenkleed door Sjoerd Geelink en Aaldrik Pot heeft laten zien dat dit 

broedpaar niet het Onlanden-paar kan zijn geweest. Het is dan ook een raadsel waar 

deze zijn gebleven.  

De veldmuizenpopulatie is nog steeds niet op peil, net als vorig jaar. De Buizerd heeft 

een zeer laag aantal in De Onlanden en de Torenvalk is maar net behouden. Rans-en 

Bosuil zijn verdwenen, al zijn er wel waarnemingen gedaan. De enige geldige 

waarneming van een uil is van de Kerkuil. Hier is geen nest vastgesteld, wel een 

territorium. 

Opvallend is het verdwijnen van de Slechtvalk, een nieuwkomer van vorig jaar. Wellicht 

dat het paar dat zich heeft gevestigd op de Aa-kerk in de Stad afkomstig is uit De 

Onlanden (Brouwer, 2022). Misschien dat de duiven aantrekkelijker zijn dan watervogels 

en ze daarom zijn verkast. In de mast waar in 2021 is gebroed zat dit jaar een Zwarte 

Kraai, misschien dat dit ook een rol heeft gespeeld. Tot slot is er eindelijk weer eens een 

Sperwernest gevonden in De Onlanden. 

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

2021. Het jaar 2012 is niet meegenomen omdat in dat jaar de teldekking erg klein was. 

http://www.deonlanden.nl/
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Weidevogels 

In Tabel 2 staat bij de soorten met laagterecords nog maar één weidevogel, tegen drie 

in 2021. Geheel tegen de verwachting in is de Grutto niet verdwenen uit De Onlanden, 

maar zowaar licht toegenomen. Dat geldt ook voor de andere steltlopers van de weide, 

alleen de Tureluur doet weer een stapje terug. Wellicht dat de droogte, net als in 2019 

en 2020 heeft geleid tot betere broedomstandigheden in de vorm van slikveldjes. In 

2021 heeft de Libellenpolder in het noorden van de Nieuwe Weering (P2) langdurig onder 

water gestaan. Die vorm van beheer is ook in 2022 toegepast, wederom leidde dit tot 

veel territoria, maar broedsucces is niet vastgesteld in dit gebied. Waar in 2021 de 

laatste twee paar Grutto’s van De Onlanden in dat gebied hebben gezeten, zijn ze daar in 

2022 afwezig geweest en zijn ze elders opgedoken. Voor de meeste van deze vogels 

geldt nog steeds dat er sprake is van een langjarige afname, alleen de Kievit lijkt stabiel 

te zijn (zie Grafiek 5), maar gezien de afgelopen jaren zou het zomaar kunnen dat de 

langjarige trend omslaat in stabiel. 

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

Kwikstaart opnieuw een record gevestigd.  

            

Rallen en dergelijke 

Het was een zeer slecht jaar voor rallen in De Onlanden. Weinig Porseleinhoenen en 

Waterrallen. Dit zou te maken kunnen hebben met het snel uitdrogen van het gebied, al 

tonen Porseleinhoenen landelijk van jaar op jaar ook grote fluctuaties. Een Kleinst 

Waterhoen is alleen vóór de datumgrenzen gehoord in de Peizerweering (P4). Een 

Kwartelkoning kon dit jaar wél weer worden vastgesteld. 

 

 

Grafiek 5: verloop van de aantallen weidevogels in De Onlanden in de tijd. 
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Rietbroeders 

De opwaartse trend van de typische moeraszangvogels van de afgelopen jaren is na een 

jaar terugval verder voortgezet. Rietgors, Baardman, Rietzanger en Snor hebben allen 

records gevestigd. Dit is deels een gevolg van de grotere teldekking, maar ook in jaren 

goed getelde plots is de toename te zien, al gaat dat voor de Baardman bijvoorbeeld niet 

op. 

 

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. Daarnaast zijn er door de 

grotere teldekking ook veel territoria bij gekomen. Vooral het 

tellen van De Hoogema (L0A) heeft voor veel soorten een flinke 

duit in het zakje gedaan.  

 

Gemiste soorten 

Van een aantal soorten waarvan er in 2022 geen territorium is 

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

hebben gebroed. Er zijn wel waarnemingen gedaan van 

Smienten. Dit zouden overzomeraars kunnen zijn zonder 

verdere broedintenties. Een soort als de Ringmus is in de 

afgelopen jaren gevonden aan de randen van De Onlanden, 

wellicht dat die er nog zitten, maar net niet zijn betrapt binnen 

de grenzen van De Onlanden. In 2021 zijn er opvallend vaak 

Purperreigers gezien, dat was in 2022 minder. Enkele Lepelaars 

hebben eind mei in De Middelvennen (L18) interesse getoond in 

wat struikjes op het eilandje daar, maar werden steeds 

verjaagd door Grote Canadese Ganzen.  

De Wielewaal is wel gehoord, maar niet genoeg voor een 

territorium. Het zou best kunnen dat deze niet altijd opvallende 

vogel is gemist. Andere soorten die niet zijn vastgesteld zijn óf 

zo opvallend dat het onwaarschijnlijk is dat ze zijn gemist 

(bijvoorbeeld de Nachtegaal) óf wordt door tellers en vogelaars 

zo goed gezocht dat gezien de telinspanning er bij aanwezigheid 

wel een territorium had moeten worden gevonden 

(bijvoorbeeld: Klein(st) Waterhoen).  

Eind juli is ook nog een Roodhalsfuut waargenomen en 

gefotografeerd (zie hier). Een stiekeme broedpoging is niet 

uitgesloten.  

 

  

Bedreigde soorten 

Het aantal soorten 

broedvogels van de 

Nederlandse Rode Lijst dat 

in De Onlanden te vinden is in 

2022 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 8: in één blik twee Rode Lijst 

soorten: de Torenvalk en de Boomvalk 

die een territoriaal conflict hebben bij het 

Groot Waal (L11) op 12 juni. Foto: Marcel 

Post. 

https://waarneming.nl/observation/249995468/
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Soortbespreking  
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 2022. In Bijlage 2 is een overzicht 

van de resultaten van 2012-2022 te vinden. 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 alsnog verwerkt zijn. Er is voor gekozen om in dit 

rapport niet meer de aantallen uit te splitsen naar deelgebied, omdat de uitdijende tabel 

steeds lastiger te lezen wordt. De tabel in oude vorm zal wel op de website 

www.deonlanden.nl beschikbaar blijven. Waar er opvallende verschillen zijn tussen de 

deelgebieden zal hier in de soortbesprekingen aandacht aan worden besteedt.  

 

Roerdomp (Botaurus stellaris) Aantal: 32 (7-14-16-14-20-20-19-22-17-25-32) 

 

 

 

 

 

 

 

Het Leekstermeer/Matslootgebied is Natura-2000 gebied. Daarbij horen doelsoorten 

waarvoor instandhoudingsdoelen gelden, met andere woorden: daar moeten beheerders 

en bestuurders rekening mee houden. Voor De Onlanden zijn Rietzanger, Porseleinhoen 

en Kwartelkoning de doelsoorten. Gebieden als de Weerribben-Wieden en Biesbosch 

kennen de Roerdomp wel als doelsoort. Wat betreft deze mysterieuze reiger is De 

Onlanden echter een topgebied in de landelijke top 3. In de Biesbosch zijn er in 2019 

bijvoorbeeld 22 territoria (Terlouw, 2020) gevonden, en in de Weerribben-Wieden is het 

maximale aantal in de periode tot 2014 op 33 gekomen (Brandsma, 2016). Dit met 

oppervlaktes van respectievelijk 4500 en 9500 hectare. In De Onlanden komen we in 

2022 op 32 territoria in 2800 hectare. Het zou dan ook voor de hand liggen om de 

Roerdomp óók aan te wijzen als doelsoort voor De Onlanden in het nieuwe beheerplan 

van de provincie. Het jaar 2022 is in ieder geval een topjaar geweest voor de Roerdomp. 

Vooral in het Matslootgebied is het gehoemp overal, soms tegelijk, te horen geweest. In 

het gebied rond de Onlandse Dijk is de dichtheid soms zelfs verrassend groot geweest 

met 6 “zingende” mannen aan weerszijden van het pad. In totaal zijn in het 

Matslootgebied 21 territoria vastgesteld. In vergelijking met vorige jaren is er ook vanaf 

totaal nieuwe plekken gehoempt. De plot Matsloot Zuid (L5) is dit jaar voor het eerst in 

tijden een aantal keer bezocht, waardoor de mogelijkheid tot kruispeilingen het 

lokaliseren van sommige roepende mannen mogelijk heeft gemaakt. In voorgaande jaren 

zijn in dit gebied hoempende mannen waarschijnlijk verward met bekende hoempers uit 

andere plotjes. Het is dan ook waarschijnlijk dat twee/drie van de 32 territoria het gevolg 

zijn van beter telwerk. De Peizer-en Eeldermaden zijn er (weer) minder goed van af 

gekomen. Dit jaar zijn daar zes territoria vastgesteld, wat voor dit gebied een normaal 

aantal is. Vorig jaar zijn hier nog 11 hoempers gevonden, waarmee dat jaar een uitbijter 

is geweest. 

Foto 9: deze Zeelt is een smakelijke hap voor de 

Roerdomp. 11-11, Lettelberter Petten, (L20). Foto: Ane 

van Rees. 

Grafiek 6: aantal territoria 

Roerdomp. 

https://www.sovon.nl/rodelijst
http://www.deonlanden.nl/
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Dodaars (Tachybaptus ruficollis) Aantal: 3 (5-1-8-3-4-2-2-4-4-4-3) 

 

 

 

 

 

 

Dit jaar geen Dodaarsjes in de Peizer-en Eeldermaden of in het Matslootgebied.  

Baltsende vogels zijn waargenomen in De Jarrens (L19) en in Polder Vredewold (L21), 

dus ten noorden en noordwesten van het Leekstermeer. In dit laatste gebied is de 

Dodaars een vaste prik aan het worden. Deze soort is niet de meest opvallende, dus in 

het onoverzichtelijke moerasgebied van het Matslootgebied of de Peizer-en Eeldermaden 

kunnen best gemiste territoria zitten. Zo is de Dodaars op Foto 10 tijdens de tellingen 

niet waargenomen.  

 

Geoorde Fuut (Podiceps nigricollis) Aantal: 27 (1-1-0-0-10-11-25-16-23-6-27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Na een mager jaar in 2021, volgde een record in 2022. Wederom waren alle vestigingen 

in de Peizer-en Eeldermaden, langs het Eelderdiep, in de plots Peizerweering (P4), 

Eelderdiep Noordoost (P5), Drentse Dijk Oost (P8) en Eelderdiep Zuidoost (P12). Erg leuk 

was de kolonie net ten zuiden van de brug van de Zanddijk, die het mogelijk maakte om 

ook zonder verrekijker tot in detail te genieten van deze mooie fuutjes. Overleg tussen 

de tellers was hier nodig om niet dubbel te tellen, zo mooi op de grens van de plots P8 en 

P12, zaten ze te nestelen. De andere concentratie nesten is meer ten noorden richting 

het kijkscherm aangetroffen bij de kolonie Witwangsterns. Er zijn naast nesten ook veel 

pullen gezien, al dan niet op de rug van een oudervogel.   

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10: Dodaars op het Eelderdiep. 29-4, 

Eelderdiep Noordoost (P5). Foto: Johan de Vries. 

Foto 11: Geoorde Fuut. 10-4, Eelderdiep Noordoost 

(P5). Foto: Jeroen Haze. 

Grafiek 7: aantal territoria Dodaars. 

Grafiek 8: aantal territoria Geoorde Fuut. 



 

21 

 

Fuut (Podiceps cristatus) Aantal: 34  (29-35-39-42-41-45-40-42-42-34-34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2022 is de Fuut op het lage niveau van 2021 blijven steken. In het 

Leekstermeergebied is de afname van 2021 voortgezet in 2022, langs het Eelderdiep, in 

de Peizerweering (P4), Eelderdiep Noordoost (P5) en Eelderdiep Zuidoost (P12) en het 

Langmameer (P1), hebben ze juist recordstanden bereikt. Hier zijn ook veel ouders met 

pullen gezien. Landelijk zit de Fuut in de plus, in De Onlanden blijven ze netto gelijk met 

interessante verschuivingen binnen het gebied.  

 

Knobbelzwaan (Cygnus olor) Aantal: 19 (23-22-23-18-20-22-16-19-22-19-19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Knobbelzwaan is een soort die met de vogelgriep te maken heeft, maar daarvoor zijn 

er in De Onlanden geen directe bewijzen gevonden. Het paar uit Polder Lage Land (L0B) 

dat elk jaar goede broedresultaten heeft, is dit jaar niet tot broeden gekomen. Een 

nakomeling van dit paar die vorig jaar nog tot broeden kwam in de Blauwvennen Zuid 

(L7), is in 2022 opeens partnerloos aangetroffen. Van de 19 territoriale paartjes in De 

Onlanden zijn er maar vijf waarbij een nest is gevonden. Pullen zijn in het geheel niet 

gezien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12: gepaarde Fuut in de omgeving van het 

Langmameer. 3-4, Vogeltjesland (L9). 
Grafiek 9: aantal territoria Fuut. 

Foto 13: paartje Knobbelzwanen. De vrouw heeft rechts een 

kleurring. Dan zou er links een metalen ring moeten zitten, maar 

die is blijkbaar verloren. 20-8, Zwarte Made (P13). 

Grafiek 10: aantal territoria Knobbelzwaan. 
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Kolgans (Anser albifrons) Aantal: 2   (1-2-2-1-2-2-1-2-2-0-2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2021 schitterden (territoriale) Kolganzen voor het eerst door afwezigheid in De 

Onlanden, in 2022 zijn ze echter weer terug, en hoe! Normaliter worden enkel paartjes 

gezien: alarmerende vogels, aanwijzingen voor een nest of pullen zijn nog nooit 

geconstateerd. In Polder Roderwolde (L13) is op 26 april een grazend paartje gezien. De 

dag daarop een zwemmend paartje nabij de zandgaten in Matsloot Noord (L1). Op 12 

mei is een hevig alarmerend paartje waargenomen bij een Rietveldje in Tussen de 

Slenken (L3). Op 23 mei is tijdens een ronde in het Langmameer (P1) een vogel 

opgestoten die vervolgens een gebroken vleugel veinsde. Tot slot is op 27 mei in 

Matsloot Noord (L1), niet ver van de genoemde zandgaten en Rietveld, een paar met één 

pul gezien (zie Foto 14), wat voor het eerst is in De Onlanden. 

 

Grauwe Gans (Anser anser) Aantal: 414  (48-77-78-150-179-217-265-329-355-372-414) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het tiende jaar op rij groeit de populatie Grauwe Gans in De Onlanden. Plots die dit 

jaar (beter) zijn geteld in vergelijking met vorig jaar zijn daarvoor deels 

verantwoordelijk. Zo heeft Vogeltjesland (L9) 23 territoria opgeleverd, waar dat in 2021, 

toen de plot slechts tweemaal is bezocht, slechts twee zijn geweest. Voor het 

Langmameer (P1) geldt iets soortgelijks met een toename van 14 naar 27. Matsloot Zuid 

(L5), die in de afgelopen jaren niet is geteld, heeft acht territoria opgebracht. In plots die 

al jaren goed worden geteld is de stand van de Grauwe Gans echter stabiel zoals in De 

Middelvennen (L18) óf licht toenemend zoals in De Jarrens (L19).  In de Vorrelmat (P17) 

was de toename echter opvallend groot: het aantal is gestegen van acht naar 21. Ook 

vermeldenswaardig is het mengpaartje Grauwe Gans x Grote Canadese Gans dat een 

Foto 15: Grauwe Gans op het nest. 27-3, Matsloot 

Noord (L1). 

Foto 14: één van de ouders met het enige pul 

van de Kolgans. 27-5, Matsloot Noord (L1). 
Grafiek 11: aantal territoria Kolgans. 

Grafiek 12: aantal territoria Grauwe Gans. 
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nest heeft gebouwd op een losgeslagen stuk riet op het Leekstermeer bij De Hoogema 

(L0A, zie Foto 16). Voor zover bekend is dit nest mislukt in de ei-fase. Tot slot, de vogel 

op Foto 15 had het nest onder een hoogspanningslijn waar het gehele seizoen een dode 

Grauwe Gans in heeft gehangen, zie Foto 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soepgans (Anser unox) Aantal: 59 (8-87-115-85-90-66-91-50-69-69-59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net als voorgaande jaren laat de Soepgans de Peizer-en Eeldermaden links liggen met dit 

jaar geen enkel territorium. De meeste territoria zijn te vinden in de Noordwesthoek van 

het Leekstermeer, zoals twee nesten op het Eilandje (L22). Het gros is echter gevonden 

in De Jarrens (L19) en De Middelvennen (L18). Alleen de twee territoria die in De 

Bolmert (L17) zijn gevonden liggen niet in deze hoek, maar aan de Zuidkant van het 

Leekstermeer. In de Blauwvennen Noord (L6) zijn de geplukte resten van een Soepgans 

gevonden bij een nest in aanbouw. In de genoemde Noordwesthoek zijn ook vogelgriep-

slachtoffers gevonden. 

 

 

 

 

Foto 18: Soepgans. 27-2, De Jarrens (L19). 

Foto 16: mengpaar Grauwe Gans en Grote Canadese 

Gans bij/op het nest. 10-4, De Hoogema (L0A). 

Foto 17: slachtoffer van een aanvlieging 

met een hoogspanningslijn. 24-3, Matsloot 

Noord (L1) 

Grafiek 13: aantal territoria Soepgans. 
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Grote Canadese Gans (Branta canadensis) Aantal: 67 (21-21-22-11-25-26-46-47-55-50-67) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf 2018 lijkt deze soort min of meer stabiel in De Onlanden, maar 2022 lijkt dat beeld 

te veranderen in verdere groei, in lijn met de landelijke trend. De groei is reëel en slechts 

deels een gevolg van de betere teldekking in 2022. Vooral de plots rond het Eelderdiep 

hebben bijgedragen aan de groei. Pullen zijn alleen gezien in De Hoogema (L0A). Nesten 

zijn gevonden in Matsloot Noord (L1) en op het Eilandje in het Leekstermeer (L22). In 

het rapport van 2021 (Wijnhold, 2021) is nog een broedpoging beschreven in 

Blauwvennen Noord (L6):  “Daar is een adulte vogel die zich “dood” hield gezien op een 

nest dat was gebouwd op een losgeslagen, drijvend rietveld”. Dit stukje riet is iets 

afgedreven en beschreven in de tekst hierboven over de Grauwe Gans (zie Foto 16). Of 

het toen ook al is gegaan om een mengpaar is niet bekend. 

 

Brandgans (Branta leucopsis)       Aantal: 43 (6-7-7-10-9-17-15-28-35-49-43)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een klein stapje terug voor de Brandgans. Of de vogelgriep daar debet aan is, is maar de 

vraag, want vorig jaar toen dit probleem ook heeft gespeeld is er juist een record aantal 

territoria gevonden. Langs het Eelderdiep zijn er vier territoria gevonden, één in 

Eelderdiep Zuidoost (P12) en drie in de Peizerweering (P4). Het grootste deel is weer 

vastgesteld in De Middelvennen (L18), op het eiland aldaar. Opvallend is verder dat in De 

Jarrens (L19) dit jaar geen enkel territorium is vastgesteld terwijl dit samen met De 

Middelvennen (L18) het kerngebied voor deze soort in De Onlanden is. Verder zijn er drie 

nesten op het Eilandje (L22) in het Leekstermeer en een territorium in Polder Vredewold 

(L21) geweest. Overigens geldt voor de populatie ganzen op het Eilandje (L22) dat het 

broedsucces laag is: door alle territoriale conflicten tussen Grote Canadese Ganzen, 

Grauwe Ganzen, Soepganzen, Nijlganzen en Brandganzen worden veel nesten vertrapt 

en liggen her en der verspreid over het eilandje losse eieren.  

Foto 19: één van de zes paartjes Grote Canadese Gans bij 

het Langmameer (P1) op 5 april. 

Foto 20: grazende Brandgans. 27-2, De Jarrens 

(L19). 

Grafiek 14: aantal territoria Grote Canadese 

Gans. 

Grafiek 15: aantal territoria Brandgans. 
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Nijlgans (Alopochen aegyptiacus)  Aantal: 31 (20-29-30-37-42-44-41-38-36-28-31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten opzichte van 2021 is de soort stabiel. De betere teldekking in 2022 leidt tot precies 

het verschil tussen deze jaren. Net als in voorgaande jaren gaat het bij de territoria 

vrijwel altijd om territoriale paartjes zonder verdere aanwijzingen voor een nest. In 

Polder Vredewold (L21) en in de Zwarte Made Oost (P18) zijn bij wijze van uitzondering 

ook jongen gezien (zie Foto 21) en in De Horst en Westerstukken (P19) is een nest 

gevonden. In De Hoogema (L0A) hebben de Nijlganzen een paartje Ooievaar verjaagd 

van een nestpaal (Wijnhold, 2022) en zijn daar gaan broeden met zeker zes eieren. Dit 

nest is vervolgens om onbekende redenen mislukt in de ei-fase. Europarcs, de nieuwe 

eigenaar (Guit, 2021) van het vakantiepark Meerzicht waar de paal zich bevond, heeft 

toen direct de paal verwijderd om te voorkomen dat eventuele Nijlganzen of Ooievaars 

bouwplannen zouden kunnen dwarsbomen. Dit tot grote consternatie van het paartje 

Nijlganzen dat luidruchtig rondjes bleef vliegen om de plaats waar de paal stond. Ook de 

Ooievaars zijn nog polshoogte komen nemen na het verwijderen van de paal.  

