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colofon 
Foto 0: titelpagina: Uitzicht Leekstermeer, actieposter zonsopkomst, Michel Wijnhold. 
 
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. 
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Samenvatting 

In 2022 is voor het eerste de westelijke helft van Polder Lage Land in De Onlanden geïnventariseerd 

op broedvogels volgens de BMP-methode van SOVON. Ondanks dat het grootste deel, qua 

oppervlakte, bestaat uit weidegebied is hier niets aan broedvogels te vinden. De vakantieparken 

daarentegen herbergen grote dichtheden en hoeveelheden van broedvogels. Het gaat dan met name 

op vogels van cultuurland zoals Huismus, vogels van parken/bossen zoals spechten, mezen en lijsters, 

maar ook roofvogels als Buizerd en Sperwer. De grote hoeveelheid struiken, heggen, bomen, veldjes 

in combinatie met veel nestkasten en voederplanken maken dit gebied tot een voor De Onlanden 

uniek gebied. De aantallen broedvogels doen ik veel gevallen dan ook een flinke bijdrage aan de 

totalen voor De Onlanden als geheel. 
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Inleiding 

Eind 2021 werd bekend dat het recreatiepark Meerzicht, dat ligt in De Onlanden, overgenomen werd 
door Europarcs (RTV Drenthe, 2021), een grote speler in deze markt met financiering van een 
investeringsfonds (Groot Waterland, 2019). Europarcs wil dit park afbreken en opnieuw ontwikkelen 
tot een vakantiepark met jaarrond bezetting, waar in de huidige situatie bewoning alleen is 
toegestaan tussen april en november.  
De bewoners van Meerzicht hebben zich verenigd in een stichting om te strijden voor het behoud en 
verbetering van het park (https://www.parkbelangenleekstermeer.nl/).  
Een argument tegen de overnameplannen van Europarcs is dat de natuurwaarden van dit gebied 
onder druk komen te staan. Om een idee te krijgen van de waarde van dit gebied voor broedvogels is 
daarom in 2022 voor het eerste een volledige broedvogelinventarisatie gedaan volgens de BMP-
methode van SOVON (Vergeer, 2016). Voor De Onlanden bestaat en mooie reeks van deze tellingen 
(van Boekel et al., 2013-2020; Wijnhold et al, 2021), vooral voor de meer moerassige gedeelten. De 
reguliere delen zijn vaak niet of minder goed geïnventariseerd. Uit Polder Lage Land, waar Meerzicht 
in ligt, zijn de afgelopen jaren nooit tellingen gedaan, als zijn er wel eens “losse” waarnemingen 
meegenomen.  
 

De Onlanden 
In januari 2012 werd het gebied De Onlanden, sneller dan gepland, in gebruik genomen als 
waterberging tijdens de wateroverlast van dat jaar. Sindsdien heeft dit gebied zich ontwikkeld tot 
een natuurgebied van landelijk belang. Aanvoer van beekwater vanuit het Drentse Plateau door het 
Peizerdiep en het Eelderdiep stroomt hier doorheen én wordt hier vastgehouden wat leidt tot vooral 
veel moeras. Soorten als Otter, Bever, Snor, Roerdomp en Rietzanger  hebben dit gebied niet alleen 
gevonden, maar komen in sommige gevallen ook in grote, landelijk significante, hoeveelheden voor 
(Wijnhold et al, 2021) . Een groot deel van het gebied is aangewezen als Natura-2000 (Prolander, 
2016) gebied onder de vogelrichtlijn met als doelsoorten Porseleinhoen, Rietzanger en Kwartelkoning 
als broedvogels en Kolgans, Brandgans en Smient als wintergasten. 
Het gebied De Onlanden is echter veel groter dan de hierboven besproken gebieden. Ruwweg kan de 

volgende indeling worden gemaakt: 

- Peizer-en Eeldermaden: min of meer ingeklemd tussen het Peizer-en Eelderdiep. Hier wordt 

water van het Eelderdiep vastgehouden middels een stuw aan de Weeringse Dijk en voor het 

Peizerdiep middels een stuw in Peizerdiep/Koningsdiep. Het habitat hier is vooral moeras, 

open water, vochtige graslanden. Aan de bovenloop ook extensief beweide graslanden en 

ruigtes. Het waterpeil kan hier behoorlijk fluctueren. 

- Matslootgebied: het water uit de beken stroomt vervolgens door een groot moerasgebied 

met riet, zegge, en pitrusvelden. Ook hier is open water te vinden en ook kwelbossen als het 

Klein Waal en het Groot Waal. In Willems’ Land zijn oude singels, een borg en extensief 

beheerd grasland te vinden. Door de open verbinding met het Leekstermeer is hier minder 

fluctuatie van waterstanden. 