 

Bergeend (Tadorna tadorna)      Aantal: 13 (2-10-14-17-15-13-15-16-17-9-13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met 13 territoria is 2022 een gemiddeld jaar geweest voor de Bergeend. Landelijk is de 

soort stabiel. De meeste territoria zitten in de Noordwesthoek van het Leekstermeer met 

twee in De Middelvennen (L18), één in De Jarrens (L19), twee in Polder Vredewold (L21) 

en één in Vredewold West (L24). De overige territoria lagen verspreid over De Onlanden 

zonder echt een zwaartepunt te hebben. In alle gevallen gaat het om paartjes zonder 

verdere aanwijzingen voor een nest. In Eeldermaden-Zuidoost (P12) is ook een baltsend 

paartje waargenomen. 

Foto 21: oudervogel met (vijf) al behoorlijk 

volgroeide pullen. 1-7, Zwarte Made Oost (P18). 

Foto 22: Bergeend. 9-3, Peizerweering (P4). 

Foto: Gea Jansen. 

Grafiek 16: aantal territoria Nijlgans. 

Grafiek 17: aantal territoria Bergeend. 
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Krakeend (Anas strepera)      Aantal: 99  (65-113-118-128-121-123-125-165-151-136-99) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2021 is de afname van de Krakeend reëel en vooral toegeschreven aan de Peizer-en 

Eeldermaden. Met een grotere teldekking in 2022 is er dan ook sprake van een forse 

achteruitgang voor de Krakeend, al is dat vooral ten opzichte van het piekjaar 2019. 

Langjarig (vanaf 2012) is de soort te zien als stabiel. In 2020 is de verdere afname 

vooral te vinden in het Matsloot/Leekstermeergebied, want in de Peizer-en Eeldermaden 

is er een netto afname van maar drie territoria. De enige plots in het L-gebied met een 

toename ten opzichte van 2021 zijn de plots die in 2022 beter zijn geteld. Naar de 

oorzaak van de afname blijft het gissen. Het zou kunnen dat het steeds verder 

dichtgroeien van slootjes de soort parten speelt. Dit zou echter ook moeten gelden voor 

andere soorten eenden, maar niet bij al die soorten is een afname zichtbaar.  

 

Wintertaling  (Anas crecca)      Aantal: 20  (11-16-22-13-15-14-4-11-6-10-20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze Rode Lijst-soort heeft de afgelopen vier jaren 

een duidelijke voorkeur voor het 

Leekstermeergebied gehad, met nooit meer dan één 

territorium in de Peizer-en Eeldermaden. In 2022 is 

dit geheel anders met 12 territoria langs het 

Eelderdiep, waarvan 10 in Eeldermaden Zuidoost 

(P12) en twee in de Peizerweering (P4). In het 

Leekstermeergebied is de soort stabiel gebleven. 

Het gaat in alle gevallen weer om waarnemingen 

van paartjes zonder verdere broedindicatie. Er is in 

Foto 24: foeragerende Wintertaling. 2-4, 

Eelderdiep Zuidoost (P12). Foto: Gea Jansen. 

Foto 23: dit nest was zo goed gecamoufleerd 

dat, zelfs nadat het vrouwtje vlak voor de 

voeten van de teller opvloog, het nest nog 

steeds niet direct zichtbaar was. 6-5, Matsloot 

Zuid (L5). 

Grafiek 18: aantal territoria Krakeend. 

Grafiek 19: aantal territoria Wintertaling. 

Foto 25: ei, mogelijk van een Taling. 

De lengte is 4,9, de breedte 4,1 cm. 

16-5, Nieuwe Weering (P2). 
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de Nieuwe Weering (P2) wel een gepredeerd klein eendenei gevonden (zie Foto 25), 

maar of deze van een Zomer-dan wel Wintertaling is of dat het gaat om een dwergei van 

een “gewone“ eend is niet meer vast te stellen. Van beide Talingen is in deze plot in ieder 

geval geen territorium vastgesteld.  

 

Wilde Eend (Anas platyrhynchos)   Aantal:268 (241-385-392-366-293-307-313-267-274-219-268) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De afname van de populatie Wilde Eend in De Onlanden is in lijn met de landelijke 

afname. Onderzoek van SOVON (Wiegers et al, 2022) heeft aangetoond dat verminderde 

kuiken-overleving hiervan de oorzaak is. De Krakeend lijkt daar landelijk geen last van te 

hebben, maar in De Onlanden neemt deze soort de laatste jaren ook af. In De Onlanden 

groeien daarbij steeds meer slootjes dicht wat ook een negatief effect kan hebben op de 

populatie. Nesten worden ook gevonden: in totaal 10 waarschijnlijke nestplaatsen, vier 

nesten met eieren met onbekende afloop en twee later gepredeerde nesten. In totaal zijn 

er tijdens de rondes drie families met pullen gezien, namelijk in De Hoogema (L0A, zie 

Foto 26), Noorddijk (P11), Willems’ Land (L12) en buiten de rondes nog een familie in 

de Lettelberter Petten (L20). Deze laatste familie had zes al vrij grote pullen (met 

grotendeels “echte” veren). Wat betreft de kuikenoverleving: de familie op Foto 26 is in 

de loop van de tijd geslonken van negen pullen op 5 juni tot zes op 20 juni tot vier op 30 

juni. De overige territoria zijn gebaseerd op alarmerende vogels (6x) of op aanwezige 

paartjes, al dan niet baltsend. De kleine opleving die de Wilde Eend dit jaar in aantallen 

laat zien, kan voor een groot deel worden toegeschreven aan de betere teldekking. Zo 

dragen De Hoogema (L0A), Onlandse Dijk (L4), Matsloot Zuid (L5) en het Langmameer 

(P1) samen ongeveer 20 territoria bij. In de overige plotjes zijn de aantallen stabiel. 

Uitzonderingen zijn de Lettelberter Petten (L20) met een toename van 22 naar 29, 

Eeldermaden Zuidoost (P12) van 10 naar 26 en Snegelstukken van 6 naar 10. De groei 

lijkt dus wel deels reëel te zijn en niet een artefact van de grotere telinspanning.  

 

Soepeend (Anas platyrhynchos f. domestica) Aantal: 12 (2-11-9-7-14-8-7-17-15-5-12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 26: familie Wilde Eenden op het 

Leekstermeer. 30-6, De Hoogema (L0A). 

Foto 27: familie Soepeend. 30-6, Klein Waal (L8). 

Grafiek 20: aantal territoria Wilde Eend. 

Grafiek 21: aantal territoria Soepeend. 
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De Soepeend kent net zoals zijn Wilde verwant een opleving. Slechts één territorium is 

gevolg van de betere teldekking. In 2021 is de Soepeend niet aangetroffen in de Peizer-

en Eeldermaden, maar in 2022 zijn ze daar weer terug met twee territoria in de plot 

Noorddijk (P11) en één territorium in het Langmameer (P1). In het Leekstermeergebied 

zitten ze, net als de Soepganzen, voornamelijk in de Noordwesthoek, zoals twee in Polder 

Vredewold, één in Zuidoever Leeksterhoofddiep (L23b) en drie in De Middelvennen (L18). 

In alle gevallen is het om aanwezige paartjes gegaan, maar in het Klein Waal (L8) zijn 

pullen gezien, zie Foto 27. 

 

Zomertaling (Anas querquedula) Aantal: 7  (19-23-27-16-24-19-17-27-14-15-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De drie magerste jaren in De Onlanden voor deze kleine eend zijn de afgelopen drie. In 

2022 zelfs een halvering ten opzichte van 2021. Een duidelijke trend over álle jaren is er 

vooralsnog niet, maar daar zal komend seizoen van grote invloed op zijn. Landelijk is de 

soort stabiel sinds 2010 ((Sovon Vogelonderzoek Nederland, n.d.). Waar we deze val aan 

te danken hebben is dan ook de vraag, maar wellicht dat de landelijke cijfers voor 2022 

ook in de mineur zijn. In De Onlanden zijn paartjes geteld in Wobbes’ Land (L2), Klein 

Waal (L8), De Middelvennen (L18), Langmameer (P1) en in De Kampjes (P3). In 

Eeldermaden Noordoost (P5) is ook een alarmerende vogel gezien.  

 

Slobeend (Anas clypeata)       Aantal: 34  (107-94-74-37-41-56-55-66-49-44-34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 29: man Slobeend. 16-4, Polder Vredewold 

(L21). Foto: Karin Keur. 

Foto 28: vrouw Zomertaling. 8-4, Polder 

Vredewold (L21). Foto: Kees Beeftink. 
Grafiek 22: aantal territoria Zomertaling. 

Grafiek 23: aantal territoria Slobeend. 
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Nog een afnemende eend voor De Onlanden. 

Net als bij de Zomertaling, Soepeend en 

Krakeend valt 2019 op als bijzonder goed 

jaar. In de Peizer-en Eeldermaden is de 

Slobeend in 2022 toegenomen. In Het Wold 

(P9) bijvoorbeeld is er voor het eerst sinds 

2017 weer sprake geweest van een 

territorium. In de plot Noorddijk (P11) zijn er 

net als in 2014 zeven territoria gevonden, 

terwijl het in de overige jaren steeds nul, één 

of twee waren. De afname is het grootste in 

het Leekstermeergebied. In Polder 

Vredewold (L21), in 2021 goed voor zeven 

territoria, zijn er in 2022 slechts twee 

gevonden. In De Goltbooren (L16) is het aantal afgenomen van drie naar één. Deze plot 

laat het soms grillige karakter zien van de aantallen Slobeenden, zie Grafiek 24.  

 

Pijlstaart (Anas acuta)  Aantal: 1  (0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste nieuwe broedvogel voor De Onlanden in deze soortbespreking! Alle 

waarnemingen die voor het vaststellen van een territorium van belang zijn kwamen uit 

het noordelijkste deel van de plots Drentse Dijk Oost (P8) en Eelderdiep Zuidoost (P12), 

dus net ten zuiden van de Zanddijk, en het gebied net ten noorden van de Zanddijk, 

Peizerweering (P4) en Eelderdiep Noordoost (P5). Begin mei is er een aantal keren een 

paartje gemeld (zie op waarneming.nl ). Op 21 mei is één enkel mannetje gezien, daarna 

weer op 11 juni. Tijdens de broedvogelinventarisaties is in de plot Eelderdiep Noordoost 

(P5) een paartje Pijlstaart gezien op 30 april, 15 mei en 5 juni. Op 15 juni is, tijdens een 

observatie van een jonge Steltkluut, in dezelfde plot gezien hoe een vrouw Pijlstaart uit 

de vegetatie kwam, een stukje zwom en zich begon te poetsen. Een nest is niet gezocht 

omdat de verdachte plek niet goed te bereiken is (en dit ook nog een verstoring zou 

kunnen geven) en pullen zijn niet gezien, maar het gedrag van het vrouwtje kan worden 

geïnterpreteerd als even “broedpauze” nemen. Andere interpretaties zijn natuurlijk ook 

mogelijk, maar de waarnemingen voldoen gezamenlijk ruim aan een geldig territorium. 

Landelijk is de soort een zeer schaarse broedvogel en ook nog afnemend met in de 

periode 2013-2015  een geschat aantal van 5-15 paren (Hornman, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 30: vrouw Pijlstaart. 19-2, Eelderdiep 

Noordoost (P5). Foto: Marcel Post. 

Grafiek 25: aantal territoria Pijlstaart. 

Grafiek 24: aantal territoria Slobeend in De 

Goltbooren (L16). 

https://waarneming.nl/locations/138121/observations/?date_after=2022-05-01&date_before=2022-05-08&species=&species_group=1&rarity=&search=Pijlstaart&user=&sex=&own_sightings=&life_stage=&activity=&method=
https://waarneming.nl/locations/138121/observations/?date_after=2022-05-20&date_before=2022-06-30&species=&species_group=1&rarity=&search=Pijlstaart&user=&sex=&life_stage=&activity=&method=&own_sightings=
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Tafeleend (Aythya ferina)                Aantal: 9  (8-5-8-7-4-9-7-16-12-9-9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Tafeleend heeft een duidelijke voorkeur voor het Leekstermeergebied met zeven van 

de negen territoria, net als vorig jaar. In 2021 is er voor het eerst een territorium in 

Wobbes’ Land (L2) gevonden, en dat is blijkbaar goed bevallen want daar is ook in 2022 

een territorium gevonden. In De Middelvennen (L18), De Jarrens (L19) en Polder 

Vredewold (L21) zitten al jaren respectievelijk twee, één en twee territoria. In 

Vogeltjesland (L9) is de Tafeleend terug van weggeweest. In al deze gevallen gaat het 

om paartjes. In de Peizerweering (P4) zijn ook pullen gezien.  

 

Kuifeend (Aythya fuligula)  Aantal: 47  (52-58-63-54-57-45-44-42-49-44-47) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Kuifeend heeft het in 2022 goed gedaan in de Peizer-en Eeldermaden. Zo is de 

duikeend na een jaar absentie terug in de Weeringsbroeken West (P6) en na twee jaar 

absentie terug in De Kampjes (P3). In De Peizerweering is met vier territoria zelfs een 

record genoteerd voor die plot en in de Broekenweering (P14), waar meestal nul of één 

territorium zit, zijn er nu drie genoteerd, iets dat alleen in 2015 is voorgekomen. Dat het 

aantal territoria voor De Onlanden als geheel niet hoger is uitgevallen komt door afnames 

in De Goltbooren (L16), De Jarrens (L19) en Polder Vredewold (L21) met respectievelijk 

drie, twee en vier territoria minder dan in 2021. Vrijwel alle territoria zijn op basis van 

aanwezige paartjes, zonder verdere aanwijzingen voor nesten of pullen. In Matsloot 

Noord (L1), De Goltbooren (L16) en de Snegelstukken (S) zijn ook alarmerende vogels 

waargenomen.  

 

 

 

 

 

Foto 31: man Tafeleend in de buurt van 

een vrouwtje in een sloot bij de 

Onlanderij. 27-4, Eelderdiep Noordoost 

(P5). Foto: Gea Jansen. 

Foto 32: paartje Kuifeend. 1-4, Zwarte Made (P13). 

Grafiek 26: aantal territoria Tafeleend. 

Grafiek 27: aantal territoria Kuifeend. 
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Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus) Aantal: 4 (4-2-5-4-6-8-6-6-4-4-4-4) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoewel Bruine Kiekendieven in de hele Onlanden worden gezien, worden de nesten 

meestal alleen gevonden in het Matslootgebied, soms verrassend dicht bij elkaar. Dit jaar 

bijvoorbeeld twee nesten in De Blauwvennen Noord/Zuid (L6/7). Een derde nest is 

gevonden aan de oever van de zandgaten in Tussen de Slenken (L3). Voor het eerst is 

een nest gevonden in Wobbes’ Land (L2). Misschien dat een aantrekkende muizenstand 

het aantal Kiekendieven weer eens kan verhogen. 

 

 

Havik (Accipter gentilis)                 Aantal: 4  (2-3-2-3-3-3-2-4-3-4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In De Kleibosch (L25) leek het er lang op dat er wederom niet is gebroed in 2022, tot op 

3 juli er de bedelroep van een jong werd gehoord. Ook het territorium in de Lettelberter 

Petten is weer bezet geweest. Hier is ook een jong op het nest gezien. Eind juni is vlakbij 

deze plot nog een juveniele Havik gezien die over het Leekstermeer richting De 

Blauwvennen vloog (L6/7). In de Blauwvennen Noord (L6) is ook een plukplaats 

gevonden van een Havik met de resten van een Tureluur en een Kokmeeuw. In het 

Elsburger Onland is ook weer succesvol gebroed. Deze jongen zijn ook geringd. Na twee 

jaar van afwezigheid is de Havik weer terug in het Groot Waal (L11), hier is een 

alarmerende Havik gehoord.  

 

 

 

 

Foto 33: nest Bruine Kiekendief 

gevonden met behulp van een drone. 

30-6, Blauwvennen Noord (L6). Foto: 

Jochem Duijts. 

Foto 34: Havik in actie. 12-2, De Bolmert (L17). 

Foto: Kees Beeftink. 

Grafiek 28: aantal territoria Bruine Kiekendief. 

Grafiek 29: aantal territoria Havik. 
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Sperwer (Accipter nisus)  Aantal: 1  (1-0-0-1-0-0-0-0-0-0-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Sperwer als zekere broedvogel is een zeldzaamheid in De Onlanden. Er worden echter 

veel waarnemingen gedaan, dus het vermoeden is dat deze stiekeme soort vaker in De 

Onlanden broedt dan deze betrapt kan worden. In 2013 is een plukplaats gevonden in de 

buurt van het Leekstermeer waar even later een vrouw Sperwer als plukrest van een 

Havik werd gevonden. In 2015 is voedseltransport naar een nest gezien in de 

Lettelberter Petten (L20). In 2022 is er dan eindelijk een territorium vastgesteld in de 

nieuw getelde plot De Hoogema (L0A). Naast veel waarnemingen van Sperwers 

gedurende het hele seizoen is hier ook een nest aangetroffen met een ei er in. Daarna 

bleef het stil bij dit nest en na een tijdje was ook dit ene ei verdwenen. Dit broedgeval is 

dus mislukt in de ei-fase. Of er elders een nieuw nest is gestart kon niet worden 

vastgesteld. 

 

Buizerd (Buteo buteo)        Aantal: 10 (15-11-10-14-12-13-13-16-16-13-10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Een ronduit beroerd jaar voor de Buizerd in De Onlanden. Het dieptepunt van 2014 werd 

niet geevenaard, maar dat is dankzij een nieuw getelde plot De Hoogema (L0A) waar ook 

een nest is gevonden (niet ver van de Sperwer). Een muizeneter als de Buizerd zal 

ongetwijfeld last hebben van de geringe muizenstand, dus wellicht dat sommige paartjes 

een jaar hebben overgeslagen. De broedpoging in Willems’ Land (L12) is in ieder geval 

vroeg opgegeven. Verdere nesten zijn aangetroffen in De Horst en Westerstukken (P19), 

Snegelstukken (S) en De Kleibosch (L25). Jongen in nesten zijn aangetroffen in De 

Hoogema (L0A, zie Foto 36), De Stenhorsten (L27) en de Lettelberter Petten (L20). 

Uitgevlogen jongen zijn ook gezien in Polder Roderwolde (L13). 

Foto 36: Buizerd kuikens in hun nest. 5-6, 

De Hoogema (L0A). Foto: Jochem Duijts. 

Foto 35: Sperwer in interactie met een Rode 

Wouw. 25-3, Weeringsbroeken (P7). Foto: Frans 

Kromme. 

Grafiek 30: aantal territoria Sperwer. 

Grafiek 31: aantal territoria Buizerd. 
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Torenvalk (Falco tinnunculus)   Aantal: 1 (0-0-1-1-1-2-2-2-1-3-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook een muizeneter in mineur met slechts één territorium in De Broekenweering (P14). 

Elders in De Onlanden zijn ook beduidend minder waarnemingen gedaan, met name in 

het Matslootgebied, waar de afgelopen jaren dan wel geen territoria zijn gevonden, maar 

wel vaak jagende vogels. Als voorbeeld: tijdens een standaard ronde vogeltellingen 

(geen BMP) zijn er op een route die loopt langs Blauwvennen Zuid (L7), Polder 

Roderwolde (L13), Polder Sandebuur (L15) en Berging Sandebuur (L14) in 2020 11 

Torenvalken in 12 rondes waargenomen, in 2021 acht Torenvalken in 20 rondes en in 

2022 (op moment van schrijven) slechts één per 10 rondes.   

 

Boomvalk (Falco subbuteo)  Aantal: 2  (0-?-1-1-1-1-1-2-1-2-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook dit jaar zijn er weer Boonvalken waargenomen in De Kleibosch (L25), maar dit heeft 

niet tot een territorium geleid. Uiteindelijk bleek er wel een nest te zitten in een 

hoogspanningsmast in de Broekenweering (P14) waar ook zeker twee jongen zijn 

uitgevlogen. Dit nest lag niet ver van een fietspad en is dus zeker enkele waarnemers 

opgevallen. Toch is het de Boomvalk ook gelukt om ergens stiekem te broeden: ook in 

een mast bij de plot Noorddijk (P11) is gezien hoe er een prooioverdracht plaats heeft 

gevonden tussen man en vrouw, dit is dezelfde locatie als waar in 2021 is gebroed 

(mededeling Willem van Manen). Hoe dit broedgeval is afgelopen is onbekend. Gezien de 

ervaring dat deze soort soms pas heel laat en door heel weinig mensen wordt opgemerkt 

is het niet heel onwaarschijnlijk dat er nog ergens in De Onlanden een derde territorium 

is geweest, bijvoorbeeld in De Kleibosch (L25) of het Groot Waal (L11, zie Foto 8 op 

pagina 18).  

 

 

 

Foto 37: man Torenvalk met prooi. 10-1, 

Broekenweering (P14). Foto: Jan van der Velde. 
Grafiek 32: aantal territoria Torenvalk. 

Foto 38: rustende Boomvalk. 10-9, 

Broekenweering (P14). Foto: Jannie Schoonveld. 

Grafiek 33: aantal territoria Boomvalk. 
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Kwartel (Coturnix coturnix)    Aantal: 9 (12-4-8-18-3-5-3-6-4-7-9) 

Weer een prima Kwarteljaar in De 

Onlanden. Voor het eerst is een 

territorium aangetroffen in De 

Zuidermaden (L26). Na zes 

Kwartelloze jaren is de kwik-me-dit 

dit jaar ook weer gehoord in de 

Weeringsbroeken (P7). Twee 

territoria waren te vinden in de plot 

Noorddijk (P11) en ook in De Jarrens 

(L19) zijn er twee gevonden. 

Bloemetjesland (L10) had vorig jaar 

twee tegen elkaar op roepende 

Kwartels net vóór de datumgrenzen, 

maar in 2022 is hier wel een 

territorium vast gesteld.  

 

Kwartelkoning (Crex crex) Aantal: 1 (2-2-2-12-2-0-5-0-2-0-1) 

 

   

 

Terug van weggeweest in De Onlanden, dit jaar te horen in de Zwarte Made (P13). Later 

in het seizoen is het crex-crex ook nog gehoord in de plot Noorddijk (P11), maar nooit 

gelijktijdig met P13. Het gaat dus waarschijnlijk om dezelfde vogel. Kwartelkoningen 

kunnen zich verplaatsen als ze gepaard raken om op een andere plaats een nieuw 

vrouwtje te lokken. De territoria van deze mysterieuze vogel zijn vrijwel altijd te vinden 

in de Peizer-en Eeldermaden (zie Tabel 3). Dit is niet de afspraak! Volgens de 

instandhoudingsdoelen van Natura-2000 moeten de Kwartelkoningen in het 

Leekstermeergebied gaan zitten. Voor het behoud van deze soort zou het dan ook logisch 

zijn om ook de rest van De Onlanden uit te roepen tot Natura-2000 gebied, en zo zijn er 

nog wel een paar soorten waarvoor dit gezegd kan worden. Niet iedere beleidsmaker zal 

daar echter enthousiast van worden.  

Tot slot nog een opmerking over het topjaar 2015. In dat jaar zijn er ook twee roepende 

mannetjes gevonden net buiten de reguliere telplots. Het gebied waar ze destijds zijn 

gevonden is echter tegenwoordig onderdeel van de plot Zwarte Made Oost (P18). Met 

terugwerkende kracht zijn deze twee territoria meegenomen in de totalen. Tabel 7 in dit 

rapport wijkt dus af van de tabellen in voorgaande rapporten. 

 

 

 

 

Grafiek 34: aantal territoria Kwartel. 

Tabel 3: aantal territoria Kwartelkoning in 

Peizer-en Eeldermaden (PEM) en het Natura-

2000 gebied. 

Grafiek 35: aantal territoria Kwartelkoning. 
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Fazant  (Phasianus colchicus)   Aantal: 193 (29-46-84-105-117-112-134-135-167-166-193) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de pas op de plaats in 2021 zet de groei van de Fazant gewoon door, althans: zo lijkt 

het. De groei van 27 territoria ten opzichte van 2021 kan echter deels worden verklaard 

uit het beter tellen van sommige plotjes. Matsloot Zuid (L5) is in 2021 niet geteld en gaf 

zes territoria. Onlandse Dijk (L4) en Vogeltjesland (L9) zijn dit jaar beter geteld dan in 

2021 en deze geven samen 15 extra territoria. Het Langmameer (P1) is echter ook beter 

geteld dan in 2021, maar hier steeg het aantal slechts van 12 naar 13. Plots die 

jarenlang door dezelfde tellers goed zijn geteld laten in het ene geval een kleine groei 

zien, in het andere geval een bescheiden krimp. De populatie lijkt dus stabiel met een 

kleine neiging naar groei. Het zou dus kunnen dat de populatie Fazant gestopt is met 

groeien en (voorlopig?) stabiel is. 

 

Waterral (Rallus aquaticus)  Aantal: 112  (35-69-129-114-153-174-159-139-140-119-112) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 40: deze pul van een Waterral heeft 

het niet gered tot volwassenheid. 18-6, 

Klein Waal (L8). Foto: Ane van Rees. 

Grafiek 36: aantal territoria Fazant. 

Grafiek 37: aantal territoria Waterral. 

Foto 39: Fazant. 20-5, Snegelstukken (S). Foto: Piet 

Kerssies. 
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 In 2019/20 is het vermoeden geuit dat de droogte 

langs het Eelderdiep niet goed heeft uitgepakt voor 

de Waterral (Van Boekel, 2019-2020). De jaren 

2021 en 2022, een relatief nat en droog jaar, lijken 

dit te bevestigen. Wat nu ook begint op te vallen is 

de tegengestelde trends in de Peizer-en 

Eeldermaden en het Leekstermeergebied die een 

soort waterbedeffect laten zien, al is dat pas sinds 

2019. Een duidelijke oorzaak voor de afname sinds 

2017 is er niet. In 2022 is ook nog eens een groter 

gebied goed geteld. In het Leekstermeergebied is 

de stand in de jaarlijks door dezelfde personen 

getelde gebieden stabiel. Plotjes die dit jaar beter 

zijn geteld dan in 2021 hebben samen 30 territoria 

opgeleverd, wat dus duidt op een afname van de 

Waterral, ook in het Leekstermeergebied. 

Opvallend is verder het verdwijnen van de Waterral 

uit de plot Klein Waal (L8) waarmee deze plot de 

enige moerassige plot is in dit deelgebied zonder Waterral (maar zie Foto 40). De plotjes 

met de meeste Waterrallen zijn Peizerweering (P4) en Onlandse Dijk (L4) met 

respectievelijk 12 en 18 territoria, wat neerkomt op dichtheden van 16 territoria/100 ha 

en 34 territoria/100 ha. 

 

Porseleinhoen (Porzana porzana) Aantal: 6 (33-27-37-16-20-7-30-24-7-18-6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen best jaar voor het Porseleinhoen. Deze soort staat (landelijk) ook bekend om zijn 

fluctuaties van jaar tot jaar (van Dijk, 2014) In De Onlanden is de langjarige trend toch 

negatief, wat verklaard zou kunnen worden door het gebrek aan dynamiek in het 

Leekstermeergebied waardoor er voor deze pionierssoort te weinig variatie in structuur 

is. Omdat de peildynamiek rond het Eelderdiep groter is, komt de soort hier meer voor: 

in 2021 met 17 van de 18 territoria, in 2022 met vier van de zes territoria. In het 

Matslootgebied ontbrak de vogel weer helemaal. Dat is in 2021 ook zo geweest, maar 

toen zijn er nog wel zwiepende vogels waargenomen vóór de datumgrens. Dit jaar zijn er 

eenmalig maar twee vogels gehoord vanuit Matsloot Noord (L1) door de tellers van 

Wobbes‘ Land (L2), maar dit was ook vóór de datumgrens. In De Jarrens (L19) zijn twee 

territoria gemeld en daarmee is dit de enige plot dit jaar met meer dan één territorium. 

De overige zijn gevonden in Noorddijk (P11), Drentse Dijk Oost (P8), Peizerweering (P4) 

en De Kampjes (P3).  

 

 

 

Grafiek 38: aantal territoria Waterral 

uitgesplitst naar deelgebied. 

Foto 41: niet een vogel die vaak op de foto komt, 

maar zich hier toch mooi liet bekijken. 3-9, Drentse 

Dijk Oost. Foto: Tseard Mulder. 

Grafiek 39: aantal territoria Porseleinhoen. 
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Waterhoen (Gallinula chloropus)         Aantal: 25 (8-24-32-50-43-39-46-41-49-17-25)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een voorzichtig herstel na 2021? De dip in dat jaar is destijds verklaard door de korte 

felle kou van februari in dat jaar. De winter van 2022 is in ieder geval erg zacht geweest, 

toch lijkt er nog niet echt sprake van herstel. De plots Cnossen (L23c) en De Hoogema 

(L0A; Wijnhold, 2022) die voor het eerst zijn geteld leveren respectievelijk twee en één 

territorium. Het Langmameer (P1) is in 2021 minder goed geteld wat nul territoria op 

heeft geleverd, maar heeft in de jaren daarvoor steeds een enkel of een paar territoria, 

zo ook dit jaar met twee. Of de nultelling van 2021 dan reëel is of een gevolg van de 

geringere telinspanning daar is maar de vraag. Het is dus waarschijnlijk dat de stand van 

het Waterhoen gelijk is gebleven. Als we echter kijken naar de verdeling over de 

deelgebieden valt op dat het Waterhoen in 2021 in de Peizer-en Eeldermaden zes van de 

17 territoria had, terwijl dat er in 2022 maar liefst 13 van de 25 zijn. Het lijkt er dus 

eerder op dat de voorkeur van het Waterhoen is verschoven. 

 

Meerkoet (Fulica atra)  aantal: 130 (153-249-214-200-202-190-151-155-145-126-130) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Meerkoet neemt sinds 2013 af met ongeveer 17 territoria per jaar. Het is dan ook de 

vraag of de (lichte) toename in 2022 reëel is of een gevolg van de betere teldekking. Qua 

aantallen zou dat kunnen: slecht/niet getelde plots van 2021 leveren vijf extra territoria 

op. Dit is bescheiden, dus het lijkt er op dat het aantal territoria gelijk is gebleven, en 

dus niet is afgenomen. Of dit een verandering is van de afnemende trend zal de komende 

jaren blijken. Het steeds verder dichtgroeien van een groot deel van het moeras zal in 

ieder geval geen positief effect hebben. 

 

 

 

 

Foto 42: waterspoor van een vluchtende Waterhoen. 

5-2, Vogeltjesland (L9). Foto: Jacquelien de Vries. 

Foto 43: nest Meerkoet met een ei dat op het 

punt staat uit te komen. 9-5, Vogeltjesland (L9). 
Grafiek 41: aantal territoria Meerkoet. 

Grafiek 40: aantal territoria Waterhoen. 
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Scholekster (Haemotopus ostralegus)    Aantal: 11 (35-22-16-17-17-10-7-8-10-10-11) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eén van de weidevogels waar het zo slecht mee gaat in Nederland én in De Onlanden. 

Voor De Onlanden kunnen daar twee oorzaken voor worden aangewezen. Allereerst het 

steeds ruiger worden en meer dicht groeien van met moeras. Een Scholekster heeft lage 

vegetatie nodig om te foerageren. Daarnaast is het broedsucces buiten de stad lager dan 

dat van de Scholeksters daar buiten. In De Onlanden liggen de meeste territoria 

doorgaans in extensief of intensief boerenland zoals Polder Vredewold-West (L24) of in 

de Libellenpolder in de Nieuwe Weering (P2), beide extensief beheerd gebied. Dit laatste 

stuk is in 2021 door een foutje onder water komen te staan in de winter en bleek 

daardoor een grote aantrekkingskracht op de steltlopers onder de weidevogels uit te 

oefenen, zo ook weer in 2022. In het intensieve weidegebied van Polder Lage Land (L0B) 

is niet geteld, maar bij rondes in de plot Matsloot Noord (L1) is meermaals een paartje 

Scholeksters opgevallen dat een stukje weide luidruchtig verdedigde tegen bijvoorbeeld 

Zwarte Kraaien: hier is dus waarschijnlijk gebroed. Ook in de Zwarte Made Oost (P18) 

zijn alarmerende vogels waargenomen. In de overige gevallen is het gegaan om 

aanwezige paartjes, behalve in Polder Roderwolde (L13) waar voor het tweede 

opeenvolgende jaar een broedpoging is gedaan op een maisakker. Net als in 2021 is dit 

nest in de eifase mislukt om onbekende redenen.  

 

Steltkluut (Himantopus himantopus) Aantal: 5 (1-0-0-0-0-0-0-0-0-3-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2011, een jaar vóór de officiële ingebruikname van De Onlanden als waterberging, zijn 

er vier paar neergestreken in De Middelvennen (L18) die in méér dan vier broedpogingen 

slechts één jong vliegvlug hebben gekregen (Van Boekel, 2012). In 2012 is een paartje 

Steltkluut gezien in de Peizerweering (P4) zonder verdere indicatie dat er is gebroed. In 

2021 daarentegen is er wel gebroed door de drie aanwezige paartjes, al leek het 

Foto 44: Scholekster op het nest op een maisakker. 

Dit nest is mislukt in de eifase. 25-5, Polder 

Roderwolde (L13). 

Foto 45 (links): Adulte Steltkluut. 28-4, 

Peizerweering (P4). Foto: Frans Kromme. 

Foto 46 (rechts): Steltkluut op het nest. 

10-5, Eelderdiep Noordoost (P5). 

Grafiek 42: aantal territoria Scholekster. 

Grafiek 43: aantal territoria Steltkluut. 
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broedsucces niet veel beter dan in 2011. Ook in 2021 is namelijk maar één vliegvlug jong 

gezien. In 2022 zijn de eerste vogels gezien op 12-4 in de Nieuwe Weering (P2). Op 25-4 

zijn baltsende paren gezien in Eelderdiep Noordoost (P5). Dit is ook de plek waar alle 

broedgevallen hebben plaatsgevonden. Drie in de Zuidoosthoek, de andere meer naar 

het Noorden. Er zijn ook waarnemingen die suggereren dat er in het midden is gebroed, 

maar het gaat dan waarschijnlijk om tweede pogingen aangezien er nooit meer dan 10 

adulten zijn gezien en ook nooit meer dan vijf vogels in broedhouding tegelijk. Op 15-6 

werd een groot jong gezien in de Zuidoosthoek dat door een agressieve Meerkoet werd 

opgestoten. Op 30-7 zijn in het midden van de plot vier juvenielen gezien die kort 

opvlogen. Dat is gelijk de laatste waarneming in 2022. Vier of vijf vliegvlugge jongen op 

vijf paar is geen verkeerd resultaat voor deze soort in Nederland. Het is daarnaast ook 

goed nieuws dat deze soort De Onlanden voor het tweede jaar op rij weet te vinden.  

 

Kievit (Vanellus vanellus)  Aantal: 83  (90-72-81-98-71-82-76-107-103-72-83)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de droge jaren ‘19 en ‘20 heeft de Kievit geprofiteerd van drooggevallen slikveldjes in 

de Peizer-en Eeldermaden. In het veel nattere jaar ‘21 is dat minder mogelijk geweest en 

is het aantal territoria in beide deelgebieden dat jaar fors minder. In 2022 zijn het er iets 

meer en dat komt maar voor een deel door de betere dekking. Opvallende toenames zijn 

gezien in Weeringsbroeken West (P6) waar de stand van nul naar zes is gegaan, in 

Eelderdiep Zuidoost (P12) van drie naar 13, in De Wolfskampen (P15) is voor de tweede 

keer in de telreeks een territorium vastgesteld en in de Zuidermaden (L26) voor het 

eerst sinds 2015. Aan de andere kant, in de Weeringsbroeken (P7) zijn twee territoria 

gemeld: het laagste aantal ooit in de telreeks die terug gaat tot 1993. Ook in Matsloot 

Noord (L1) is met één territorium een dieptepunt bereikt. Nesten zijn gevonden in De 

Kampjes (P3), de Peizerweering (P4), Drentse Dijk Oost (P8) en in Polder Roderwolde 

(L13, vlak naast de Scholekster van Foto 44). Pulletjes zijn gezien in Willems’ Land 

(L12) en Polder Vredewold (L21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 44: aantal territoria Kievit. Foto 47: Kievit. 11-5, Zwarte Made Oost (P18).  
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Watersnip (Gallinago gallinago)  Aantal: 13 (34-35-37-30-28-42-29-24-22-26-13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het zwaartepunt van de verspreiding van de Hemelgeit ligt al jaren in de Peizer-en 

Eeldermaden met dit jaar negen territoria. Waar in 2021 in de Zwarte Made (P13) met 

vier de meeste territoria zaten, is de soort hier in 2022 niet gevonden. Ook in andere 

plots langs het Eelderdiep zoals Eelderdiep Zuidoost (P12), Peizerweering (P4), Drentse 

Dijk Oost (P8) en Zwarte Made Oost (P18) bleven leeg. Alleen in Eelderdiep Noordoost 

(P5) zaten twee territoria die daar in 2021 niet zaten. Ook in de plot Weeringsbroeken 

West (P6) is de soort terug van weggeweest. In de plots ten noordwesten van het 

Leekstermeer is niet veel veranderd. In De Goltbooren (L16) is de soort ook verdwenen. 

Een opvallende nieuwe vestiging vond plaats in de Blauwvennen Zuid (L7). De afname is 

in lijn met het landelijke beeld.  

 

Grutto (Limosa limosa)  Aantal: 5  (49-31-20-13-9-13-5-5-4-2-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog een soort die het zowel in De Onlanden als landelijk niet goed doet. Maar er is ook 

een positieve noot: we hadden verwacht dat deze vogel in 2022 zou zijn verdwenen uit 

De Onlanden maar dat bleek niet het geval en onverwacht zijn er zelfs iets meer 

territoria vastgesteld. Twee daarvan zijn gevonden in de Eeldermaden Noordoost (P5) 

waar onder andere alarmerende vogels zijn gezien. In Eelderdiep Zuidoost (P12) werd 

gebaltst wat heeft geleid tot één territorium. In Matsloot Noord (L1) werd ook hevig 

gealarmeerd, al is niet helemaal duidelijk of de vogels bij deze plot hoorden of bij de 

intensief bemaaide Polder Lage Land (L0B). Een vogel die buiten tellingen een aantal 

keren is gehoord in De Hoogema (L0A) is nooit worden gevonden in het gras en het is 

hier waarschijnlijk gegaan om een vogel uit de buurplot Polder Lage Land (L0B). 

Aangezien daar nooit meer dan één vogel is gezien of gehoord is er van uit gegaan dat 

het territorium L1/L0A/L0B aan één paar toebehoort. In Wobbes’ Land (L2) is de Grutto 

na een jaar absentie weer terug. In geen enkel geval zijn nesten of pullen gezien. We 

zullen zien wat de komende jaren brengen: alsnog verdwijnen of blijven in lage 

hoeveelheden. 

Foto 49: vlucht Grutto’s. 3-4, Drentse Dijk 

Oost (P8), Foto: Gertjan van Noord. 

Foto 48: Watersnippen op trek. 24-8, Peizerweering 

(P4). Foto: Marcel Post. 

Grafiek 45: aantal territoria Watersnip. 

Grafiek 46: aantal territoria Grutto. 
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Wulp (Numenius arquata)            Aantal: 13 (38-27-28-20-20-18-14-19-12-9-13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net als bij de Grutto kent ook de Wulp een kleine opleving in 2022. Alle territoria zijn 

gevonden in de Peizer-en Eeldermaden, en dan vooral in het zuidelijk deel. Dit deel wordt 

extensief beheerd, dus de kans op verruiging is minder groot. Misschien dat dit ook 

genoeg is om een populatie Wulp te behouden voor De Onlanden. De enige plot met 

méér dan één territorium is De Horst en Westerstukken (P19): hier zijn twee territoria 

vastgesteld. Hier is ook een mogelijk nest ontdekt.  

 

Oeverloper (Actitis hypoleucos)  Aantal: 2 (0-0-0-0-0-0-0-0-0-0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de trektijd bepaald geen zeldzame vogel in De Onlanden. Soms zijn er wel meer 

suggestieve waarnemingen. In 2021 is vroeg in het seizoen een paring gezien bij de 

zandgaten in Matsloot Noord (L1). In 2019 heeft een Oeverloper gebaltst in Wobbes’ 

Land (L2). Deze waarnemingen hebben niet geleid tot een territorium. Langdurig 

aanwezige vogels op twee plaatsen in Eelderdiep Noordoost (P5), baltsend en 

alarmerend, hebben voor 2022 dus wél geleid tot territoria. Daarmee is de Oeverloper 

één van de nieuwkomers dit jaar. Deze zeldzame broedvogel komt in Nederland jaarlijks 

tot broeden, in de periode 2000-2016 met 5-14 paartjes (Boele, 2018). Broedlocaties 

zijn zelden meerdere jaren achter elkaar bezet. Het is dus afwachten hoe het zich in De 

Onlanden gaat ontwikkelen. 

 

 

 

 

 

 

Foto 50: Wulp. 7-4. Weeringsbroeken West 

(P6). Foto: Jannes Aalders. 
Grafiek 47: aantal territoria Wulp. 

Foto 51: Oeverloper. 12-5, Eelderdiep 

Noordoost (P5). Foto: Jannes Aalders. 
Grafiek 48: aantal territoria Oeverloper. 
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Tureluur (Tringa totanus)  Aantal: 41 (71-52-57-54-47-62-45-47-50-43-41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opnieuw een stapje terug voor de Tureluur waarmee het dieptepunt van vorig jaar toch 

nog erger blijkt te kunnen. De betere teldekking daarentegen heeft geen bijdrage 

geleverd aan de aantallen. De meeste territoria, 27 stuks, zijn weer gevonden in de 

Peizer-en Eeldermaden. In de Nieuwe Weering (P2), in de onder water staande 

Libellenpolder zaten in 2021 nog zes territoria, dit jaar maar twee. In de 

Weeringsbroeken (P7) is de Tureluur dit jaar voor het eerst sinds 1993 (in dat jaar 31 

territoria) verdwenen. Ook in de Zwarte Made (P13) is de Tureluur voor het eerst sinds 

2018 (start telreeks) niet terug gekomen. In de Broekstukken (P20) is juist voor het 

eerst een territorium vastgesteld. Er zijn ook plotjes waar het weer beter ging. Zo is de 

Tureluur terug in de Weeringsbroeken West (P7) en is het aantal in Eelderdiep Zuidoost 

(P12) gegroeid van twee naar acht.  In het Leekstermeergebied is in Matsloot Noord (L1) 

met één territorium het laagste aantal sinds de start van de tellingen daar in 2014 

bereikt. Datzelfde geldt voor Polder Vredewold (L21).  