- Leekstermeer: een groot stuk open en ondiep water met aan de noordzijde en westzijde 

horeca en recreatie. 

- Lettelberter Petten/Polder Vredewold: een serie petgaten in verschillende stadia van 

successie en extensief begraasd weidegebied ten noorden van het meer. 

- Middelvennen/Jarrens/Bolmert: moerasgebied ten westen en zuiden van het meer met open 

water. 

- Polder Roderwolde: intensief beheerd grasland van belang voor grazende ganzen in de 

winter. 

https://www.parkbelangenleekstermeer.nl/
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- Polder Lage Land: intensief beheerd grasland van belang voor grazende ganzen in de winter. 

Polder Lage Land is onder te verdelen in een westelijk deel (De Hoogema) en oostelijk deel. In het 

oostelijk deel is grond aangekocht door PowerField (energiek roderwolde, 2021) met de intentie om 

een zonne-energie park te ontwikkelen. Tevens worden hier tarragronden door de suikerfabriek 

Cosun gedumpt waardoor de weidevogels (zowel broedvogels als wintergasten) onder druk komen te 

staan. In het westelijk deel bevindt zich naar intensief weidegebied ook een groep van drie 

recreatieparken met zomerhuisjes in bezit van vaste eigenaren. Het gaat om Van Esch, Pool en 

Meerzicht. Deze laatste is onlangs overgenomen door Europarcs. Europarcs wil dit park afbreken en 

opnieuw ontwikkelen tot een vakantiepark met jaarrond bezetting, waar in de huidige situatie 

bewoning alleen is toegestaan tussen april en november. Ook deze kant van Polder Lage Land staat 

dus onder druk.  
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De tellingen 

Het gebied 
Het westelijk deel van Polder Lage Land, het deel dat is ingeklemd tussen de Munnikevaart in het 
westen, de A7 in het noorden, de weg Matsloot in het oosten en De Blauwvennen/Leekstermeer in 
het zuiden heeft een oppervlakte van heeft een oppervlakte van 65 hectare (zie Kaart 1) . Het 
grootste deel hiervan bestaat uit intensief bemeste en gemaaide weilanden, waar ook door vee 
wordt gegraasd.  

 

Ten noorden loopt langs de A7 een rij bomen e n struiken van ongeveer 200-300 meter. De 

vakantiewoningen van de drie bestaande parken bevindt zich in een relatief smalle strook aan de 

westkant (langs de Munnikevaart, Van Esch en Pool) en de zuidkant (langs het Leekstermeer (Pool en 

Meerzicht). Dit is een zeer groene omgeving met veel structuur in de vorm van bebouwing, heggen, 

struiken, grasveldjes, hoge bomen, rietveldjes, steigers en botenhuizen. Ook staan er her en der 

vervallende steigers/botenhuizen en een instortende schuur. Er zijn ook veel nestkasten aanwezig en 

er worden ook vogelvoer aangeboden. Net ten noorden van Meerzicht stond een Ooievaarspaal, die 

gedurende het broedseizoen is weggehaald door Europarcs. Er staan ook enkele reguliere woningen 

die jaarrond als hoofdverblijf dienen, waarvan ook enkele historische. Wie meer wil weten over het 

ontstaan en de geschiedenis van dit gebied die kan terecht bij het boek Herbergen en Kroegen in 

en rond Roderwolde (van Dijk 2022). Na de vakantiewoningen is er nog een ruige dijk waar de 

Reuzenberenklauw goed gedijt. De rest van het gebied is intensief weidegebied, deels begraasd. 

De tellingen/tellers 
Op verzoek van de bewoners van Meerzicht heeft stichting Natuurbelang De Onlanden een plot 
aangemaakt (zie Kaart 1) van het gebied om daar volgens de BMP-methode van SOVON een 
broedvogelinventarisatie uit te voeren. De plot is geteld door een aantal vrijwilligers, waarvan de 
meeste een huisje op Meerzicht hebben. Alle tellingen zijn begeleid door Michel Wijnhold van 
stichting Natuurbelang De Onlanden. In totaal zijn er 7 rondes gelopen (start ongeveer een uur voor 
zonsopgang). Er is geen nachtronde gelopen. De tellingen zijn ter plaatse ingevoerd met de app 
Avimap van SOVON. Naast deze tellingen heeft Jochem Duijts ook nog systematisch gezocht naar 
bezette nestkasten (en andere nesten). Ook zijn er een aantal aanvullende waarnemingen van 
bewoners meegenomen die overdag zijn gedaan, ondersteund door fotografisch bewijs.  
Dit is de eerste keer dat dit stukje “Onland” systematisch is onderzocht op broedvogels, de resultaten 

hiervan worden dan ook meegenomen in de totalen van De Onlanden als geheel. Deze resultaten 

zullen in de loop van de herfst 2022 worden gepubliceerd. Veel dank gaat dan ook uit naar de tellers 

voor deze bijdrage aan de telreeks! 