 

Holenduif (Columba oenas)  Aantal: 9  (0-1-2-3-1-1-1-3-4-6-9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De betere teldekking in 2021 in vergelijking met 2020 is een mogelijke verklaring voor 

de toename die destijds is vastgesteld. In 2022 is de toename echter reëel. Nieuwe 

vestigingen zijn gevonden in Zwarte Made Oost (P18), waar het particulier beheerde 

bosje altijd leuke soorten oplevert. Ook in De Kleibosch (L25) en in de Zuidermaden 

(L26) is een nieuw territorium gevonden. Bij de Onlanderij is de Holenduif verdwenen. De 

plotjes die in 2021 de luxe van twee territoria hadden, hebben dit jaar beide een 

territorium verloren, namelijk Willems’ Land (L12) en de Broekenweering (P14). Polder 

Roderwolde (L13) kreeg er één bij.  

Foto 52: Tureluur.17-4, Zwarte 

Made (P13). Foto: Gea Jansen. 
Grafiek 49: aantal territoria Tureluur 

Grafiek 50: aantal territoria Holenduif. 
Foto 53: Holenduif op een mais-akker. 

Zie ook Foto 44 .25-5, Polder Roderwolde 

(L13). 
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Houtduif (Columba palumbus) Aantal: 50 (6-15-23-21-21-26-23-22-36-34-50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als er voor het resultaat van 2021 (34 territoria) wordt gecorrigeerd voor stukken die in 

dat jaar voor het eerst mee zijn genomen zou het aantal komen op 26 wat iets meer is 

dan het langjarige gemiddelde tot die tijd van 21. In 2022 is de teldekking nog completer 

en die nieuw getelde plots leveren op hun beurt ook weer een forse bijdrage: rond 

Cnossen (L23c) bijvoorbeeld drie territoria, in De Hoogema (L0A) zelfs zeven (Wijnhold, 

2022). Als we voor deze twee en andere plotjes corrigeren dan komen we uit op 38 

territoria, wat al iets dichter bij het resultaat van vorig jaar ligt. Met de groei van bomen 

in De Onlanden is de verwachting dat deze soort het steeds beter zal doen. In De 

Kampjes (P3) heeft de soort in 2022 zijn debuut gemaakt. In De Broekenweering (P14) is 

meestal één of geen territorium te vinden, maar in 2022 opeens drie. Ook bij Het Beeld 

(P16) is er een toename van drie naar vier en dat is het hoogste aantal ooit hier 

gevonden. In het Leekstermeergebied is de Houtduif terug van weggeweest in Wobbes’ 

Land (L2), in Klein Waal (L8), Groot Waal (L11) en Berging Sandebuur (L14), allen met 

één territorium, en in Polder Vredewold zelfs met drie. Verdwenen is de Houtduif uit de 

Broekbosjes Leekstermeer (L23a) en in Willems’ Land (L12) is deze dikke duif terug van 

vijf naar één. De groei overheerst dus. 

 

Stadsduif (Columba livia forma domestica)  Aantal: 1  (0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het lijkt wel een uitwisselingsproject: Slechtvalk eruit, Stadsduif erin. Een logische (maar 

waarschijnlijk toevallige) ruil voor De Onlanden gezien de mogelijke verhuizing van de 

duiveneter naar de Aa-kerk. Het is ook de derde nieuwkomer voor 2022 op de lijst 

broedvogels in De Onlanden. Het zou best kunnen dat deze soort eerder al ergens heeft 

Foto 54: Houtduif als prooirest. 13-3, 

Matsloot Zuid (L5). 
Grafiek 51: aantal territoria Holenduif. 

Foto 55 (links): Stadsduif. 10-1, Eelderdiep 

Zuidoost (P12).  
Grafiek 52: aantal territoria Holenduif. 
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gebroed, maar de nadruk op het tellen van de meer moerassige plotjes en het feit dat 

deze “vliegende rat” niet zo snel op ieders radar staat (net als Soepeenden en 

Soepganzen in het verleden ook is overkomen), zou er toe hebben kunnen geleid dat de 

soort eerder is gemist. In 2022 heeft een paartje het geprobeerd bij de Onlanderij, voor 

zover bekend zonder succes.  

 

Turkse Tortel (Streptopelia decaocta)  Aantal: 5  (0-0-1-0-0-0-0-1-0-0-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Turkse Tortel is een zeldzame soort voor De Onlanden, wat vooral reflecteert dat er 

moeras en bos wordt geteld en minder bebouwde kom. Deze cultuurvolger is daar 

namelijk landelijk erg algemeen en ook in de bebouwde kommen rondom De Onlanden 

komt de soort veel voor. Dat er nu opeens vijf territoria zijn gevonden is vrijwel geheel 

op het conto te schrijven van een nieuw getelde plot, De Hoogema (L0A). In deze plot 

voelt de duif zich goed thuis op de vakantieparkjes en profiteert daar ook van de vele 

voedertafels. Hier zijn vier van de vijf territoria gevonden (Wijnhold, 2022). Wel een 

verrassing is dat op 3 juli de zang van de Tortel is gehoord midden in De Kleibosch, wat 

een atypisch biotoop is voor deze soort. Overigens zijn op 15 juli de plukresten van een 

Turkse Tortel gevonden in dezelfde plot en meer waarnemingen van dit mooie duifje zijn 

daar ook niet meer gedaan.  

 

Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus) Aantal: 1 (0-0-0-0-0-1-1-1-1-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is nog nooit onomstotelijk vastgesteld dat de Zwartkopmeeuw heeft gebroed in De 

Onlanden in de vorm van een nest met eieren en een vogel er op, en ook in 2022 is dat 

het geval. Er zijn meerdere waarnemingen gedaan van aanwezige individuele vogels en 

ook van een paartje. Ook is begin juni gezien hoe een vogel inviel in de 

Kokmeeuwenkolonie tussen vegetatie waar veel Kokmeeuwnesten zaten. Ook dit jaar 

weer een territorium dus.  

 

Foto 56: Zwartkopmeeuw. 5-4, De Hoogema 

(L0A). Foto: Willem Hartholt. 
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Foto 55: Familie Turkse Tortel. 18-6, De 

Hoogema (L0A). Foto: Daniëlla van Gennep. 

Grafiek 53: aantal territoria Turkse Tortel. 

Grafiek 54: aantal territoria Zwartkopmeeuw. 



 

45 

 

Kokmeeuw (Croicocephalus ridibundus) Aantal: 994 (87-4-4-16-710-1100-1353-2065-2530-1899-994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een flinke aderlating voor de Kokmeeuwen in 2022. Dit zou deels een teleffect kunnen 

zijn doordat er relatief laat is geteld, toen de vegetatie al hoog was. Ook zijn er nieuwe 

tellers actief in drie van de gebieden waar de Kokmeeuwenkolonie zit. Aan de andere 

kant hebben diverse methodes om tot aantallen te komen allemaal ongeveer dezelfde 

uitkomst gehad. Zo zijn er nesten geteld met behulp van een telescoop in juni, maar zijn 

ook in maart en april tellingen gedaan van adulte vogels op basis waarvan een 

berekening is gedaan van het aantal nesten. Niet onbelangrijk is dat verschillende tellers 

onafhankelijk van elkaar tot (min of meer) hetzelfde resultaat zijn gekomen. Kortom, 

wellicht is hier sprake van een ondertelling, maar de afname is reëel. Wederom is het 

gros van de kolonie in Eelderdiep Noordoost (P5) en Peizerweering (P4) gevonden. Ten 

zuiden van de Zanddijk hebben Drentse Dijk Oost (P8) 17 nesten en Eelderdiep Zuidoost 

(P12) 60 nesten geteld. De nieuwe kolonie in De Middelvennen is gegroeid van 48 in 

2021 naar 91 in 2022. Het Eilandje in het Leekstermeer (L22) heeft ook nog eens zes 

nesten gehuisvest. Gezien het belang van de kolonie voor andere vogels zoals de 

Geoorde Fuut en de Witwangstern is te hopen dat de kolonie in de Peizer-en 

Eeldermaden niet gaat verdwijnen.  

 

Visdief (Sterna hirundo)  Aantal:19  (2-0-2-4-5-2-4-4-7-13-19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een goed jaar voor de Visdief, met weer de opmerking, net als vorig jaar, dat het een 

lastig te inventariseren soort is. Enerzijds zitten ze als solitaire paartjes verstopt in het 

onoverzichtelijke moeras, anderzijds in het geweld van de Kokmeeuwenkolonie. De 

grootste concentratie (die ontdekt is) zat in De Middelvennen (L18), op het eilandje 

tussen de Kokmeeuwen en Ganzen. Een opvallend aantal van vier is gevonden in 

Matsloot Noord (L1), op een plek waar de soort voorheen nooit is gevonden. De 

slikveldjes tussen Blauwvennen Noord en Zuid (L6 en L7) hebben twee territoria 

opgeleverd. De overige zijn gevonden langs het Eelderdiep. 

Foto 57: Kokmeeuwkuiken. 15-6, Eelderdiep Noordoost (P5). 

Foto 58: Visdief. 7-8, Eelderdiep Noordoost 

(P5). Foto: Gertjan van Noord. 

Grafiek 55: aantal territoria Kokmeeuw. 

Grafiek 56: aantal territoria Visdief. 
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Witwangstern (Chlinodias hybridus) Aantal: 11 (0-0-0-0-0-0-0-0-0-3-11)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is weer spannend 

geweest: zou de nieuwe soort 

van 2021 een incident zijn of 

een blijvertje? Destijds zijn de 

Witwangen laat gearriveerd, 

waarschijnlijk omdat de 

kolonie in het 

Zuidlaardermeergebied 

verstoord is geraakt. Die 

kolonie heeft zich toen 

verplaatst binnen dat gebied, 

maar een drietal hebben toen 

De Onlanden gevonden. Dit 

jaar waren de sterns er al 

vroeger, dus het lijkt er nu op 

dat deze vogels bij De 

Onlanden “horen”. De kolonie 

heeft zich ook nog eens 

gevestigd vlakbij het kijkscherm aan de Madijk, wat het tellen van nesten makkelijk 

maakte. Het tellen van nesten door twee waarnemers (onafhankelijk van elkaar) heeft 

tot eenzelfde conclusie geleid: zeker negen nesten, waarschijnlijk een tiende (die meer 

verstopt zat). Omdat deze zelfde inschatting van twee waarnemers kwam is 10 

aangehouden. Echter, op 24 juli meldde Marcel Post ongebruikelijk felle Witwangsterns 

bij de Zanddijk en enkele uren later kwam Jannie Schoonveld (zie Foto’s 62-64) met de 

reden: een kuiken op het pad. Het formaat van dit kuiken en de afstand tot de kolonie 

doet vermoeden dat dichter bij de Zanddijk, ook minimaal één nest is geweest. Het is 

echter niet uit te sluiten, maar wel onwaarschijnlijk, dat dit kuiken er in is geslaagd om 

van het kijkscherm helemaal naar de Zanddijk te komen. Voor zover bekend zijn het 

Zuidlaardermeergebied en De Onlanden nog steeds de enige broedlocaties van deze 

stern in Nederland. Dank aan Leon Peters voor waarnemingen aan deze kolonie.  

Met de klok mee vanaf linksboven:  
Foto 59: adult met nestmateriaal. 19-6, Eelderdiep Noordoost (P5). Foto: Ane van Rees.  
Foto 60: biddende juveniel. 24-7, Peizerweering (P4). Foto: Marcel Post. 
Foto 61: biddende adult. 19-6, Eelderdiep Noordoost (P5). Foto: Ane van Rees. 
Foto 62: kuiken op de Zanddijk……. 24-7, Drentse Dijk Oost (P8). Foto: Jannie Schoonveld. 
Foto 63: …wat leidde tot aanvallen op hardlopers….24-7, Drentse Dijk Oost (P8). Foto: Jannie Schoonveld. 
Foto 64: …en fietsers. 24-7, Drentse Dijk Oost (P8). Foto: Jannie Schoonveld. 

Foto 65: paartje Witwangsterns op het nest. 15-6, Eelderdiep 

Noordoost (P5). 

Grafiek 57: aantal territoria Witwangstern. 

 

Witwangstern.3-7, Eelderdiep Noordoost (P5). Foto: René Dantuma. 
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Koekoek (Cuculus canorus)  Aantal: 12 (9-6-8-8-15-10-13-20-20-12-12) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze lastig te inventariseren soort heeft een gemiddeld jaar achter de rug in De 

Onlanden. Over de perikelen van het inventariseren is uitgebreid geschreven in het 

rapport van 2021 (Wijnhold, 2021). Volgens de daar beschreven berekening is 2022 een 

beter jaar dan 2021, maar daar zijn de nodige aanmerkingen bij te maken.  

 

Kerkuil (Tyto alba)    Aantal: 1 (1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is onwaarschijnlijk dat het gat tussen 2012 en 2022 daadwerkelijk betekent dat er 

geen Kerkuilen zijn geweest in De Onlanden in die periode. Waarnemingen worden 

genoeg gedaan, maar deze cultuurvolger broedt óf net buiten het gebied óf in de minder 

goed geïnventariseerde gebieden. Langs de Onlandse Dijk (L4/L8) is een jagend paartje 

waargenomen door Erick Turksema, deze zouden kunnen broeden in Willems’ Land 

(L12), maar zijn daar niet betrapt. In De Hoogema (L0A) is wel voor een groot deel van 

het seizoen een Kerkuil waargenomen op vaste roestplaatsen (Wijnhold, 2022). Een nest 

is niet ontdekt, maar gezien de vele waarnemingen was het zeker een territorium. 

Misschien zat het nest goed verstopt, is het vroeg mislukt of heeft deze uil een 

broedseizoen overgeslagen in verband met de lage muizenstand. Overigens staan twee 

van de ontdekte roestplaatsen op de nominatie om gesloopt te worden door Europarcs, 

de nieuwe eigenaar van Meerzicht. 

 

 

 

 

Foto 66: jonge Koekoek op de grond. 15-8, 

Broekenweering (P14). Foto: Jannes Aalders.  

Foto 67: Kerkuil op een prooi. Beeld van 

een wildcamera. 12-2, Groot Waal (L11). 

Beeld: Sonja van der Wijk. 

Grafiek 58: aantal territoria Koekoek. 

Grafiek 59: aantal territoria Kerkuil. 



 

48 

 

Ransuil (Asio otus)    Aantal: 0 (1-1-1-0-1-1-0-0-1-1-0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze uil-met-de-oortjes is met terugwerkende kracht toegevoegd aan de lijst van 

broedvogels voor 2021 en 2020 en wordt daarom hier kort behandeld. Deze vogel heeft 

al een aantal jaren gebroed in De Hoogema (L0A), maar nou net in 2022 niet (Wijnhold, 

2022). In voorgaande jaren is deze uil wel betrapt op broeden in het naastliggende 

Matsloot Noord (L1) in 2016. Ook zijn er waarnemingen gedaan die niet tot een 

territorium hebben geleid tijdens een nachtronde in het tevens aan L0A grenzende 

Blauwvennen Noord (L6) in 2020. Het ging dan waarschijnlijk om een broedpaar in De 

Hoogema (L0A). Daarnaast zijn er vele foto’s gemaakt door de bewoners van Meerzicht 

in deze jaren: zij hebben er in elk geval van kunnen genieten. Gezien het aantal Zwarte 

Kraaien en Eksters in deze plot in 2022, is er in elk geval genoeg nestgelegenheid 

voorhanden voor 2023, wie weet dat ze het dan weer eens proberen. 

 

IJsvogel (Alcedo atthis)   Aantal: 1 (0-0-1?-1-2-0-0-0-4-0-1)   

 

 
 

 

 

Met vier territoria is 2020 een recordjaar 

geweest voor de IJsvogel. De “blauwe 

flits” heeft zijn reputatie als vorstgevoelige 

soort meer dan waargemaakt door na de 

korte felle kou in 2021 niet meer terug te 

keren als broedvogel in De Onlanden. In 

2022 zijn er veel meer waarnemingen 

gedaan van de IJsvogel, al bleef lang 

onduidelijk of ze hadden gebroed. Op 17 

maart zag Ane van Rees activiteit van een 

paartje bij een geschikte nestlocatie in 

Berging Sandebuur (L14), maar daar 

Foto 68: uilskuiken Ransuil in 2020. Datum 

onbekend. Foto: Jochem Duijts. 
Grafiek 60: aantal territoria Ransuil. 

Grafiek 61: aantal territoria IJsvogel 

Foto 69: IJsvogel duikt op een prooi. 16-9, Polder 

Vredewold (L21). Foto: Ane van Rees. 
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werden ze, net als twee jaar eerder, verstoord door recreanten. Toch bleef er in die hoek 

veel activiteit en in de zomer zag Alwin Hut daar een bedelend jong. Het is waarschijnlijk 

dat één territorium een onderschatting is gezien het aantal waarnemingen van IJsvogels 

in De Onlanden. In Nienoord hebben dit jaar 1-2 paartjes gebroed.  

 

Groene Specht (Picus viridis)  Aantal: 5 (0-0-0-0-0-1-1?-1-4-1-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landelijk is de Groene Specht aan een opmars 

bezig en dat is de afgelopen jaren ook opgemerkt in De Onlanden met als hoogtepunt 

2020. De korte kou in 2021, die ook de IJsvogel geen goed deed, heeft de Groene Specht 

weer een stapje terug laten doen in De Onlanden. Dat De Onlanden rijp is voor deze 

specht heeft de zachte winter van 21/22 laten zien: het zijn nu maar liefst vijf territoria, 

een nieuw record dus. Territoria zijn aangetroffen aan de randen van De Onlanden in de 

Zwarte Made Oost (P18), De Horst en Westerstukken (P19), Snegelstukken (S) en De 

Kleibosch (L25). Ook het in 2022 voor het eerst getelde plot De Hoogema (L0A) heeft 

een territorium opgeleverd (Wijnhold, 2022). In het verleden zijn er ook territoria in 

Groot Waal (L11) en de Broekenweering (P14) gevonden. Er lijkt dus nog ruimte voor 

meer territoria in De Onlanden.  

 

Grote Bonte Specht (Dendrocopus major) Aantal: 49 (7-12-22-21-24-34-25-29-35-43-49)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weer een record voor deze specht, maar zowel in 2021 als in 2022 kan de groei geheel 

worden toegeschreven aan in die jaren nieuw getelde plots. Maar omdat de plots die in 

2021 nieuw zijn geteld in 2022 ook zijn geteld is er dus wel sprake van een toename ten 

opzichte van 2020. De meeste territoria zijn gevonden in De Kleibosch (L25), De 

Hoogema (L0A) en de Broekenweering (P14) met respectievelijk zeven, vijf en vijf. In 

Foto 71: Grote Bonte Specht. 13-7, 

Broekenweering (P14).  

Foto 70: baltsende Groene Specht, 26-2, De Kleibosch 

(L25). 

Grafiek 62: aantal territoria Groene 

Specht. 

Grafiek 63: aantal territoria Grote Bonte Specht. 
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2021 viel nog op dat er geen Grote Bonte Specht is aangetroffen in Berging Sandebuur 

(L14), een ogenschijnlijk geschikte plot, en daar was de specht het in 2022 mee eens: er 

werd daar één territorium gevonden. Landelijke reproductiecijfers laten voor de 

afgelopen jaren een hoog en stabiel niveau zien (“Weinig Jonge Zangvogels Groot in 

2021,” 2022) wat een verklaring kan zijn voor de toename. 

 

Kleine Bonte Specht (Dendrocopus minor) Aantal: 1 (3-3-5-6-6-4-3-4-5-4-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar we dit nou aan te danken hebben? Met maar één territorium dreigt deze specht 

zelfs uit De Onlanden te verdwijnen. Landelijk doet de soort het wel goed, maar lijkt de 

groei af te vlakken. In Groot-Brittannië is de soort al op zijn retour (Schoppers, 2018). 

De enige plot waar de Kleine Bonte Specht nog een territorium heeft gehad is in De 

Kleibosch (L25).  

 

Veldleeuwerik (Alauda arvensis) Aantal:110 (198-200-183-194-167-130-117-98-127-120-110) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe de populatie in De Onlanden zich gaat ontwikkelen is 

spannend. Grote delen van het gebied zijn inmiddels te 

moerassig of te veel verruigd. Leuk voor bepaalde soorten, 

maar niet voor de Leeuwerik. Wat overblijft, zijn de extensief 

beheerde stukjes land in vooral de Peizer-en Eeldermaden. In 

een deel wordt flink gemaaid (zie bij Beheer) om verruiging 

tegen te gaan en eutrofiering terug te draaien. Dit biedt 

kansen voor de toekomst. In andere delen wordt 

extensief gegraasd en ook daar zijn kansen. In de meer 

intensieve weidegebieden in De Onlanden wordt niet 

geteld, of pas recent. In Polder Lage Land (L0B) is de 

Foto 73: deze Veldleeuwerik neemt een stofbad. 