Kaart 1. Telplot De Hoogema. Links topografisch, rechts luchtfoto. Bron: SOVON  
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De tellers: Martin Kruis, Daniella Van Gennep, Jochem Duijts, Michel Wijnhold 

 

Eerdere jaren 
Omdat er niet eerder een broedvogelinventarisatie is gedaan 
in dit gebied, zijn de gegevens van 2022 niet te vergelijken en 
moeten worden beschouwd als nul-meting. Toch is er wel 
wat bekend over de vogels hier in eerdere jaren uit drie 
soorten bronnen. Ten eerste zijn er de waarnemingen die 
zijn gedaan en zijn genoteerd tijdens het inventariseren van 
broedvogels in de aanpalende Blauwvennen. Daarnaast zijn 
er waarnemingen van bewoners van Meerzicht en de andere 
parken die staan op de site waarneming.nl. En tot slot de 
informatie van de bewoners van Meerzicht over hun 
waarnemingen de afgelopen jaren, al dan niet ondersteund 
door fotografisch bewijs. Het meest volledige overzicht is uit 
2021 en is weergegeven in Tabel 1. Vermeldenswaardig is 
verder dat er al jaren Ransuilen broeden, wat ook tijdens 
broedvogeltellingen in de aangrenzende moerasgebieden is 
vastgesteld. Bijzondere waarnemingen uit afgelopen jaren 
zonder aanvullend bewijs zijn niet meegenomen in dit 
overzicht. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Territoria in 2021. 
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Resultaten 2022 

Hieronder staan de resultaten van de inventarisaties van 2022 in tabelvorm weergegeven (zie Tabel 

2). Daaronder enkele algemene opmerkingen en daarna zullen enkele soorten worden uitgelicht in 

een soortbespreking. 

 

 

 

Algemene opmerkingen 
Wat het meeste opvalt aan de resultaten van 2022 is het totaal gebrek aan weidevogels voor een 
gebied dat qua oppervlakte bijna alleen maar weiland is. Nu is de doorgebrachte tijd in dit gebied 
ook beduidend minder dan de tijd doorgebracht in de zuidwesthoek, maar ook in aanvullende 
bezoeken is niets vastgesteld. Een enkele keer is een Grutto gehoord (buiten de tellingen om), maar 
dit ging waarschijnlijk om een vogel uit het andere deel van Polder Lage Land. Nooit is er een 
zichtwaarneming van deze vogel op de grond geweest. Dat dit in het verleden anders was, blijkt ook 
wel uit een opmerking van dhr. Pool, die zich nog herinnert hoe het in zijn jeugd stikte van de 
Tureluurs, Kievieten, Watersnippen  en ook Kemphanen. Helaas is deze constatering tekenend voor 
de staat van de Nederlandse landbouw.  
Qua territoria moet De Hoogema het dus niet hebben van de weidegebieden, maar van het deel met 

de vakantieparken. Omdat dit deel qua landschap atypisch is voor De Onlanden zullen soorten en 

dichtheden van soorten ook verschillen en daarmee een mooie bijdrage leveren aan de diversiteit 

van de Onlandse avifauna. In onderstaande soortbesprekingen is achter elke soort het aantal 

territoria in 2022 weergegeven met daarachter de spreiding (minimaal en maximaal aantal territoria) 

van de betreffende soort voor De Onlanden als geheel in de periode 2013-2021. Zo is eenvoudig af te 

lezen wat het relatieve gewicht is van De Hoogema op het De Onlanden als geheel. De resultaten van 

2022 zijn voor de gehele Onlanden op het moment van schrijven nog niet bekend, dus deze kunnen 

niet worden meegenomen. Als de namen van de soorten in rood zijn gedrukt staan ze op de Rode 

Lijst, als ze oranje zijn staan ze op de Oranje Lijst. 