23-4, 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. 

Grafiek 66: ontwikkeling aantal territoria 

Veldleeuwerik in De Weeringsbroeken 

(P7). 

Foto 72: Kleine Bonte Specht. 7-2, De 

Kleibosch (L25). Foto: Marcel Post. 
Grafiek 64: aantal territoria Kleine Bonte Specht. 

Grafiek 65: aantal territoria Veldleeuwerik. 
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jubelzang steeds minder te horen, al is dat niet kwantitatief hard te maken omdat dit 

gebied niet wordt geteld. Bij rondes in het aangrenzende Matsloot Noord (L1) wordt deze 

afname echter wel gemerkt. In De Hoogema (L0A), wat voor 2/3 weidegebied is, en in 

2022 voor het eerst is geteld, is geen enkel weidevogelterritorium genoteerd: 0! Wat een 

droefenis. De langjarige reeks in De Weeringsbroeken (P7) laat ook al een gestage 

afname zien (zie Grafiek 66). 

 

Oeverzwaluw (Riparia riparia)   Aantal: 46 (0-0-0-0-0-0-5-59-72-61-46) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook dit jaar zijn er weer minder bezette 

nesten in Polder Vredewold (L21). Het 

nestsucces is echter al jaren best goed te 

noemen met relatief succesvolle eerste en 

tweede nesten (zie Grafiek 68). Het is 

gissen naar de reden van het afname de 

afgelopen jaren. 

 

 

Boerenzwaluw (Hirundo rusticus) aantal: 35 (15-2-10-11-10-18-9-14-12-18-35)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een reële toename voor deze Rode Lijst-soort. De plots Cnossen (L23c) en De Hoogema 

(L0A) hebben als nieuw getelde plots respectievelijk zes en vier (Wijnhold, 2022) 

territoria geleverd, dus de werkelijke groei is iets kleiner dan de 35 suggereert. In L0A 

Foto 74: jonge Oeverzwaluw bij de nestwand. 

Polder Vredewold (L21). Foto: René Oosterhuis. 

Foto 76: jonge Boerenzwaluw op een 

Huiszwaluwnest. 28-6, Onlanderij. 

Grafiek 67: aantal territoria Oeverzwaluw. 

Grafiek 68: nestsucces Oeverzwaluw. Data van René 

Oosterhuis. Foto:75: jonge Oeverzwaluw. Foto: RO. 

Grafiek 69: aantal territoria Boerenzwaluw. 
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hebben in 2021 tien nesten in het botenhuis gezeten, maar die hebben de zwaluwen dit 

jaar links laten liggen. In plaats daarvan is gebroed onder steigers en daken, maar wel 

een stuk minder dan in 2021. Bij Cnossen (L23c) is gebroed bij de kano’s, in de 

voorraadschuur en onder daken. In andere plots ook onder bruggen en in schuren. In de 

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

 

Huiszwaluw (Delichon urbica)  Aantal: 27  (0-0-5-2-0-0-6-15-18-25-27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net als in de winter van 20/21 is de gevel van de Huiszwaluwenkolonie bij Cnossen 

grondig gereinigd. Dat is in 2021 geen belemmering gebleken en dat was het in 2022 ook 

niet. Wel opvallend was dat de kolonie flink gespreid is over een aantal panden. De 

kolonie bij Ter Borch heeft de nestkasten bij de Onlanderij (zie Foto 76) nog niet 

gevonden, het blijft dus bij één kolonie in De Onlanden. In de wijk zelf is het aantal 

nesten fors toegenomen: van 129 in 2021 naar 185 nesten (mededeling René Dantuma).  

 

Boompieper  (Anthus trivialis)  Aantal: 31  (16-26-33-40-44-34-21-29-36-41-31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De landelijke ontwikkeling van het aantallen broedparen Boompieper en van die in De 

Onlanden, komen goed overeen (Sovon Vogelonderzoek Nederland, n.d.-a). Het is 

daarom niet onredelijk om nu op basis van de aantallen in 2022 in De Onlanden (afname 

van 25%) een uitspraak te doen over de landelijke aantallen. De trend van laatste 12 

jaar voor 2020 duidt aan dat de soort stabiel is, met dus de nodige fluctuaties. Bekende 

bolwerken van deze parachutist zijn De Broekenweering (P14), Het Beeld (P16) en De 

Kleibosch/Zuidermaden (L25/26). In de laatste plots is de soort min of meer stabiel 

gebleven (van 17 naar 16 territoria), maar in P14 ging de soort van negen naar twee en 

in P16 van vier naar twee.  In plots met kleinere dichtheden zoals Willems’ Land (L12) en 

Wolfskampen (P15) is de soort zelfs verdwenen. De plot Groot Waal (L11) kon na een 

jaar van afwezigheid de Boompieper juist weer welkom heten, en in de schaars bedeelde 

Lettelberter Petten (L20) is er ook een territorium bij gekomen.    

Foto 77: Huiszwaluwnest op een Boerenzwaluwnest 

(zie ook Foto 76).26-6, Cnossen (L23c). 

Foto 78: Boompieper. 13-4, Het Beeld (P16). Foto: 

Frans Kromme. 

Grafiek 70: aantal territoria Huiszwaluw. 

Grafiek 71: aantal territoria Boompieper. 
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Graspieper (Anthus pratensis) Aantal: 208 (142-247-244-250-226-192-193-201-227-208) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Graspieper voelt zich in De Onlanden het meest thuis in het zuiden van de Peizer-en 

Eeldermaden, in de plots Zwarte Made/Zwarte Made Oost/ De Horst en Westerstukken/ 

Broekstukken Zuid en Snegelstukken (P13, P18-P20, S). Daar zijn in 2022 49 territoria 

gevonden tegen 54 in 2021. In het Leekstermeergebied zijn Polder Roderwolde (L13) en 

Polder Sandebuur (L15) beter geteld dan het jaar daarvoor en dat heeft zes territoria 

meer opgeleverd. Of dat enkel komt door het beter tellen is niet zeker, want in het 

Leekstermeergebied doet de Graspieper wel meer onverwachte dingen. Zoals, voor het 

tweede jaar op rij, een territorium in het ogenschijnlijk ongeschikte Onlandse Dijk (L4), 

toenames in Polder Vredewold (L21), 

Vredewold West (L24) en de Goltbooren 

(L16). In de Lettelberter Petten (L20) is zelfs 

voor het eerst sinds 2007 een territorium 

vastgesteld en in De Kleibosch (L25) voor het 

eerst sinds 2018. In Willems’ Land (L12) en 

het aangrenzende Klein Waal (L8) is er sprake 

van een forse afname, samen 12 minder 

territoria. Landelijk is er de laatste 12 jaar 

sprake van een toename, maar De Onlanden 

dragen daar niet aan bij. Een gevolg van het 

steeds verder verruigen en vernatten. In de 

Weeringsbroeken (P7), geteld sinds ’93, lijkt de 

populatie terug bij af. 

 

Gele Kwikstaart (Motacilla flava) Aantal: 30 (6-14-11-15-16-13-4-9-25-28-30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 79: Graspieper met voedsel voor de jongen. 

10-5, Zwarte Made (P13). Foto: Kees Beeftink. 

Foto 80: Gele Kwikstaart op de uitkijk. 3-6, 

Snegelstukken (S), Foto: Piet Kerssies. 

Grafiek 72: aantal territoria Graspieper. 

Grafiek 74: aantal territoria Gele 

Kwikstaart. 

Grafiek 73: aantal territoria Graspieper in 

de Weeringsbroeken (P7). 
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De gele kwik heeft in 2022 voor het derde opeenvolgende jaar een record gebroken in De 

Onlanden en die toename is reëel voor 2022. Vorig jaar kon nog worden geconstateerd 

dat de toename een gevolg is geweest van de grotere telinspanning en dat de soort 

waarschijnlijk stabiel is. Net als bij de Graspieper is het zuidelijk deel van het Eelderdiep 

het favoriete biotoop met 20 territoria. In de Zwarte Made (P13) is de soort toegenomen 

van drie naar zeven territoria en in de Snegelstukken van vijf naar acht. Iets noordelijker 

heeft de Drentse Dijk Oost (P8) de stand terug zien vallen van acht naar één. In de 

Peizerweering (P4) is voor het eerst sinds de start van de tellingen daar in 2011 een 

territorium gevonden. In de Weeringsbroeken (P7) is met vier territoria het op één na 

beste resultaat sinds 1993 geboekt, alleen 2016 was met zes territoria succesvoller. In 

de Weeringsbroeken West (P6) is de soort eerder alleen in 2017 een keer vast gesteld. 

Het Leekstermeergebied moet het met een territorium minder doen dan in 2021: alleen 

in De Goltbooren (L16) en Polder Vredewold (L21) kon een territorium worden genoteerd. 

Landelijk laat deze Kwikstaart een groei zien en tevens een verplaatsing van extensief 

grasland naar akkers. In De Onlanden is hiervan geen sprake: er is maar één akker (in 

Polder Roderwolde (L13), zie ook Scholekster en Kievit), en die is ook nog eens in het bij 

de Gele Kwikstaarten niet in trek zijnde Leekstermeergebied. Waarom deze soort zo’n 

voorkeur heeft is deels een raadsel. In Polder Sandebuur (L15), of ten noorden van het 

Leekstermeer (L21, L24) is ook extensief begraasd, enigszins ruig, grasland aanwezig.  

 

Witte Kwikstaart (Motacilla alba)  Aantal: 33 (28-14-17-18-18-17-16-21-20-24-33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In zowel 2020 als in 2021 zijn er in De Onlanden meer Gele dan Witte Kwikstaarten 

geteld, maar in 2022 is de Witte weer in de meerderheid. Nieuw getelde plots zoals De 

Hoogema (L0A) en Cnossen (L23c) hebben beide twee territoria opgeleverd (Wijnhold, 

2022). Het hoogste aantal in een plot is aangetroffen in Willems’ Land (L12) waar vijf 

territoria zijn geteld. In 2021 zijn hier geen territoria gevonden, maar destijds is die plot 

maar twee keer geteld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 81: nest Witte Kwikstaarten in het 

botenhuis van Meerzicht. 21-5, De Hoogema 

(L0A). Foto: Jochem Duijts. 

Grafiek 75: aantal territoria Witte Kwikstaart. 
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Rouwkwikstaart (Motacilla alba yarrellii) Aantal: 1 (0-0-0-0-0-0-0-0-1-2-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat er in 2021 twee territoria Rouwkwikstaart zijn gevonden is al bijzonder genoeg 

(Wijnhold, 2021). Dat er ook nog sprake is geweest van hoge broedcodes (volwassen 

vogel met voer in de snavel naar nest) maakt het nog interessanter. Helaas is er voor 

broedseizoen 2022 minder te melden. Op dezelfde plaatsen als in 2021 zijn mannetjes 

Rouwkwikstaarten gezien, maar in Polder Roderwolde (L13) te vroeg voor een 

territorium. Er is hier het hele seizoen wel goed gezocht naar deze donkere neef van de 

Witte Kwikstaart, maar hier zijn uiteindelijk alleen Witte Kwikken aangetroffen. De 

andere vogel is weer bij het Mijmerbankje gezien, op de grens van Blauwvennen 

Noord/Zuid (L6/7). Dit heeft wel een territorium opgeleverd, maar zonder hoge 

broedcodes. Wat zal 2023 ons brengen? 

 

Winterkoning (Troglodytes troglodytes) Aantal: 240 (26-55-111-145-170-167-149-175-195-191-240) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In De Onlanden krimpt de populatie Winterkoning na een winter met vorst met ongeveer 

10%. De krimp in 2021 is enigszins gecompenseerd door het groter getelde oppervlak. 

De winter van 2021/2022 zal niet hebben geleid tot een afname en de toename van de 

hoeveelheid opslag zal dan ook de Winterkoning in de lift zetten. De forse groei van 2022 

is echter voor een groot deel het resultaat van de betere teldekking. In De Hoogema 

(L0A) waren opvallend veel van deze luide zangers aanwezig (Wijnhold, 2022), hier zijn 

18 territoria gevonden. Ook in Cnossen (L23c) en Matsloot Zuid (L5) zijn grote bijdragen 

gevonden aan de stand met respectievelijk 12 en zeven. In jaarlijks goed getelde plots 

zoals de Lettelberter Petten (L20) is de soort toegenomen van 22 naar 29. In andere 

plots met jaarlijks veel territoria is de soort min of meer stabiel. In Eelderdiep Zuidoost 

(P12) en Bloemetjesland (L10) is de soort na drie jaren absentie weer terug met 

respectievelijk 1 en 2 territoria. Landelijk is de reproductie van de Winterkoning in 2021  

het slechtst sinds 1996 geweest. Hier is, gezien de aantallen territoria, in De Onlanden 

niets te merken geweest. ((“Weinig Jonge Zangvogels Groot in 2021,” 2022)  

Foto 82: Rouwkwikstaart. 2-5, Blauwvennen 

Zuid (L7). Foto: Willem Hovinga. 

 

Rouwkwikstaart. 24-6, Blauwvennen Zuid 

(L7). Foto: Willem Hovinga. 

Foto 83: nest Winterkoning. 19-5, De Hoogema 

(L0A). Foto: Jochem Duijts. 

Grafiek 76: aantal territoria Rouwkwikstaart. 

Grafiek 77: aantal territoria Winterkoning. 
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Heggenmus (Prunella modularis)  Aantal: 20 (1-0-7-5-10-11-5-8-8-15-20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De parkachtige omgeving van De Hoogema (L0A) is voor veel vogels aantrekkelijk. 

Afwisseling van struik, boom, heg, gazon, rommelhoekjes, nestkasten, rust en 

voedertafels zijn de belangrijkste kenmerken hier. Ook voor de Heggenmussen bieden de 

reactieparken genoeg, gezien het aantal van maar liefst zeven territoria die hier 

gevonden zijn. Ter vergelijking, de gedeelde tweede plaats qua aantallen in De Onlanden 

zijn de Broekenweering (P14) en De Kleibosch (L25) met ieder drie territoria. Ook in de 

Stenhorsten (L27) zijn zingende vogels aangetroffen. Dit heeft hier geleid tot twee 

territoria. De toename is dus een gevolg van de betere teldekking in 2022 en niet reëel. 

Hiermee is de soort min of meer stabiel in vergelijking met 2021, en dat is nog steeds 

een prachtig resultaat. Zeker gezien het feit dat de (landelijke) reproductie in 2021 net 

als bij de Winterkoning een record laagte heeft bereikt (“Weinig Jonge Zangvogels Groot 

in 2021,” 2022). 

 

Roodborst (Erithacus rubecula)    Aantal: 80  (11-8-31-37-37-27-35-38-42-48-80) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een opvallende toename voor deze zanger, die net als de Heggenmus en de 

Winterkoning een belabberd reproductiejaar heeft gehad in 2021 (“Weinig Jonge 

Zangvogels Groot in 2021,” 2022) . Nieuwe getelde plots verklaren een deel, maar niet 

de gehele toename. Cnossen (L23c) en De Hoogema (L0A) leveren ieder zeven territoria 

(Wijnhold, 2022). In de Lettelberter Petten, jaarlijks goed geteld, is het aantal bijna 

verdubbeld naar zeven. In De Kleibosch (L25) is het aantal juist stabiel op 17. De groei is 

per plot bescheiden maar wel breed over De Onlanden. In Polder Vredewold (L21) is de 

Roodborst terug van weggeweest met twee territoria. In De Jarrens (L19) is de soort 

voor het eerst vastgesteld met één territorium en datzelfde geldt voor de Onlandse Dijk 

(L4). De groei is dus reëel maar minder groot dan het op het eerste gezicht lijkt. 

Foto 84: Heggenmus. 26-3, De Hoogema (L0A). Grafiek 78: aantal territoria Heggenmus. 

Foto 85: Roodborst. 4-1, De Kleibosch (L25). Grafiek 79: aantal territoria Roodborst. 
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Blauwborst (Luscinia svecica) Aantal: 322 (53-102-120-132-169-149-180-269-355-352-322) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij een grotere teldekking toch een afname. Dit doet vermoeden dat de afname nog wat 

sterker is dan het aantal suggereert. Plots die nieuw zijn geteld of beter zijn geteld in 

2022 leveren samen een behoorlijke bijdrage. Vogeltjesland (L9) gaat van drie naar 13, 

en Onlandse Dijk van 10 naar 24 territoria, het Langmameer (P1) daarentegen gaat 

beter geteld van 22 naar 18. Jaarlijks goed getelde plots met forse afnames zijn 

Eelderdiep Noordoost (P5), Noorddijk (P11), Drentse Dijk Oost (P8), Zwarte Made (P13), 

De Wolfskampen (P15) en De Vorrelmat (P17): samen goed voor 52 minder territoria. 

Met name het gebied P8 is interessant omdat er nu voor het tweede jaar op rij een 

enorme afname is van het aantal territoria: -30% in 2021 en -22% in 2022.  

In het Leekstermeergebied is de afname het grootst in Matsloot Noord (L1), De 

Goltbooren (L16) en de Zuidermaden (L26), samen 20 minder.Sommige plots 

daarentegen compenseren die weer een beetje zoals Het Wold (P9), en met name de 

noordwesthoek van het Leekstermeer, zoals in Broekbosjes Leekstermeer (L23a), 

Zuidoever Leeksterhoofddiep (L23b), De Jarrens (L19) en De Middelvennen (L18). De 

landelijke reproductiecijfers laten al een aantal jaren op rij een afname zien, wat 

overeenkomt met wat in De Onlanden is te zien aan het aantal territoria.  

 

Zwarte Roodstaart  (Phoenicurus ochruros)  Aantal: 1 (0-0-0-1-0-1-1-3-2-5-1) 

Het record van vorig jaar was een gevolg van destijds 

nieuw getelde plots met bebouwing. In 2022 is er 

meer oppervlak geteld, en toch is er maar één 

territorium ontdekt. Een zoektocht op waarneming.nl 

bevestigt dit: enkel waarnemingen uit het enige 

bekende territorium, namelijk bij de Onlanderij.  

 

 

 

Gekraagde Roodstaart (Phoenicurus phoenicurus)  Aantal: 34 (6-11-22-22-16-22-17-16-14-28-34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 87: vrouw Gekraagde Roodstaart met voedsel voor 

de jongen. 5-6, De Hoogema (L0A). Foto: Daniëlla van 

Gennep.  

Foto 86: juveniel Blauwborst. 25-7, Blauwvennen Zuid (L7). Grafiek 80: aantal territoria Blauwborst. 

Grafiek 81: aantal territoria Zwarte Roodstaart. 

Grafiek 82: aantal territoria 

Gekraagde Roodstaart. 
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Het gaat goed met deze Oranje Lijst soort in De Onlanden. Voor het eerst zijn er 

territoria vastgesteld in de plots Nieuwe Weering (P2) en Zwarte Made Oost (P18). 

Elders, zoals in Polder Roderwolde (L13), is de toename bescheiden: van één naar twee, 

maar tel dat voor veel plotjes op en dan is het totaal aanzienlijk. In De Hoogema (L0A) is 

dit jaar voor het eerst geteld (Wijnhold, 2022) en in deze plot voelt de vogel zich erg 

thuis met maar liefst vijf territoria. Er is dus sprake van reële groei, maar minder sterk 

dan het aantal van 34 doet vermoeden. Het record aantal territoria is wederom te vinden 

in De Kleibosch (L25) waar het aantal toe is genomen van acht naar negen. 

 

Paapje (Saxicola rubetra)  Aantal: 17 (8-18-15-16-13-8-19-18-26-21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wederom een stapje terug voor het Paapje in De Onlanden, na het hosanna van 2020. 

Opvallend in 2022 was de enorme afname in de plot Nieuwe Weering (P2) waar de 

aantallen van negen naar één zijn gegaan. In de Weeringsbroeken West (P6) en Zwarte 

Made Oost (P18) is de soort verdwenen. In de Snegelstukken (S) heeft het Paapje een 

sprongetje gemaakt van vier naar zes en in de Weeringsbroeken (P7) is de soort voor het 

eerst sinds 2014 terug met twee territoria. In het topjaar 2020 ontbrak de soort ook in 

Het Wold (P15), maar is daar ook terug met twee territoria. Al deze toe-en afnames 

contrasteren nogal met de keldering in P2, wat nieuwsgierig maakt naar wat deze plot in 

2022 zoveel minder aantrekkelijk heeft gemaakt. 

Verder is er voor het eerst in jaren een territorium 

gevonden in het Leekstermeergebied, namelijk in 

Bloemetjesland (L10). Alleen in 2014 is dat eerder 

gebeurd, in Polder Sandebuur (L15). In 2019 en 

2021 is er ook nog een territorium gevonden in de 

Zuidermaden (L26), maar daar is de soort nu 

verdwenen. In het kader van het onderzoek naar 

Paapjes (Van Oosten, 2022) is in 2022 ook 

veldwerk verricht in De Onlanden door Willem van 

Manen. Hij heeft 10 territoria gevolgd, waarvan 

drie ongepaarde mannen die tot diep in het seizoen 

hebben gezongen. Er zijn vijf succesvolle nesten 

gevonden waarvan uit drie de jongen, (vijf, zeven 

en zeven) zijn geringd. Bij de andere twee 

succesvolle nesten waren de jongen het nest al uit 

voor er kon worden geringd. Één ander territorium 

is mislukt in de jongenfase. Hier werd eerst 

gevoerd door de man, maar de vrouw was afwezig en daarna geen activiteit meer.    

 

 

 

Foto 88: zingend Paapje. 27-4, 

Weeringsbroeken (P7). Foto: Frans Kromme. 
Grafiek 82: aantal territoria Paapje. 

Foto 89: nest met zeven Paapjes vlak 

voor het ringen. 14-6, P13. Foto: Willem 

van Manen. 
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Roodborsttapuit (Saxicola turquata)   Aantal: 107  (42-39-42-42-61-62-73-72-82-92-107) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2021 is nog geconstateerd dat er niet zoveel is veranderd aan de stand van de 

Roodborsttapuit in De Onlanden omdat de groei in aantallen geheel kon worden verklaard 

door nieuw getelde plots. In 2022 is dat niet het geval, wat betekent dat de toename ten 

opzicht van 2020 en 2021 reëel is. Opvallende resultaten zijn geboekt in de plot 

Langmameer (P1) waar er met zes territoria het record uit 2015 van vijf is verbroken en 

de plot Nieuwe Weering (P2) waar het record van acht uit 2011 met twee is verhoogd. 

Verder is er een territorium gevonden in de Weeringsbroeken (P7), wat pas de derde 

keer is in de telreeks die loopt vanaf 1993. In de Peizer-en Eeldermaden zijn er in 2022 

zeven territoria minder dan in 2021, waarmee de groei dus komt van de andere 

deelgebieden. De meest opvallende toenames vonden plaats in Klein Waal (L8) en 

Bloemetjesland (L10), beide van nul naar drie, en De Jarrens (L19) en Lettelberter Petten 

(L20), beide van nul naar twee. Het topgebied van 2021, de Zuidermaden (L26), is 

onveranderd op elf gebleven. 

 

Merel (Turdus merula)  Aantal: 117 (20-40-58-82-94-90-87-64-82-89-117) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vooruitgang van de aantallen Merel in De Onlanden heeft waarschijnlijk twee 

oorzaken. Ten eerste, en dit geldt vooral in de eerste jaren, zal de steeds betere 

teldekking een rol hebben gespeeld, maar daarnaast komt er ook steeds meer opslag in 

het gebied waardoor er ook meer nestgelegenheid beschikbaar komt. In de praktijk zal 

de teldekking niet veel groter worden dan deze in de jaren 2018 en 2022 is geweest, dus 

zal verdere groei komen van de eerste oorzaak, en het ontstaan van opslag gaat maar zo 

snel als het gaat waardoor het de verwachting is dat de Merel stabiel/licht stijgend zal 

zijn. Grafiek 84 voldoet daar aan als we de dip wegschrijven als gevolg van het Usutu-

virus, wat ook landelijk te zien is geweest (“Opnieuw Dode Vogels Door Usutu-virus in 

Foto 90: kletsnatte Roodborsttapuit. Op deze 

én de dag daarvoor regende het 10 mm, in een 

verder droog seizoen. 25-6, De Stenhorsten 

(L27). Foto: Marcel Post. 

Foto 91: foeragerende man Merel.17-6, 

De Hoogema (L0A). 

Grafiek 83: aantal territoria Roodborsttapuit. 

Grafiek 84: aantal territoria Merel. 
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Nederland,” 2019). De sprong die deze zwarte lijster in 2022 heeft gemaakt zal te maken 

hebben met het (voorlopig?) weg zijn van de Usutu-epidemie, de goede (landelijk) 

reproductiecijfers van de Merel in 2021 (“Weinig Jonge Zangvogels Groot in 2021,” 2022) 

en de grote bijdrage van de nieuw getelde plotjes als Cnossen (L23c) en De Hoogema 

(L0A) met respectievelijk acht en 13 (Wijnhold, 2022) territoria. Genoeg 

nestgelegenheid, bijvoedering en de grasveldjes die in deze plots te vinden zijn zullen 

hier aan bij hebben gedragen. Qua dichtheid van territoria spant het gebeid rond het 

Leeksterhoofddiep weer de kroon (L23abc), ook met het nieuw getelde Cnossen (L23c) er 

bij, en komt uit op 45 territoria/100 hectare.  

 

Zanglijster (Turdus philomelos) Aantal: 50 (9-13-25-35-27-34-30-26-37-36-50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze zangkunstenaar lijkt ook een kleine sprong te maken in De Onlanden, de absolute 

aantallen zijn weliswaar flink hoger, maar acht territoria van de 50 komen van nieuw 

getelde plots als Cnossen (23c) en De Hoogema (L0A), met respectievelijk twee en zes 

(Wijnhold, 2022) territoria. Maar de toename is ook reëel. In de Nieuwe Weering (P2) en 

in Noorddijk (P11) is de soort na een jaar van absentie terug met in beide plots één 

territorium. Forsere toenames zijn geteld in de Broekenweering (P14), van één naar drie, 

Lettelberter Petten (L20), van twee naar vier en De Kleibosch (L25), van vier naar acht. 

Daarnaast zijn er ook nog plotjes die geschikt lijken voor één of meer territoria, zoals 

Willems’ Land (L12) en het Klein Waal (L8) waar de soort dit jaar verstek liet gaan. De 

plots Polder Sandebuur (L15) en Berging Sandebuur (L14) lijken ook geschikte delen te 

hebben, maar moeten het doen met respectievelijk nul en één territorium. 

 

Grote Lijster  (Turdus viscivorus)  Aantal: 2  (1-1-1-4-5-1-1-2-3-2-2) 

Dit blijft een schaarse Lijster. 

Waar in 2021 maar één 

territorium kon worden gevonden 

tijdens de reguliere tellingen, en 

een tweede via waarneming.nl is 

ontdekt, kunnen er in 2022, twee 

territoria op basis van de tellingen 

worden bijgeschreven in de 

boeken. De 

Lettelberter Petten (L20) en De 

Kleibosch (L25) zijn de gelukkige 

plots, dezelfde als waar in 2021 

ook de territoria zijn gevonden.  

 

 

 

Foto 92: nest Zanglijster. 13-5, De 

Hoogema (L0A), Foto: Jochem Duijts. 
Grafiek 85: aantal territoria Zanglijster. 

Grafiek 86: aantal territoria Grote Lijster. 
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Sprinkhaanzanger (Locustella naevia) Aantal:227 (65-86-101-116-142-170-169-204-218-193-227) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eén van de succesverhalen van De Onlanden is toch wel deze liefhebber van ruigtes. In 

2021 is de stand wat terug gevallen op een nogal grillige manier: in de ene plot van 

dubbele cijfers naar nul, in een andere plot juist van nul naar zeven (Wijnhold, 2021). De 

vraag is dan ook hoe reëel het nieuwe record is gezien het feit dat de teldekking in 2022 

veel beter is geweest. Matsloot Zuid (L5), die in voorgaande jaren niet is geteld, levert 

16 territoria. Plotjes Langmameer (P1), Vogeltjesland (L9) en Onlandse Dijk (L4) zijn in 

2021 ook wel geteld, maar in 2022 veel beter. Dit levert respectievelijk zeven, twaalf en 

negen extra territoria op, waarmee het totaal op 183 zou komen. Maar, ook in jaarlijks 

goed getelde plots is een toename te zien, zoals in Nieuwe Weering (P2) van 14 naar 19 

of in De Goltbooren (L16), van nul naar zeven. Van alle jaarlijks door dezelfde tellers 

goed getelde plots zijn er in de Peizer-en Eeldermaden vijf waar deze Locustella-zanger 

toe is genomen tegen zes waar deze is afgenomen. In het Leekstermeergebied zijn dit 

respectievelijk 10 en drie. De soort heeft het dus beter gedaan in het laatste deelgebied 

en slechter in het eerste. Wat verder op begint te vallen is dat de soort het in De 

Goltbooren (L16) wel heel erg grillig doet (zie Grafiek 88) en dat de Sprinkhaanzanger 

De Weeringsbroeken (P7) als thuis pas recent lijkt te hebben omarmd (zie Grafiek 89).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Foto 93: Sprinkhaanzanger. 11-6, Tussen de 

Slenken (L3). 
Grafiek 87: aantal territoria Sprinkhaanzanger. 

Grafiek 88: aantal territoria Sprinkhaanzanger 

in L16.  
Grafiek 89: aantal territoria 

Sprinkhaanzanger in P7. 
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Snor (Locustalle luscinioides) Aantal: 382  (11-28-78-79-110-139-169-198-266-277-382) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een sprong van méér dan 100 territoria! En dat voor een Rode-Lijst-soort die voor De 

Weerribben-Wieden wél een Natura-2000 doelsoort is, maar voor De Onlanden gek 

genoeg niet. De soort blijft hier maar groeien, ook als teleffecten zoals dekking en 

tellerswisselingen mee worden genomen.  

De Snor heeft altijd een duidelijke voorkeur gehad voor het Leekstermeergebied. Toch 

zijn er ook interessante verschuivingen geweest in de Peizer-en Eeldermaden. Zo zijn er 

acht territoria gevonden in de Zwarte Made (P13), waar het maximaal aantal in de 

voorgaande jaren twee is geweest, en dan maar in één jaar. In de belende plot 

Eelderdiep Zuidoost (P12) is de soort van drie naar 15 gesprongen. Een uitbijter in dat 

deelgebied is De Vorrelmat (P17), waar de soort van vijf naar één is gegaan. Maar dat is 

allemaal klein bier vergeleken met het Leekstermeergebied, of meer precies te zijn: het 

hart van het Matslootgebied: de plots L1-5 en L9. In Wobbes’ Land is de stand 

onveranderd ten opzichte van 2021 en blijft deze op een respectabele 16 staan. In 

Matsloot Noord (L1) en Tussen de Slenken (L3) vestigt de Snor voor beide plots een 

record, respectievelijk van 31 naar 36 en van 15 naar 19. De plot Onlandse Dijk (L4) 

gaat door het dak heen met een groei van 17 in 2021 naar 51 (!!) in 2022. Nu is deze 

plot in 2021 minder goed geteld, maar het maximum in de jaren daarvoor komt niet 

hoger dan 28. In Matsloot Zuid (L5), dat vorige jaren in het geheel niet is geteld zijn er 

ook een enorm aantal van 56 territoria gevonden. Ten zuiden van Onlandse Dijk (L4) ligt 

Vogeltjesland (L9). In 2021 is deze plot ook minder goed geteld en is er maar één 

territorium gevonden, in 2022 zijn dat er 41 geweest, maar in deze plot zijn in 2020 wel 

weer 40 territoria gevonden. Afnames zijn er ook, zo is in De Blauwvennen Noord (L6) 

een terugval van 40 naar 33, in De Goltbooren (L16) van 10 naar vier en De Jarrens 

(L19) verliest vijf van de zes territoria van 2021. Het lijkt er op dat er dus een 

verschuiving is van de Snordichtheid richting de kern van het Matslootgebied en dat daar 

zowel de groei als gevolg van teleffecten zit als de reële groei. De grootste dichtheden 

zijn gevonden in Tussen de Slenken / Onlandse Dijk (L3/4) met respectievelijk 98 en 95 

territoria/100 hectare. Ook leuk was het eerste territorium ooit in de Lettelberter Petten 

(L20).  

Het is interessant om te kijken hoe deze soort zich in de Weerribben-Wieden en de 

Biesbosch ontwikkelt, maar het is zeer waarschijnlijk dat De Onlanden nog steeds (zo 

niet meer) van enorme invloed zijn op de landelijke aantallen (Boele, 2021). In de veel 

grotere 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. Sterker 

nog, per hectare staan De Onlanden zelfs op nummer één met 14 territoria/100 hectare, 

maar dan vergelijken we de aantallen van 2022 in De Onlanden met oude data uit de 

andere gebieden. 

Foto 94: snorrende Snor. 20-4, Onlandse 

Dijk (L4). 
Grafiek 90:aantal territoria Snor. 
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Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus)  Aantal: 1655  

(235-512-757-610-759-1093-897-1164-1279-1261-1655) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over succesverhalen gesproken. De Rietzanger is de enige niet-koloniebroeder die de 

1000-territoria grens in De Onlanden heeft doorbroken. In 2020 was de reproductie 

belabberd en is dat als mogelijke oorzaak van de “stilstand” in 2021 (Wijnhold, 2021) 

aangewezen. In 2020 is de reproductie nauwelijks beter geweest, maar toch maakt de 

populatie een behoorlijke sprong. Het is dus maar de vraag of dit een teleffect is of reëel. 

De plot Onlandse Dijk (L4) is in 2021 minder goed geteld en dat leverde toen een 

schamele 14 territoria op. In de jaren daarvoor telde Wim van Boekel daar minimaal 45 

territoria. In 2022 is de plot weer goed geteld, maar door een andere teller met een 

andere route en dit heeft geleid tot 110 territoria. Matsloot Zuid (L5) is afgelopen jaren 

niet geteld, daar zijn nu maar liefst 155 territoria gevonden. Tijdens één van de rondes 

daar is gezien hoe vier Rietzangers in hetzelfde ruigteveldje binnen 10-20 meter van 

elkaar tegen elkaar op aan het zingen waren. Ook Vogeltjesland (L9) heeft een grote 

bijdrage geleverd door het beter telwerk: 100 in plaats van 11 territoria in 2021. Als voor 

deze plots wordt gecorrigeerd, dan lijkt het resultaat meer op dat van 2021 en 2020. 

Toch is er wel sprake van reële groei. In de Peizer-en Eeldermaden is de plus in totaal 85 

territoria. Zo is de Zwarte Made (P13) van 42 naar 65 territoria gegaan en de 

Weeringsbroeken (P7) van 51 naar 66. Her en der is er ook een afname zoals in de 

Broekenweering (P14) van 28 naar 19, maar netto zit de soort in de lift. In het 

Leekstermeergebied is de netto groei +67 territoria, en dan rekenen we de al genoemde 

plots niet mee. De Zuidermaden (L26) zijn een opvallende uitzondering waar het aantal 

van 22 in 2021 is gehalveerd. Of de groei in De Onlanden landelijk ook zo is en of het 

iets te maken heeft met de omstandigheden in de winterrevieren is op dit moment nog 

niet bekend. De verdere verruiging van sommige delen van De Onlanden kan de 

komende jaren leiden tot (nog) meer geschikt biotoop. Wie weet dat zelfs de enige plots 

zonder Rietzangers, De Hoogema (L0A), Polder Roderwolde (L13) en Polder Sandebuur 

(L15) dan gekoloniseerd gaan worden. In de Weerribben-Wieden is de soort over zijn 

hoogtepunt heen als gevolg van de successie, al speelt hier een rol dat er veel Riet wordt 

gemaaid. Door verlanding is deze vegetatie steeds beter te maaien. Delen die niet 

worden gemaaid gaan juist over in broekbos. In dit gebied broeden jaarlijks 3000-3750 

paar (Brandsma, 2016) in de ongeveer 4500 hectare. In de Biesbosch zijn dat er iets 

minder dan 1300 (in 2019), bij een oppervlakte van 9500 hectare (Terlouw, 2020). Ook 

voor deze soort is De Onlanden dus een gebied van landelijk belang. Het is dus terecht 

dat de Rietzanger, naast Porseleinhoen en Kwartelkoning, een doelsoort is van het 

Natura-2000 gebied in De Onlanden. Het aantal van 70 territoria dat als doel is gesteld is 

zo ruim voorbij geschoten dat in MER-rapportages voor de plannen van het waterschap 

voor de “optimalisatie” van de waterberging zelfs wordt gesteld dat de te verwachten 

negatieve effecten op de populatie Rietzanger bij zo’n hoge stand niet zo erg is. Of dat 

dan weer de bedoeling is van N2000 doelstellingen? 

Foto 95: juveniele nieuwsgierige 

Rietzanger. 10-6, Tussen de Slenken (L3). 
Grafiek 91:aantal territoria Rietzanger. 
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Bosrietzanger (Acrocephalus palustris) Aantal: 251 (123-116-142-200-179-197-248-227-333-247-251) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aantallen van deze imitator zijn niet heel erg beïnvloed door het betere telwerk. In 

Onlandse Dijk (L4) zijn bijvoorbeeld nul territoria aangetroffen. In Matsloot Zuid (L5), 

Vogeltjesland (L9) en Stenhorsten (L27) zijn respectievelijk drie, één en twee territoria 

gevonden. De stand is dus vrijwel gelijk aan die van 2021. Dat is ook te zien aan de 

jaarlijks goed getelde plots: hier wat minder, daar wat meer. In Het Wold (P9) heeft de 

soort een record bereikt van negen territoria, in Eelderdiep Noordoost (P5) is de soort 

met twee terug van weggeweest, in De Kampjes (P3) ging het aantal van acht naar zes 

en in De Wolfskampen (P15) van vier naar één. Landelijk is de soort min of meer stabiel, 

maar wel met redelijk grote fluctuaties binnen de gebieden in Nederland, iets wat we ook 

op microniveau zien in De Onlanden en ook in De Biesbosch (Terlouw, 2019).  

 

Kleine Karekiet (Acrocephalus scirpaceus) Aantal: 572 (179-210-376-351-313-555-522-669-716-582) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze kleine krasser is iets achteruit 

gegaan in De Onlanden. Nieuw of beter getelde plots kunnen dat niet volledig maskeren. 

Het Langmameer (P1), waar in 2021 nog nul territoria zijn geteld, heeft nu een normaler 

aantal van 16. Onlandse Dijk (L4), Matsloot Zuid (L5) en Vogeltjesland (L9) geven 

respectievelijk 20, 21 en 33 meer dan in 2021. Willems’ Land (L12), ook voor het eerst 

goed geteld dit jaar, blijkt ergens een klein vennetje met rietkraag te hebben hetgeen 

ook een territorium heeft opgeleverd. In De Horst en Westerstukken (P19), Broekstukken 

Zuid (L20) is de Kleine Karekiet juist weer teruggekeerd en in de Snegelstukken heeft 

deze rietbroeder zijn debuut gemaakt. Ook in de Zuidermaden (L26) deed de soort het 

goed met een groei van vijf naar negen. Maar verder was het op de meeste plekken 

teleurstellend zoals in de Blauwvennen Noord (L6) waar de soort van 74 in 2021 naar 58 

is gegaan.  

Foto 96: Bosrietzanger. 3-6, Snegelstukken. 

Foto: Piet Kerssies. 

Foto 97: twee hongerige Kleine Karekieten worden 

gevoerd. 2-7, Eelderdiep Noordoost (P5). Foto: 

Arjen van Delden. 

Grafiek 92:aantal territoria Bosrietzanger. 

Grafiek 93:aantal territoria Kleine Karekiet. 
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Grote Karekiet (Acrocephalus arundinaceus) Aantal: 1 (1-0-?-0-1-1?-0-1-1-1-1) 

De afgelopen jaren is er steeds een territorium 

vastgesteld, zo ook in 2022. Een zoektocht op 

waarneming.nl laat zien dat de eerste Grote Karekiet 

in Nederland in 2022 is gemeld op 18 april, bij 

Arnhem. In De Onlanden was dat al op 11 april! 

Tijdens een telronde in Onlandse Dijk (L4) klonk het 

gekras uit de buurplot Matsloot Zuid (L5). Echter, in 

geen enkele vervolgronde in beide gebieden is 

daarna nog een waarneming gedaan. Op 

waarneming.nl is op 15 juni nog wel een foto geplaatst 

van een vogel die enigszins in de buurt zat van deze 

vroege locatie. Dit heeft dus niet geleid tot een 

territorium. Op 16 mei is er nog eenmalig een vogel gehoord en gezien in Drentse Dijk 

Oost (P8). Het leek er lang op dat de Grote Karekiet een jaar over zou slaan in De 

Onlanden, maar uiteindelijk was het zware gekras toch te horen bij de Oeverzwaluwwand 

in Polder Vredewold (L21). Daar is de vogel langdurig gehoord en gezien, al is er op 

waarneming.nl maar één waarneming te vinden van deze locatie, ondanks de aanwezige 

kijkhut. Blijkbaar is deze soort toch nog relatief onopvallend en wellicht zijn er dus 

territoria gemist. Van deze locatie echter is geen waarneming gedaan van een vrouwtje 

of nestbouw, waarschijnlijk is het dus gebleven bij een vrijgezelle man.  

 

Spotvogel (Hippolais icterna) Aantal: 13  (2-3-4-3-8-8-6-10-16-12-13) 

Deze imitator heeft in De Onlanden een duidelijke 

voorkeur voor het Leekstermeergebied. Zo is de 

soort sinds 2021 in de Peizer-en Eeldermaden slechts 

acht keer vastgesteld, hetgeen waarschijnlijk te 

maken heeft met te weinig struikgewas. De 

verwachting is dan ook dat deze soort in de toekomst 

nog zeker kan groeien in De Onlanden als er steeds 

meer opslag komt. De beste gebieden zijn Polder 

Vredewold (L21) waar de soort sinds 2012 16 maal 

is gevonden waarvan sinds 2018 elk jaar 2-3 

territoria. Daarna komt Wobbes’ Land (L2): sinds 2016 liefst 14 keer. Meestal met maar 

twee territoria, maar in 2021 waren het er op eens vijf. In 2022 is daar nog maar één 

van over. Dit grillige verloop is ook te zien in De Goltbooren (L16) waar de soort meestal 

niet voorkomt, maar in 2020 ineens met vier territoria en in 2022 opeens met zes! Ook 

in De Broekenweering (P14) is zoiets te zien. In 2022 is de soort daar afwezig net als in 

de meeste jaren, maar in 2016 zaten daar twee en in 2020 waren dat vier. In de plot 

Noorddijk (P11) is de Spotvogel in 2022 voor het eerst gevonden met één territorium.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 94:aantal territoria 

Grote Karekiet. 