Soortbesprekingen 

Appelvink (1; 0-3) 

Deze vogel is nogal onopvallend in de broedtijd en daardoor lastig te inventariseren. Waarnemingen 

van de Appelvink zijn in het uiterste westen en in Meerzicht gedaan. De autoclustering van SOVON 

maakt hier één territorium van, wellicht gaat het om twee.  

Bergeend (0; 2-17) 

Zeker weten geen broedvogel. Aan het einde van het seizoen verscheen toch een paartje dat zich 

vaak liet zien. Wellicht een mislukt broedgeval elders uit De Onlanden. 

Tabel 2. Territoria in 2021. 
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Boerenzwaluw (4; 2-18)  

In het botenhuis dat hoort bij Meerzicht zijn grote aantallen oude nesten aangetroffen (>10).De 

verwachting was dan ook dat er dit seizoen weer behoorlijk wat aantallen zouden komen. Het bleef 

echter steken bij 2 nesten. Aan het begin van het broedseizoen hebben de nieuwe eigenaren van het 

park het nodig geacht om een deel van het botenhuis weg te slopen. Later in het seizoen wilden ze 

de rest ook nog slopen, maar daar heeft de BOA van de provincie iets aan gedaan. Nestgelegenheden 

van Boerenzwaluwen zijn jaarrond beschermd. De andere twee nesten zijn gebouwd onder een 

steiger en in de nok van een huisje aan de oever van het meer.  

Boomkruiper (3; 4-30)  

Een nest is aangetroffen bij de historische boerderij Hoogema. 

Braamsluiper (2; 0-16)  

Dat een braamsluiper ook zonder bramen kan bewijzen de twee zingende mannen die dit jaar zijn 

vastgesteld. De foto hiernaast stamt uit 2021 en laat een vogel zien die bezig is met het bouwen van 

een nest. 

Buizerd (1; 10-16) 

Bij de boerderij Hoogema kwamen deze 

roofvogels tot nestelen. Met een drone is 

vastgesteld dat er 4 jongen waren. Hoeveel er 

uiteindelijk zijn uitgevlogen is niet bekend. Ook in 

2021 is een territorium vast gesteld. In het 

muizenarme jaar 2022 is het maar de vraag of er 

genoeg prooien voorhanden zijn geweest: van 

weidevogelpullen moeten de Buizerds het in ieder 

geval niet hebben. Buizers (en enkele andere 

roofvogels) bouwen zelf geen nesten maar 

gebruiken nesten van bijvoorbeeld Zwarte Kraaien. Buizerds kiezen hun territorium uit op de 

aanwezigheid van meerdere van dit soort nesten en ze wisselen dan om de paar jaar van nest. Dit is 

waarschijnlijk een strategie om parasieten te vermijden. Dus ook onbezette nesten in een territorium 

dienen beschermd te worden (Bijlsma, 2022). 

Foto 1. Nest Boerenzwaluw, 8 juni. Foto: Jochem Duijts. 

Foto 2. Nest Buizerd,  5 juni, Foto: Jochem Duijts. 



8 
 

Ekster (1; 0-1) 

Een soort die niet altijd wordt vastgesteld in De Onlanden als geheel, waarschijnlijk omdat niet elk 

gebied elk jaar is geteld. Bovendien is het gebrek aan bebouwing een beperkende factor voor deze 

cultuurvolger. In Meerzicht zat een nest en hier zijn ook zeker 2 vogels vliegvlug geworden. De 

nesten van Eksters en aanverwanten kunnen de komende jaren opnieuw worden gebruikt door 

bijvoorbeeld de Ransuil of de Buizerd. 

Fitis (9; 127-395) 

Er is genoeg jonge opslag blijkbaar om nog aantrekkelijk te zijn voor deze soort. Teveel oude bomen 

vinden ze niet aantrekkelijk. 

Fuut (1; 34-45) 

Op het Leekstermeer zitten altijd meerdere paren futen. Dit keer ook een bij Meerzicht. Jongen zijn 

niet gezien. 

Gaai (1; 3-12)  

De afgelopen jaren zijn veel waarnemingen van 

Gaaien gedaan die duidelijk afkomstig waren uit de 

Hoogema en op strooptocht gingen in het moeras, al 

dan niet vergezeld van vliegvlugge jongen. Ook dit 

jaar was dit weer het geval, maar nu konden ze ook 

worden bijgeschreven als broedvogel in Meerzicht. 

Gekraagde Roodstaart (5; 11-28) 

Maar liefst 5 territoria voor deze vogel van de Oranje 

Lijst. Naast zingende mannetjes zijn ook hogere 

broedcodes waargenomen zoals transport van 

voedsel en een nest. Met 5 territoria is er dus een 

behoorlijke vertegenwoordiging van deze soort in De 

Hoogema voor De Onlanden als geheel. Ook voor 

deze vogel geldt dat de nestlocaties jaarrond 

beschermd zijn. 

 

Goudvink (1; 1-17) 

Een leuke vogel om in je tuin te hebben. Verder zou het 

kunnen dat deze relatief onopvallende zanger is gemist 

en dat er dus iets meer territoria waren. 

 

 

 

 

 

Foto’s 3 en 4. Vrouw (links) en man Gekraagde 

Roodstaart met voedsel, 5 juni. Foto: Daniëlla van 

Gennep. 

Foto 5. Man Goudvink op de voedertafel, 14 april. Foto: 

Daniëlla van Gennep. 
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Grasmus (1; 166-370) 

Deze ruigtevogel had een territorium aan de rand van Meerzicht. In De Onlanden als geheel is dit een 

van de meest voorkomende broedvogels. 

Grauwe Gans (2; 77-372)  

Vooral vroeg in het seizoen zijn er paartjes 

waargenomen in het verder lege 

weidevogelgebied. Hier is echter niet gebroed. 

Langs de oevers zijn echter wel plukken riet 

waarin kan worden gebroed. Er is weinig 

broedsucces geweest dit jaar voor de Grauwe 

Ganzen: pullen zijn niet gezien. Een bijzonder 

geval betreft een mengpaartje Grauwe Gans / 

Grote Canadese Gans die op een losgeslagen 

stuk rietveld aan de oever van Meerzicht een 

nest hadden gebouwd. In 2021 is op hetzelfde 

stuk riet (dat toen nog dichter bij de 

Blauwvennen lag, een broedende Grote 

Canadese Gans gezien. Dit jaar werd, weer 

vanuit de Blauwvennen, het mengpaar gezien 

tijdens het bouwen van het nest. Het drijvende 

eilandje lag nu tegen een steiger van Meerzicht aan. De Grote Canadese Gans was waarschijnlijk de 

vrouw, dus het zou kunnen dat ditzelfde mengpaartje vorig jaar ook al present was. Het nest is in de 

ei-fase mislukt. 

Groene Specht (1; 0-4) 

Deze soort kan behoorlijk stiekem zijn in het broedseizoen, de heksenlach werd dan ook pas later in 

het seizoen veelvuldig gehoord. Een nestholte is niet ontdekt, maar in de weide omgeving is de 

omgeving van de vakantieparkjes de enige geschikte omgeving. Alleen in 2020 wist de Groene Specht 

méér dan één territorium in De Onlanden te halen, na de korte koude van februari 2021 viel het 

weer terug naar één. Na de “winter” van 2021 is de verwachting dat het aantal weer groeit, De 

Hoogema draagt in elk geval zijn steentje bij.  

Groenling (7; 2-7)  

Een mooi aantal voor deze soort, gezien de parkachtige omgeving ook wel te verwachten. Voor De 

Onlanden als geheel levert dit plotje een grote bijdrage. 

Grote Bonte Specht (5; 7-43)   

Een fors aantal voor zo’n klein stukje. Wellicht dat er een 

dubbeltelling tussen zit, maar daar is wel degelijk op gelet. Er 

staan ook genoeg nestbomen, nestkasten en het bijvoeren is 

misschien ook een factor van belang. Groei van de populatie is 

echter wel onwaarschijnlijk, het verzadigingspunt is lijkt bereikt. 

 

 

Foto 6. Mengpaar Grauwe Gans en Grote Canadese Gans 

bezig met nestbouw, 10 april.  

Foto 7. Juveniele Grote Bonte Specht op een 

voederplaats, 17 juni. Foto: Martin Kroes. 
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Grote Canadese Gans (1; 11-55) 

Een familie met 7 kleine pullen waggelde de Matslootweg over 

richting het moeras. Waarschijnlijk hebben deze ergens in de 

rietkraag aan de oever gebroed. 

Heggenmus (7; 5-15)  

Met een groot aantal heggen in de vakantieparkjes is dit qua naam 

een soort die je hier ook wel verwacht. Deze vogel gaat landelijk wat 

achteruit, ook in De Onlanden komt deze moeilijk te zien te krijgen 

niet zo veel voor. Het aantal varieert tussen de 5 en de 15 territoria, 

nu De Hoogema ook is geteld levert deze gelijk een 

substantiële bijdrage aan het totaal.  