Grafiek 95:aantal territoria Spotvogel. 

https://waarneming.nl/observation/245547267/
https://waarneming.nl/observation/241695162/
https://waarneming.nl/observation/242611130/
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Braamsluiper (Sylvia curruca) Aantal: 15  (0-0-2-3-8-0-8-16-12-7-15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de zeven territoria in 2021 lagen er twee in dat jaar nieuw getelde plots. Die plots, 

Willems’ Land (L12) en Polder Roderwolde (L13) bleven in 2022 verstoken van de 

kemerkende zang. Plots die in 2022 nieuw geteld zijn hebben nu drie territoria 

opgeleverd: twee in De Hoogema (L0A, Wijnhold, 2022) en één in Matsloot Zuid (L5). Als 

we hier rekening mee houden, is het nog steeds een erg goed jaar voor deze soort in De 

Onlanden. Naast L0A zijn Het Beeld (P16) en Blauwvennen Noord (L6) de enige plots met 

méér dan één territorium (allen twee). In L6 heeft deze soort daarmee zelfs zijn debuut 

gemaakt. In de Lettelberter Petten (L20) is de soort slechts voor de tweede keer 

gevonden, de eerste keer was in 2007.  

 

Grasmus (Sylvia communis) Aantal: 311 (89-166-172-224-217-262-274-359-351-370-311) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een afname voor de Grasmus. Nieuw getelde plots hebben vijf territoria bijgedragen: vier 

in Matsloot Zuid (L5) en één in De Hoogema (L0A; Wijnhold, 2022). Plots die beter zijn 

geteld dan in 2021 maken niet zoveel verschil. De afname is dus reëel en vind in beide 

deelgebieden plaats, al zijn er hier en daar plots die uitzonderingen vormen. Opvallend 

daarin is de Noordwesthoek van het Leekstermeer. De aan elkaar grenzende plots De 

Jarrens (L19), Lettelberter Petten (L20), Polder Vredewold (L21) en Vredewold West 

(L24) zitten allen (bescheiden) in de plus, samen plus acht. De grootste klappen zijn 

gevallen in het Matslootgebied. Neem de afnames van 17 naar acht in Matsloot Noord 

(L1), van 12 naar vijf in Wobbes’ Land (L2), van 25 naar 10 in Blauwvennen Noord (L6) 

of  van 26 naar zeven in De Goltbooren (L16). In Bloemetjesland (L10) en Polder 

Foto 99: zingende Grasmus. 16-4, 

Eelderdiep Zuidoost (P12). Foto: 

Henk de Lange. 

Foto 98: Braamsluiper. 1-8, Het Beeld 

(P16). Foto: Henk Eijsink. Grafiek 96:aantal territoria Braamsluiper. 

Grafiek 97:aantal territoria Grasmus. 



 

67 

 

Sandebuur (L15) is de soort zelfs verdwenen. In 2021 was er al sprake van stabilisatie, 

als is dat niet te zien in de data vanwege destijds nieuw getelde plots, dus het lijkt er op 

of deze soort een meerjarige afname heeft ingezet. Waar dat aan ligt is niet direct 

duidelijk. Geschikt biotoop is er nog genoeg, ligt het aan de overwinteringsgebieden? Uit 

de CES-gegevens (“Weinig jonge zangvogels groot in 2021”, 2022) blijkt wel dat 2021 

een zeer slecht jaar was voor de reproductie. Het zou kunnen dat dit zich heeft vertaald 

in de lagere stand. 

 

Tuinfluiter (Sylvia borin)  Aantal: 74 (10-22-42-56-64-79-85-69-76-61-74) 

Een voorzichtig herstel voor deze snelle zanger? De reproductie was in 2021 het slechtste 

ooit in de datareeks sinds 1996 (Weinig jonge zangvogels groot in 2021. (2022)), al was 

het maar ietsje slechter dan in 2020. Deze cijfers zeggen dus niet alles. 

Nieuw getelde plots hebben slechts één 

territorium opgeleverd, namelijk in De 

Hoogema (L0A; Wijnhold, 2022). De grootste 

dichtheden zijn net als in 2021 gevonden bij 

Het Beeld (P16) en rond het 

Leeksterhoofddiep (L23a en L23b). Ook 

opvallend is dat de vogels elkaar soms op 

lijken te zoeken en er op betrekkelijke kleine 

oppervlaktes flink tegen elkaar opgezongen 

wordt zoals in 2022 in de plot Langmameer 

(P1), waar aan weerszijden van het 

Eelderdiep bij de brug van de Groningerweg 

twee vogels om het hardste zongen. Een 

soortgelijke situatie is te vinden geweest bij 

het gemaaltje in Matsloot Noord (L1). In de Lettelberter Petten (L20) is met vijf territoria 

het dieptepunt bereikt en heeft de soort het dus erg slecht gedaan, maar in andere plots 

werden juist hoogtepunten gehaald zoals in Wobbes’ Land (L2) met vier en in De 

Kleibosch/Zuidermaden (L25/26) samen 13 territoria. Met het toenemen van struweel op 

veel plaatsen is de verwachting dat ook deze soort toe zou kunnen nemen. 

 

Zwartkop (Sylvia atracapilla) aantal: 217 (19-33-72-91-89-100-83-146-163-168-217) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2021 is sprake geweest van een afname. De schijnbaar stabiele stand is toen het 

gevolg geweest van nieuw getelde plots die samen 31 territoria opleverden. In veel 

andere plots nam de “snelle merel” juist af. In 2020 is er een vergelijkbaar aantal 

territoria gevonden in plots die eerder niet of slechter zijn geteld, namelijk in  (weer) De 

Hoogema (L0A; Wijnhold, 2022), Cnossen (L23c) en De Stenhorsten (L27) met 

respectievelijk 13, 10 en zeven territoria. Wat dan overblijft is een flinke toename, zeker 

Foto 100: zingende Zwartkop. 24-4, De 

Kleibosch (L25). 

Grafiek 98:aantal territoria Tuinfluiter. 

Grafiek 99:aantal territoria Zwartkop. 
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vergeleken met de gecorrigeerde cijfers voor 2021. In De Kleibosch/Zuidermaden 

(L25/26) en de Lettelberter Petten (L20) werden weliswaar geen records geboekt, maar 

behoren de 20, vijf  en 16 territoria tot de betere jaren daar. Echte groei is geboekt in 

bijvoorbeeld De Kampjes waar de soort tot 2020 niet voorkwam en daarna met één, één 

en nu opeens drie territoria gebruik maakt van de zich uitbreidende opslag. Ook in De 

Beelstukken (P10) waar de soort óf niet zit, of met één territorium, zijn dat er in 2020 

twee geweest. Veertien is een record voor Het Beeld (P16), waar eerder de max niet 

verder kwam dan 11. Dit beeld zien we ook in het Leekstermeergebied zoals in de 

Matsloot Noord (L1) waar vier territoria een verdubbeling is van het eerdere record. Al 

deze kleine groei en herstel tellen op tot een reëel record voor de Zwartkop in De 

Onlanden. Voor de Zwartkop is 2021 dan wel het op één na slechtste jaar qua 

reproductiecijfers geweest, dus net als bij de Tuinfluiter, hebben deze cijfers an sich 

weinig voorspelende waarde. 

 

 

Tjiftjaf (Phylloscopus collybita) Aantal: 229 (33-57-118-103-116-106-81-126-144-182-229) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2021 leverden nieuw getelde plots en losse waarnemingen samen 29 territoria op. In 

jaarlijks goed getelde plots met veel territoria was het beeld wisselend, dus er kan 

worden geconcludeerd dat de Tjiftjaf in 2021 stabiel is gebleven ten opzichte van het jaar 

daarvoor. In 2022 is de duidelijke groei reëel. Nieuw getelde plots leveren 25 territoria 

op, dus dat is een enorme sprong vergeleken met 2020/21. Opvallend is wel dat de soort 

er in de Peizer-en Eeldermaden met netto 7 territoria is afgenomen, het meeste in de 

Broekenweering (P14) van 16 naar 11 territoria. In De Kampjes (P3) keerde de “tjif” 

terug na een jaar afwezigheid met één territorium. De groei zit dus vrijwel helemaal in 

het Leekstermeergebied met groei in vrijwel alle plotjes. In De Kleibosch (L25) sprong de 

soort van 18 naar 26 territoria, in Berging Sandebuur (L14) van vijf naar 16 en 

procentueel de grootste sprong in Matsloot Noord (L1): van één naar vier. Ook de Tjiftjaf 

had een slecht jaar qua reproductie in 2021 (“Weinig jonge zangvogels groot in 2021”, 

2022), maar het steeds meer verschijnen van struikjes en hoger worden van opslag doet 

de soort blijkbaar goed in De Onlanden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 101: Tjiftjaf. 14-4, De Kleibosch (L25). Foto: 

Gea Jansen. Grafiek 100:aantal territoria Tjiftjaf. 
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Fitis (Phylloscopus trochilus) aantal: 488 (61-127-180-194-227-247-175-335-372-395-488) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze liefhebber van jong bos en struweel voldoet aan de verwachting van groei, afgeleid 

uit de toename van opslag in De Onlanden. De lichte groei van 2021 ten opzichte van 

2020 was het gevolg van een betere teldekking in dat jaar. De nog betere dekking in 

2022 levert “maar” zo’n 40 territoria extra op waarmee de groei dus reëel is. Van die 40 

territoria leveren De Hoogema (L0A; Wijnhold, 2022) en Cnossen (L23c) respectievelijk 

negen en acht territoria. De overige groei is niet uniform, er zijn ook plotjes waar de 

soort in 2020 juist minder is aangetroffen zoals De Kampjes (P3, van zes naar drie) en 

Zuidoever Leeksterhoofddiep (L23b, van 21 naar 17). In 2021 heeft de Fitis zich ook 

gevestigd in de enige struik op een veenterp in Tussen de Slenken (L3), maar daar heeft 

de Fitis dit jaar verstek laten gaan. Groei tot recordhoogte is gezien in de plots Wobbes’ 

Land (L2, 16 van 12), Blauwvennen Noord (L6, 38 van 29), De Middelvennen (L18), De 

Jarrens (L19) en de Zuidermaden (L26) met respectievelijk 16, 38, 20, 10 en 25 

territoria. Het record van de grootste dichtheid is dit jaar nog maar nipt in handen van de 

plots rond het Leeksterhoofddiep (L23a en 23b). Daar zijn de aantallen iets afgenomen 

(samen – 5), maar Berging Sandebuur (L14) heeft door de toename van 15 naar 32 

territoria een dichtheid van 93 territoria/100 hectare waar L23ab samen nog komen op 

96 territoria/100 ha.   

Uit de gegevens van CES (“Weinig jonge zangvogels groot in 2021”, 2022) blijkt dat de 

Fitis in 2021 het beroerdste jaar qua reproductiecijfers heeft gehad sinds de start van de 

meetreeks, daar is dus in De Onlanden niets van gebleken.  

 

Grauwe Vliegenvanger (Muscipapa striata) Aantal: 12 (0-0-1-6-4-4-3-8-9-13-12) 

In 2021 is er een grote hoeveelheid territoria 

van deze onopvallende zanger aangetroffen in 

De Kleibosch (L25), namelijk acht. Plots met 

méér dan één territorium zijn zeldzaam. In 

2022 is het aantal in L25 terug naar drie, 

maar dat wordt enigszins gecompenseerd 

andere plots. In Noorddijk (P11) is de soort 

terug van weggeweest na een jaar absentie 

en ook in Polder Roderwolde (L13) werd een 

territorium gevonden.  In De Hoogema (L0A) 

is een aantal keren een mannetje gezien, maar 

dit heeft niet tot een territorium geleid, wellicht 

dat deze gemist is. Al met al is 2022 een goed jaar geweest voor deze vogel in De 

Onlanden. 

 

 

 

 

 

Foto 102: Fitis. 1-5, Blauwvennen Noord (L6). 

 

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

Grafiek 101:aantal territoria Fitis. 

Grafiek 102:aantal territoria Grauwe 

Vliegenvanger. 
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Bonte Vliegenvanger (Ficedula hypoleuca)  aantal: 6 (1-0-0-1-0-3-1-0-1-0-6) 

Terug van weggeweest in De Onlanden!  En dan 

ook nog eens met een record aantal van zes 

territoria. Vier daarvan zijn gevonden in De 

Kleibosch (L25), één in de Zuidermaden (L26) 

en één in de Lettelberter Petten. Waar we die 

plotselinge belangstelling van zoveel Bonte 

Vliegenvangers aan te danken heb is een 

raadsel. Het broedsucces (Ballering, 2022) in 

2021 was erg laag, dus dat lijkt het niet te zijn. 

Misschien dat een combinatie van goede 

omstandigheden in de winterkwartieren en de 

alsmaar toenemende hoeveelheden Grote 

Bonte Spechten in De Onlanden, die voor 

meer nestgelegenheid zorgen, hier een verklaring voor is. 

 

Baardman (Panurus biarmicus) aantal: 105  (0-2-9-29-31-43-38-66-92-85-105) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baardmans’ wegen zijn ondoorgrondelijk. Al jaren zitten er nauwelijks Baardmannen in 

de Peizer-en Eeldermaden, maar met zeven territoria hebben ze daar nu een record 

behaald. In De Peizerweering (P4) zijn er vijf territoria gehaald, waar in het verleden dat 

er nooit meer dan drie zijn geweest. In Eelderdiep Noordoost (P5) is de soort terug met 

een territorium, de enige keer eerder was in 2017. Iets soortgelijks geldt voor de 

Weeringsbroeken (P7) waar de soort alleen in 2018 een territorium had, en nu dus weer. 

In het Leekstermeergebied is er vrijwel overal afname van aantallen in de normaal goed 

bezette plots. In Matsloot Noord (L1) is het gepling minder te horen geweest: van 15 

naar 11 territoria. Dat het totaal aantal toch hoger uitkomt is vooral te danken aan de 

plot Matsloot Zuid (L5) die voor het eerst in jaren weer eens is geteld en zeven territoria 

bijdraagt. Maar de grootste bijdragen zijn van Vogeltjesland (L9) die voor het eerst sinds 

2013 goed is geteld en 16 territoria bevat. Ook Onlandse Dijk(L4) leverde een flinke 

bijdrage met 22 territoria, waar dat in het verleden nooit meer dan negen zijn geweest. 

Het verschil is mogelijk een gevolg van de andere route die daar is gelopen. Samengevat 

is er dus sprake van een reële toename in de Peizer-en Eeldermaden, maar een afname 

is het Leekstermeergebied. Het broedsucces in 2021 was relatief goed ((“Weinig jonge 

zangvogels groot in 2021”, 2022) ). 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 103: Baardman. 26-2, Peizerweering 

(P4). Foto: Henk de Lange. 

Grafiek 103:aantal territoria Bonte 

Vliegenvanger. 

Grafiek 104:aantal territoria Baardman. 
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Pimpelmees (Cyanistes caeruleus) Aantal: 74 (9-19-25-41-41-34-36-57-53-74) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze soort is stabiel gebleven in De Onlanden ondanks het historisch lage nestsucces 

(Ballering, 2022) in 2021. De Hoogema (L0A), met zijn voerdertafels en nestkasten, 

heeft maar liefst 16 territoria (Wijnhold, 2022) opgeleverd en ook Cnossen (L23c) heeft 

met zes een mooie bijdrage geleverd. Als we hiervoor corrigeren is het aantal ongeveer 

gelijk (ietsje hoger) dan in 2021. In Polder Vredewold (L21) werd een nieuw record van 

zeven bereikt, tegen vier in 2021 en in De Kleibosch ook met 17 territoria tegen 10 in 

2021. In De Broekenweering is juist met drie territoria een dieptepunt bereikt. Zo heft 

het een het ander op. In De Hoogema (L0A), met zijn overdaad aan nestkasten, is er in 

ieder geval één paar geweest dat een natuurlijke holte als nest in gebruik heeft genomen 

(zie Foto 105). 

 

Koolmees (Parus major)  Aantal: 150 (15-24-64-65-65-75-69-100-105-150) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat voor de Pimpelmees geldt, is ook van toepassing op de Koolmees. Nieuw getelde 

plots zijn verantwoordelijk voor het record in De Onlanden. Als hiervoor wordt 

gecorrigeerd, is de soort stabiel. De Hoogema (L0A) heeft in De Onlanden de meeste 

Koolmezen: 24 (Wijnhold, 2022). Dit is een gevolg van het grote aantal nestkastjes en 

voedertafels. De bosrijke plots komen hier niet eens bij in de buurt. Zo zijn er in De 

Kleibosch (L25), Lettelberter Petten (L20) en De Broekenweering (P11) 15, 10 en 11 

territoria vastgesteld. Qua nestsucces was 2021 één van de slechtere jaren ((“Weinig 

jonge zangvogels groot in 2021”, 2022).   

 

 

 

 

 

Foto 106: Koolmees. 26-2, De Kleibosch (L25). 

Foto 104 (links): Pimpelmees. 26-2, De Kleibosch (L25). 
Foto 105 (rechts): Pimpelmees in natuurlijke nestholte. De Hoogema 
(L0A). Foto: Jos Greiving. 

Grafiek 105:aantal 

territoria Pimpelmees. 

Grafiek 105:aantal territoria Pimpelmees. 
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Matkop (Poecile montanus)  aantal: 5  (2-0-7-8-7-7-4-6-3-4-5) 

De Matkop is in 2022 weer terug gekeerd in De 

Kleibosch (L25) met twee territoria. Deze soort wordt 

daar vrijwel jaarlijks aangetroffen, alleen in 2018 en 

in 2021 was dat niet het geval. In de Lettelberter 

Petten (L20) zijn dit jaar twee territoria gevonden, 

waar dat in 2021 drie waren. In deze plot, geteld 

sinds 2001, is de soort alleen in 2006, 2007 en 2013 

niet aangetroffen. Het andere territorium is gevonden 

in Zuidoever Leeksterhoofddiep (L23b) waar jaarlijks 

één zit. Tegen de landelijke trend in lijkt de Matkop 

stabiel in moerasgebieden zoals De Biesbosch en de 

Weerribben-Wieden (Boele, 2021).  

 

Staartmees (Aegithalos caudatus) Aantal: 4 (0-1-2-7-3-3-3-3-4-5-4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit jaar is dit schattige bolletje alleen gevonden in het Leekstermeergebied. Één van de 

territoria is gevonden in de nieuw getelde plot De Hoogema (L0A). Als hiervoor wordt 

gecorrigeerd zou de mees met drie territoria een normaal jaar hebben in De Onlanden. 

De andere territoria zijn gevonden in de Lettelberter Petten (L20), Zuidoever 

Leeksterhoofddiep (L23b) en in De Kleibosch (L25). In deze laatste plot zaten in 2021 

nog drie.   

 

Boomkruiper (Certhia brachydactyla) aantal: 38 (1-4-20-30-15-27-23-24-28-30-38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het rapport van 2021 (Wijnhold, 2021) is de verwachting uitgesproken dat de 

populatie Boomkruiper niet zo snel zou gaan groeien in De Onlanden omdat nestlocaties 

zich minder snel ontwikkelen dan bijvoorbeeld opslag. Toch zien we een sprongetje in 

2022 en een nieuw record. In 2021 is de (kleine) groei toegeschreven aan nieuw getelde 

plots. Dat kan in 2022 weer. De Hoogema (L0A) en losse waarnemingen uit De 

Stenhorsten (L27) leveren respectievelijk drie (Wijnhold, 2022) en twee territoria op. Als 

Foto 108: foeragerende Boomkruiper. 26-2, De 

Kleibosch (L25). 

Foto 107: Staartmees. 2-10, Lettelberter 

Petten (L20). Foto: Piet Bakker. 

Grafiek 106:aantal territoria Matkop. 

Grafiek 107:aantal territoria Staartmees. 

Grafiek 108:aantal territoria 

Boomkruiper. 
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we deze niet meerekenen komen we op 33 territoria, wat weliswaar zeer bescheiden is 

qua groei ten opzichte van 2021, maar als we meenemen dat ook in 2021 de groei door 

nieuw getelde plots was die ook in 2022 zijn geteld, is er toch sprake van een reële 

toename in de afgelopen vijf jaar. In de plot Broekenweering (P14) is de soort van één 

naar vijf gegaan, maar 2021 was een dieptepunt voor deze plot waar vijf een normaal 

aantal is. Het aantal van acht in de Lettelberter Petten (L20) is een record. In De 

Kleibosch (L25) is het aantal al vier jaar op rij een stabiel met acht. In de Zuidermaden 

(L26) en Polder Vredewold (L21) is de soort terug van weggeweest, in beide plots met 

één territorium.  

 

Boomklever (Sitta europaea) Aantal: 4  (0-2-4-2-2-4-4-3-3-3-4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het nestsucces is in 2021 niet goed geweest (Ballering, 2022), maar dat is in De 

Onlanden dus niet te zien. Met drie territoria in De Kleibosch (L25) is de populatie daar 

stabiel. Voor het eerst is er een territorium gevonden in De Broekenweering (P14). In 

2020 is de soort ook aangetroffen in Groot Waal (L11) en er zijn er ook waarnemingen 

uit De Hoogema (L0A). In 2022 zijn er ook vogels gezien/gehoord in de Lettelberter 

Petten (L20) en De Stenhorsten (L27), bij Willems’ Land (L12) en in De Horst en 

Westerstukken (P19), maar dit heeft niet geleid tot een territorium. Er lijkt dus ruimte 

voor groei van de aantallen buiten De Kleibosch (L25).  