Houtduif (7; 15-36)  

Deze grote duif heeft ook een grote dichtheid in het gebied van de vakantieparken. Soms behoorlijk 

lastig te inventariseren omdat ze dicht bij elkaar zaten te zingen. 

Huismus (26; 0-23) 

De Huismus staat op de Rode Lijst vanwege de enorme afname in 

de afgelopen decennia. Deze afname lijkt iets af te vlakken de 

afgelopen jaren (Boele, 2021). In De Onlanden is dit nooit een 

talrijke soort geweest, vooral omdat de nadruk van het 

inventariseren niet ligt op de (schaarse) bebouwde kom. De 

populatie in De Hoogema lijkt de stand in De Onlanden ongeveer te 

verdubbelen, waarmee dit gebied  voor de Huismus 

van groot belang is. 

Kerkuil (1; 0-1) 

Aan de randen van De Onlanden broeden wel Kerkuilen, maar het is moeilijk er een te betrappen in 

het gebied zelf. In De Hoogema is de Kerkuil veel gezien, en ook zijn braakballen gevonden. Bewoners 

die veel bezoek kregen van deze witte uil hebben een nestkast neergezet. Ook de nieuwe eigenaren 

van het park, Europarcs, hebben een nestkast voor deze uil opgehangen. Helaas is het vrijwel zeker 

niet tot broeden gekomen, daar zou het slechte muizenjaar een rol in kunnen spelen. Uilensoorten 

kunnen een broedseizoen overslaan en dat ruimschoots compenseren met meerdere legsels in de 

beter muizenjaren. Deze specifieke uil is echter zo veel gezien dat er zeker wel sprake is van een 

territorium. Naast de al genoemde locatie waar bewoners een kast hebben opgehangen, is de uil ook 

veel gezien in/bij een vervallen schuur, waar overigens ook een Steenmarter huist. 

Kleine Karekiet (3; 210-716) 
Deze kleine krasser zingt zijn lied in de plukjes riet langs de oever van het Leekstermeer, in 
vergelijking met de rest van De Onlanden is het gebied niet van betekenis. 
 
Koekoek (1; 6-20) 
Genoeg activiteit van de Koekoek in De Hoogema. Ook in de aangrenzende plotjes Polder Vredewold, 
Matsloot Noord en Blauwvennen Noord waren Koekoeken te horen, die soms conflicten hadden 
boven/in De Hoogema. Ook is er een vrouw gezien, al dan niet achtervolgd door belangstellende 
mannen. 
 

Foto 8. Heggenmus, 26 maart. 

Foto 9. Huismus, 18 juni. Foto: Daniëlla van Gennep. 
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Koolmees (24; 24-126) 
Met het aantal nestkastjes en de voedertafels is het een superplek voor de Koolmees. Ook  voor De 
Onlanden als geheel is dit een gebied van belang. 
 

Merel (13; 20-94) 

Met alle heggetjes en grasveldjes is genoeg veilige nestgelegenheid en 

stapelvoedsel voor de jongen te vinden. Ook voor deze soort is De 

Hoogema voor De Onlanden dus een belangrijk gebied.  

 

 

 

Nijlgans (1; 28-44) 

Een nestpaal voor Ooievaars is gevonden en veroverd door een 

paartje Nijlgans. Het nest is in de ei-fase mislukt om onbekende 

redenen. Vervolgens is de nestpaal verwijderd door Europarcs, in 

aanwezigheid van een ecoloog van Antea die, zonder verdere 

kennis van de situatie ter plaatse, concludeerde dat er niet werd 

gebroed. Het was dan ook behoorlijk zielig om te zien hoe het 

paartje Nijlgans in paniek luid gakkend en blazend rondjes vloog 

om de plek waar de paal had gestaan. Een vervolg komt er dus 

niet. Op het aanbod van de auteur aan Europarcs om vooral 

gebruik te maken van de bij de stichting aanwezige kennis om 

natuuronvriendelijke of ronduit illegale acties te voorkomen is 

tot op heden (augustus 2022) geen gebruik gemaakt. Zie verder ook bij Ooievaar. 

Ooievaar (0; 0-1) 

Ondanks het aanbod van nestpalen in De Onlanden is het aantal 

nooit hoger geworden dan 1 (langs de Groningerweg in 2013-

2018). Toen in het voorjaar van 2022 een paartje Ooievaar 

meermaals baltsend op de nestpaal stond bij Meerzicht, leek de 

Ooievaar dan ook terug van weggeweest. De Nijlgans had echter 

de overhand, maar na mislukken van dit nest zijn er weer 

meermalen twee (al dan niet baltsende) Ooievaars gezien bij het 

nest. Dat de Ooievaar heel goed in staat is om een nest te 

heroveren/veroveren op de Nijlgans laat het nest bij Roderwolde 

(net buiten De Onlanden) zien, waar de Nijlganzen geen voet 

tussen de deur wisten te krijgen. Waarom de nestpaal is 

weggehaald is niet duidelijk. Een poging om te voorkomen dat er 

een lastige situatie zou ontstaan voor de bouwplannen ligt voor de 

hand. Voorlopig geen Ooievaar terug in De Onlanden dus. 

Foto 10. Man Merel die voedsel voor de jongen verzamelt, 17 juni.  

Foto 11. Nest Nijlgans, 13 april. Foto: Jochem Duijts. 

Foto 12. Ooievaars bij het nest, 26 
maart. 

Foto: Daniella van Gennep. 
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Pimpelmees (16; 19-74)   

Voor de Pimpelmees: zie de soortbespreking van de 

Koolmees. Leuk detail is dat er ook een natuurlijk nest 

van de Pimpelmees is gevonden in een enorme populier, 

wat aangeeft dat de soort best kieskeurig kan zijn, 

gezien het ruime aanbod van (nog onbezette) 

nestkasten. 

 

 

 

Putter (4; 14-57) 

Ook een leuk aantal in vergelijking met de rest van De 

Onlanden.  

 

 

Ransuil (0; 0-1) 

Er is dit jaar geen territorium van de Ransuil vastgesteld. In voorgaande jaren was het meestal raak in 

dit gebied of in de omgeving daarvan. Wellicht dat de muizenstand hier debet aan is en ze een jaartje 

overslaan? Of anders misschien de aanwezigheid van een Kerkuil? Er zijn wel braakballen 

aangetroffen van de Ransuil, maar te weinig om, net als bij de Kerkuil, van een territorium zonder 

nest te kunnen spreken. Er zijn dit jaar wel weer nesten Zwarte Kraai en Ekster gebouwd, dus er is 

wel weer meer aanbod van nestgelegenheid. Wie weet dat 2023 nieuwe kansen biedt, als de 

nestbomen tenminste de plannen van Europarcs overleven, wat gezien de ambities van dit bedrijf, en 

de gang van zaken tot nu toe (zie bij Ooievaar en Nijlgans) twijfelachtig is. 

Roodborst (7; 8-48) 

Soms worden er tot in april zingende Roodborsten aangetroffen in totaal ongeschikt broedgebied, 

het gaat dan om wat langer hangende wintergasten/trekvogels. Midden in het moeras is het 

makkelijker daar rekening mee te houden, in geschikter broedgebied voor deze vogel is dat wat 

lastiger. Wellicht dat de stand van de Roodborst in De Hoogema daardoor iets is overschat door lang 

hangende wintergasten, want later is het seizoen zijn er in de rondes wat minder vogels 

aangetroffen. Deze latere rondes begonnen ook pas 15 min tot 30 voor zonsopgang, wat weer tot 

een onderschatting kan leiden. De autoclustering komt echter tot 7, en heel erg veel afwijken hiervan 

zal het werkelijk aantal ook niet. Mooie bijdrage aan De Onlanden. 

Scholekster (1; 7-22) 

Dus toch nog een weidevogel? Niet echt. Het paartje in kwestie leek meer op het relatief recente 

fenomeen dakbroeders, die broeden in de bebouwde kom en foerageren op grasveldjes. Er zijn geen 

aanwijzingen dat de poging van dit paar succesvol was. 

Soepeend (1; 5-17) 

Bij het historische gebouw Hoogema zat een paartje Soepeend. 

Foto 13. Pimpelmees in natuurlijke 
nestholte, 22 mei. Foto: Jos Greiving. 

Foto 14. Putter, 20 
juni. 
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Sperwer (1; 0-1) 
Zelden wordt een Sperwer betrapt op broeden in De Onlanden, alleen in 2012 en 2015 was het raak. 
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze niet hebben gebroed: waarnemingen genoeg. Ook aan de 
randen, zoals bijvoorbeeld in Lettelbert broeden Sperwers. Er is dan ook al langer het vermoeden dat 
er wel nesten zijn, maar nog niet gevonden. In De Hoogema is het dan eindelijk raak. Helaas is het 
nest mislukt in de vroege ei-fase. Daarna zijn er ook waarnemingen gedaan, maar of er een nieuwe 
poging tot broeden is ondernomen en zo ja, waar is niet duidelijk geworden. Wellicht volgend jaar 
beter? In de directe omgeving van het nest is wel een en ander aan werkzaamheden verricht door 
Europarcs. De ecoloog van Antea heeft in ieder geval niets opgemerkt en ook is ons niet om 
informatie gevraagd. 
 