 

Grauwe Klauwier (Lanius collurio) aantal: 3  (0-0-0-0-0-0-1-1-1-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 110: doortrekkende 

Grauwe Klauwier vrouw. 5-

5, Polder Roderwolde (L13). 

Foto 111: Grauwe 

Klauwier, man van het 

nieuwe paar in De 

Kleibosch (L25) op 3-7. 

Foto 109: foeragerende Boomklever. 18-10, De 

Horst en Westerstukken (P19). Foto: Gea Jansen. 
Grafiek 109:aantal territoria Boomklever. 

Grafiek 110:aantal territoria Grauwe Klauwier. 
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De richtlijnen van SOVON voor het 

vaststellen van territoria worden over het 

algemeen strikt gevolgd bij het telwerk in 

De Onlanden. Toch is daar in 2022 van 

afgeweken bij de Grauwe Klauwier. Als de 

richtlijnen wél strikt waren gevolgd dan 

was het aantal territoria uitgekomen op 

vier. Dit heeft alles te maken met het 

paradoxale gedrag dat tegelijk opvallend 

en stiekem is. Opvallend omdat het 

redelijk grote vogels zijn die ook nog eens 

een voorkeur hebben voor (half) open 

landschappen en de neiging hebben 

om hoge uitkijkposten te hebben. 

Deze combinatie maakt dat de soort 

redelijk makkelijk te betrappen is. Aan 

de andere kant, zijn ze ook erg 

moeilijk te ontdekken. Het eerste paar 

in De Onlanden (in 2018) viel pas laat op, ondanks dat de broedlocatie zich vlak voor de 

uitkijktoren bij Het Beeld (P16) bevond. De klauwieren hier zijn op deze door vogelaars 

en recreanten druk bezochte plek lang onder de radar gebleven. Als we kijken naar 

Tabel 4 kunnen we dit nog beter zien. Hierin is het aantal waarnemingen van Grauwe 

Klauwieren op waarneming.nl of deonlanden.nl weergegeven vanaf 2012 en of deze tot 

een territorium in het rapport hebben geleid. Het is maar één keer voorgekomen dat 

waarnemingen uit deze databases territoriumwaardig zijn. Sterker nog, dit ene geval is 

niet eens vastgesteld tijdens de inventariatierondes.  

Vanaf 2019 zit er jaarlijks op dezelfde plek in de Zuidermaden (L26) een paartje, dat 

alleen door de tellers is gezien en nooit door anderen, ondanks dat de locatie best te zien 

is zonder van het pad af te moeten gaan in een redelijk goed bezocht bos. In 2022 zijn 

hier geen juvenielen gezien, wel gedrag dat kan duiden op een nest. In 2022 is er nóg 

een paar Grauwe Klauwieren gevonden in De Kleibosch (L25) op een nieuwe lokatie die 

zo mogelijk nog dichter op het pad zit, maar ook deze is nergens gemeld. Hier is man, 

vrouw, potentiele nestplek en uiteindelijk ook een juveniel gezien en gefotografeerd. Het 

derde geval is gevonden in de plot Noorddijk (P11), niet ver van de uitkijktoren waar een 

alarmerende vogel is gezien en gehoord. Tijdens een inventarisate van Klein Waal (L8) is 

binnen de datumgrenzen een zingende man gezien bij de boerderij aan de Onlandse Dijk 

in Willems‘ Land (L12). Als we de criteria van SOVON aanhouden zou dit een territorium 

zijn, maar deze is niet 

meegenomen in de totalen. Dit 

omdat de teller van deze plot zes 

extra bezoeken heeft gebracht om 

deze man te betrappen, en er op 

waarneming.nl van deze door 

vogelaars veel gefrequenteerde 

plek niets is ingevoerd. Ondanks 

het hierboven beschreven 

stiekeme gedrag overheerst de 

overtuiging dat deze vogel wel 

gevonden had moeten worden als hier 

echt een territorium zou zijn. Het is dus 

waarschijnlijk gegaan om een 

doortrekker. Dat er nog wel ruimte is voor meer Grauwe Klauwieren in De Onlanden is 

jaren geleden al gesteld (Van Dijk, 2016) en in 2022 is dat dan eindelijk zo ver. Kijkend 

naar potentieel biotoop is er plaats voor 5-10 territoria. Gezien de landelijke (en vooral 

Drentse) trend, zou dat de komende jaren zomaar uit kunnen komen.  

 

Foto 112 (links): juveniel van de man in Foto 

110. 21-7, De Kleibosch (L25). 

Foto 113 (rechts): moeder van het juveniel op 

Foto 112. 15-7, De Kleibosch (L25). 

Tabel 4:per jaar het aantal waarnemingen op waarneming.nl 

(normaal) en deonlanden.nl (cursief), de plek van de 

waarnemingen, of hier een territorium is vast gesteld, het aantal 

territoria in het rapport en de plaats van die territoria. 
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Huismus (Passer domesticus) Aantal: 67  (0-0-0-7-5-4-2-10-4-23-67) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). Over de trend van de Huismus in De 

Onlanden is op basis van de hier gepresenteerde gegevens niets zinnigs te zeggen. De 

soort is in het verleden minder gevonden doordat de teldekking in de beginjaren minder 

volledig was. Plots die jarenlang achter elkaar goed zijn geteld én Huismussen bevatten 

zijn schaars of bevatten zo weinig mussen dat kwantitatieve trends niet in zijn te 

schatten. In Wobbes’ Land (L2) wordt goed geteld en heeft alleen in 2015, 2020 en 2021 

territoria bevat, namelijk twee, twee en één. Met de huidige teldekking zal het hopelijk in 

de toekomst wel mogelijk zijn om iets kwantitatiefs te zeggen, het is dan ook de hoop 

dat we dat kunnen vasthouden. De enorme groei van het aantal territoria in 2021 en 

2022 is het gevolg van die steeds grotere teldekking. Willems’ Land (L12) heeft 13 

territoria en De Hoogema (L0A) zelfs 23 (Wijnhold, 2022). Verder is de omgeving van de 

Onlanderij iets beter bekeken en dit leidde tot nóg 10 er bij. Verder is het opvallend dat 

er voor het eerst sinds 2017 weer Huismussen zijn gevonden in De Zuidermaden (L26).  

 

Gaai  (Garrulus glandarius)  Aantal: 10 (3-3-8-10-8-10-5-4-10-12-10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze soort vertoont van jaar tot jaar soms opvallende verschuivingen. In sommige plots 

is deze soort vaste prik, in andere verschijnt of verdwijnt de Gaai. In Noorddijk (P11) is 

de soort elk jaar te vinden, net als in de Lettelberter Petten (L20) en in Zuidoever 

Leeksterhoofddiep (L23b). In De Kleibosch (L25) daarentegen is de soort opeens 

verdwenen, waar er in 2021 en andere jaren twee (en soms één) territoria zijn 

gevonden. Nieuw is de soort in Wobbes Land (L2). Willems’ Land (L12), dat dit jaar voor 

het eerst goed is geteld en De Hoogema (L0A; Wijnhold, 2022), dat voor het eerst is 

geteld leverden allebei ook een territorium. Berging Sandebuur (L14), waar in 2021 twee 

territoria zijn gevonden, bleef nu verstoken van het gegaai. 

Foto 115: Gaai. 28-6, De Hoogema (L0A). 

Foto 114: Huismus met hongerig jong (rechtsonder) 

door de telescoop gezien. 18-6, De Hoogema (L0A). 

Foto: Daniëlla van Gennep. 

Grafiek 111:aantal territoria Huismus. 

Grafiek 112:aantal territoria Gaai. 
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Ekster (Pica pica) aantal: 1 (1-1-1-0-0-1-0-1-1-1-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2022 is een nest gevonden in De Hoogema (L0A). Hier zijn ook uitgevlogen 

jongen gezien (Wijnhold, 2022). 

 

Kauw (Coloeus monedula)  Aantal: 1  (0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1) 

Een nieuwkomer voor De Onlanden. Deze 

cultuurvolger heeft weinig te zoeken in De 

Onlanden, gezien het gebrek aan bebouwde 

kom. De Hoogema (L0A) is daarom een goede 

kandidaat voor deze soort, maar juist daar is 

deze niet aangetroffen. Wel bij een boerderij in 

Polder Sandebuur (L15). Wie weet dat er in de 

toekomst meer worden gevonden in deze plots 

of bijvoorbeeld in Willems’ Land (L12).  

 

 

Zwarte Kraai (Corvus corone)  Aantal: 36 (1-13-16-27-22-24-18-20-21-20-36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een opvallende toename voor de Zwarte Kraai in De Onlanden en zelfs een record! Dit 

komt slechts deels door nieuw getelde plots. In De Hoogema (L0A) bijvoorbeeld zijn er 

twee nesten gevonden (Wijnhold, 2022), maar verder lijkt de toename reëel. Vooral de 

hoogspanningsmasten lijken drukker te worden. Op het traject Polder Lage Land (L0B), 

Matsloot Noord (L1) en Onlandse Dijk (L4) zijn drie nesten in vier masten, in de eerste 

plot in de mast waar in 2021 nog een Slechtvalk heeft gezeten. Nestbouwers in 

hoogspanningsmasten is goed nieuws voor de Boomvalk, Torenvalk of Slechtvalk, maar 

Foto 117: Zwarte Kraai die het warm 

heeft. 13-7, Polder Sandebuur (L15). 

Foto 116: Ekster. 10-1, Eelderdiep Zuidoost (P12).  Grafiek 113:aantal territoria Ekster. 

Grafiek 114:aantal territoria Kauw. 

Grafiek 115:aantal territoria Zwarte Kraai. 



 

77 

 

dan moeten die nesten natuurlijk niet al bezet zijn. De toename van de soort is ook 

behoorlijk gespreid over alle plots en dat telt op tot de toename, zo zijn er in Het Wold 

(P9) drie territoria aangetroffen tegen twee in 2021. Uitzondering op deze spreiding is 

Snegelstukken (S) waar ineens vijf territoria zijn aangetroffen.  

 

Spreeuw (Sturnus vulgaris) Aantal: 53  (4-7-8-16-19-25-11-15-21-35-53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook voor de Spreeuw een record, maar deze groei komt vrijwel geheel door nieuw 

getelde plots en losse waarnemingen. De Hoogema (L0A) levert bijvoorbeeld 14 territoria 

(Wijnhold, 2022). Maar ook in Spreeuwrijke plots die jaarlijks goed worden geteld is het 

aantal toegenomen, zoals van zeven naar 10 in De Kleibosch (L25) en van drie naar zes 

in de Lettelberter Petten (L20). Landelijk lijkt de afname van de Spreeuw te vertragen en 

de stand zelfs te stabiliseren (Boele, 2021) en dat lijkt dus ook te gelden voor De 

Onlanden. 

 

Vink (Fringilla coelebs)  aantal: 88 (15-35-63-59-54-44-46-55-49-76-88) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opnieuw een record aantal voor de Vink. In het rapport van 2021 (Wijnhold, 2021) is 

echter vastgesteld dat de aantallen stabiel zijn en dat de toename in dat jaar een gevolg 

is van betere teldekking. Dat geldt ook in 2022 waar De Hoogema (L0A) en Cnossen 

(L23c) en wat losse waarnemingen voor de groei zorgen. Beter en nieuw getelde plots 

leveren samen 19 territoria op, de soort lijkt dus eerder iets achteruit gegaan. Met 13 

territoria in de Peizer-en Eeldermaden is het favoriete biotoop meer gelegen in het 

Leekstermeergebied. De landelijke populatie klimt niet meer sinds de stijging van begin 

jaren ’80 tot halverwege de jaren ’00 (Boele, 2021). In De Onlanden zal er nog wel 

ruimte komen als de successie zich verder ontwikkelen gaat.  

 

 

Foto 118: juveniele Spreeuw. 18-6, De 

Hoogema (L0A). Foto: Daniëlla van Gennep. 

Foto 119: Vink man. 22-4, 

Lettelberter Petten (L20).  

Grafiek 116:aantal territoria Spreeuw. 

Grafiek 117:aantal territoria Vink. 
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Groenling (Chloris chloris)  Aantal: 15 (0-4-5-2-5-5-3-4-4-7-15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weer een soort met een record. Of dat een reële toename is, is maar weer de vraag. 

Lokaal is de toename in ieder geval reëel want voor het eerst sinds 2016 zijn er territoria 

gevonden in de Peizer-en Eeldermaden. Het Wold (P9) en De Broekenweering (P14) 

leverden beiden een territorium op, voor de eerste plot maakt de Groenling zijn debuut, 

in de tweede is de soort terug van weggeweest sinds 2016. Nieuw getelde plots De 

Hoogema (L0A; Wijnhold, 2022) en Cnossen (L23c) leveren zes territoria op. Netto is er 

dus een kleine toename van aantallen. In Polder Vredewold (L21) is de Groenling een 

knipperlichtsoort (ene jaar wel, andere niet) en deze stond in 2022 aan. In Wobbes’ Land 

(L2) is in 2022 slechts één territorium gevonden in plaats van (meestal) twee.  

 

Putter   (Carduelis carduelis) aantal: 59 (5-14-19-16-24-21-34-42-49-57-59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met slechts twee territoria méér geturfd in 2022, bij grotere teldekking dan in het 

voorgaande jaar rijst het vermoeden dat deze kwinkelaar een stapje terug heeft gedaan. 

De Hoogema (L0A; Wijnhold, 2022) en Cnossen (L23c) bevatten samen zes territoria, 

dus de nieuw getelde plots zijn bijna 10% van het geheel. In de Weeringsbroeken West 

(P6) ging de soort van drie naar één, in De Broekenweering van vier naar één, in Zwarte 

Made Oost (P18) en Broekstukken Zuid (P20) ging de soort van twee naar nul en in 

zowel Het Beeld (P16) als Matsloot Noord (L1) ontbrak de soort voor het eerst in de 

geschiedenis van deze beide plots. Her en der waren ook positieve resultaten te melden, 

zoals de toename in De Kleibosch (L25) van één naar drie of de verschijning in De 

Wolfskampen (P15) en slechts de tweede keer in Bloemetjesland (L10), maar dat weegt 

allemaal niet op tegen de afname in andere plots. De soort lijkt zicht dus te stabiliseren 

na jaren van groei. 

 

 

 

Foto 121: Putter met nestmateriaal. 20-5, 

Snegelstukken (S). Foto: Piet Kerssies. 

Foto 120: Groenling. 2-4, Cnossen (L23c). Grafiek 118:aantal territoria Groenling. 

Grafiek 118:aantal territoria Putter. 
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Kneu (Carduelis cannabina) Aantal: 55 (8-13-18-23-16-21-30-41-50-52-55) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2022 zijn er vijf territoria gevonden in 

Matsloot Zuid (L5), een plot die eerder niet 

is geteld. Als we daar rekening mee houden, 

lijkt de soort zich te stabiliseren. In twee van 

de drie meest Kneu-rijke plots van de 

afgelopen jaren is er een daling te zien in 

2022, zie Grafiek 120. Dit wordt enigszins 

gecompenseerd doordat de Kneu zijn debuut 

heeft gemaakt in De Vorrelmat (P17), voor 

het eerst sinds 2017 weer in De Jarrens 

(L19) is geweest en in Polder Vredewold van 

nul naar vier is gegaan. De soort lijkt zich dus 

te stabiliseren, maar dat hoeft niet zo te 

blijven. Veel territoria worden gevonden in 

de met Braam-struwelen bedekte dijken 

langs het Peizer-diep, zoals in de 

Zuidermaden (L26) en Nieuwe Weering 

(P2). Ook elders ontstaan nog steeds grote 

struiken (zie Foto 123).  

 

Goudvink (Pyrrhula pyrrhula) aantal: 8 (2-2-2-1-6-4-3-10-17-8-8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 122: Kneu in de weer met nestmateriaal. 17-4, 

Zwarte Made (P13). Foto: Gea Jansen. 

Foto 124: Goudvink op voedertafel. 27-5, 

De Hoogema (L0A). Foto: Jochem Duijts. 

Grafiek 120: ontwikkeling territoria Kneu in 

Zuidermaden (L26); Matsloot Noord (L1) en 

Nieuwe Weering (P2). 

Foto 123: Braamstruik met daarin twee nesten 

Kneu en een zingende Braamsluiper. 6-5, Matsloot 

Zuid (L5). 

Grafiek 119:aantal territoria Kneu. 

Grafiek 121:aantal territoria Goudvink. 
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Landelijk zit de soort in de lift (Vogel, 2018)en dat geldt (langjarig) ook voor De 

Onlanden, al is het verloop hier behoorlijk grillig. In De Broekenweering (P14) is de 

Goudvink terug van weggeweest met één territorium. In De Kleibosch (L25) zijn voor het 

eerst twee territoria vastgesteld. De Broekbosjes Leekstermeer (L23a) en Berging 

Sandebuur (L14) hebben het in 2022 zonder Goudvink moeten doen. De Hoogema (L0A) 

leverde ook een territorium (Wijnhold, 2022), zie Foto 124. 

 

Appelvink (Coccothraustes coccothraustes) Aantal: 2 (0-0-0-0-0-0-0-0-1-3-2-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het vierde jaar op rij is de Appelvink te vinden in De Onlanden. De afgelopen drie 

jaar steeds in hetzelfde plot, De Kleibosch (L25). In 2022 is de soort óók aangetroffen in 

de nieuw getelde plot De Hoogema (L0A; Wijnhold, 2022). De trend voor De Kleibosch is 

daarmee wel steil én negatief. Het is dus spannend of deze soort daar in 2023 nog is te 

vinden. 

 

Geelgors (Emberiza citrinella) Aantal: 4 (1-0-2-0-1-0-3-4-5-7-4) 

Deze schaarse vogel is gevonden 

in De Horst en Westerstukken 

(P19), De Kleibosch (L25), 

Zuidermaden (L26) en 

Stenhorsten (L27). Hiermee is de 

verdeling ongeveer gelijk aan 

2021: in dezelfde plots of 

buurplotjes. Het zijn er echter wel 

een stuk minder en komt vooral 

door De Kleibosch waarin 2021 

nog vier territoria zaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 124: Appelvink. 7-5, De Hoogema (L0A). Foto: 

Daniëlla van Gennep. 
Grafiek 122:aantal territoria Appelvink. 

Grafiek 123:aantal territoria Geelgors. 
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Rietgors (Emberiza schoeniclus) Aantal: 907 (192-470-650-630-669-751-833-885-878-741-907) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het jaar 2022 is een goed jaar geweest voor de 

Rietgors, zelfs zo goed dat de vraag zich opnieuw aandient of deze soort wellicht ook de 

1000-territoria grens kan doorbreken. Echter, er is wel wat af te dingen op dit record. 

Ten eerste is een groot deel van de groei het gevolg van het tellen van Matsloot Zuid 

(L5) met ongeveer 69 territoria. Ook het beter tellen van Onlandse Dijk (L4) levert nog 

eens 30 territoria op. Corrigeren we hiervoor dan komt het totaal uit op 807 territoria. 

Hiermee zit de soort nog steeds in de lift ten opzichte van 2021, maar dat was een slecht 

jaar. Een record is het dus niet. Opvallend is verder dat de soort het goed heeft gedaan 

in de Peizer-en Eeldermaden met records in Weeringsbroeken (P7) en de Snegelstukken 

(S) en groei in vrijwel alle plots daar. In het Leekstermeergebied is er ook groei, behalve 

in de Noordwesthoek van het Leekstermeer waar alle plots in de serie L18-L24 een 

afname laten zien. 

 
 

 
 
 
 

 

Grafiek 12: ontwikkeling territoria Rietgors.  
Foto 125: Rietgors nestje in een Pitrus pol. 

15-5, Nieuwe Weering (P2). 

Foto 126: uitbundig zingende Rietgors. De Rietgors is de eerste zangvogel van moeras en ruigte die 

begint met zingen en is daardoor een mooie bode voor het komende seizoen. 13-5, Lettelberter Petten 

(L20). 
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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. Marcel Cremers 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. Alwin Hut en Tessa Weeke van 

Staatsbosbeheer hebben Roelof Blaauw tijdelijk vervangen en bijgedragen aan de 

bespreking van de gegevens.   

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

http://www.deonlanden.nl/
https://waarneming.nl/locations/138121/observations/?
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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:  ± 3000 ha  ± 1335 ha  ± 186 ha ± 340 ha 

N2000-gebied:  1552 ha  ± 1161 ha  ± 186 ha ± 340 ha 

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

Peizermaden:  ± 1174 ha  1174 ha  ± 0 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5: 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. 

Tabel 6: telintensiteit plots in de Peizer-en 

Eeldermaden,. Groen = BMP-A; Oranje = 

beperkt aantal rondes met dat aantal 

vermeld; Rood = niet geteld/losse 

waarnemingen. 
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Bijlage 2: Tabel 7: 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. 

Aanpassingen in 2022 betreffen onder andere Ransuil en Kwartelkoning. Zie de 

soortbeschrijving van de soorten voor meer informatie. 

Toelichting bij de Tabel 7: 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. 

Nultellingen 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)   . 
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