Spreeuw (14; 7-35) 

Deze Oranje Lijst soort doet het goed in De Hoogema. Met alle 

aanwezige spechtenholen, nestkasten en voedertafels is dat ook wel 

te begrijpen. Ook voor deze soort dus een forse bijdragen aan de 

totalen voor De Onlanden. 

 

 

 

Staartmees (1; 1-5) 
Dit schattige bolletje met staart is een spaarzame verschijning in De Onlanden, dus elk territorium 
telt. 
 
Tjiftjaf (12; 57-182) 
Deze soort doet het steeds beter in De Onlanden. Met het verschijnen van opslag komen er meer 
Fitissen, als de bomen groter worden volgt de Tjiftjaf. Een flink aantal in elke geval, ook voor de 
totalen van De Onlanden. 
 
Tuinfluiter (1; 22-85) 
Qua biotoop is één territorium een beetje mager, er lijkt ruimte voor meer, maar goed: de vogels zelf 
zullen dat het beste weten. 
 
Turkse Tortel (4; 0-1)  
Een flinke duit in het zakje. Niet elk jaar wordt deze 
cultuurvolger gevonden in De Onlanden, en als deze dan 
gevonden wordt altijd met maximaal één territorium: vier is 
dus een mooi aantal. Er zijn niet alleen zingende vogels 
gehoord, ook zijn er uitgevlogen jongen gezien. 
 

Vink (14; 35-67)   
De meest algemene zangvogel van Europa doet het ook hier 
erg goed. Wederom, ook voor het totaal van De Onlanden, 
levert De Hoogema een forse bijdrage. 
 

 
 

Foto 15. Juveniele Spreeuw, 18 juni. Foto: Daniëlla 
van Gennep. 

Foto 16. Familie Turkse Tortels, 18 juni. Foto: 
Daniëlla van Gennep. 
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Waterhoen (1; 17-50) 
In 2021 kende het Waterhoen een dieptepunt in De Onlanden. De korte kou van februari dat jaar was 
hiervoor waarschijnlijk verantwoordelijk. Hoe de stand uitpakt na de milde winter van 21/22 is nog 
niet bekend, maar aan de oevers van het Leekstermeer bij Meerzicht/Paviljoen Pool is meerdere 
malen de alarmroep gehoord, ook is er een vrij groot (al in de echte veren) jong gezien. 
 

Wilde Eend (10; 219-392) 

Landelijk gaat het niet goed met de Wilde Eend (Kleyheeg, 2020) wat waarschijnlijk te maken heeft 

met de overleving van jonge pullen. Ook in De Onlanden neemt de meest algemene eend al jaren af. 

Daar speelt ook het steeds meer dichtgroeien van het moeras een rol bij. In De Hoogema zijn 10 

territoria vastgesteld, en is er ook een familie waargenomen die in verloop van tijd is geslonken van 9 

pullen op 5 juni tot 6 op 20 juni tot 4 op 30 juni (zie Foto 17).  

 

Winterkoning (19; 55-195)  

Opvallend hoeveel van deze kleine vogels te horen waren 

in het gebied. Naast dat zijn er ook nesten gevonden. Ook 

weer een aantal dat een grote invloed heeft op de totalen 

in De Onlanden als geheel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 17. Familie Wilde Eend, 30 juni.  

Foto 18. Nest Winterkoning, 19 mei. Foto: Jochem Duijts.  
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Witte Kwikstaart (2; 14-24) 

Beide territoria zijn gevonden in Meerzicht. Een paartje bij de 

ingangsweg bij de boerderij Hoogema, een ander stel heeft een nest 

gebouwd in het botenhuis. Er is ook mogelijk een derde territorium 

langs de oever van het Leekstermeer bij Pool, maar dat is niet met 

zekerheid vastgesteld. Aan de oostkant is ook veelvuldig een paartje 

waargenomen, maar deze zijn ook vaak waargenomen in een andere 

plot (L1 – Matsloot Noord) en zijn dus aan die plot toegekend, maar 

het is niet onwaarschijnlijk dat ze net in De Hoogema (of in L6 – 

Blauwvennen Noord) hebben gebroed. 

 

 

Zanglijster (6; 13-37)  

Ook weer een fors aantal voor deze zangvirtuoos. Net als bij de Merel geldt dat er genoeg 

nestgelegenheid is in de vorm van heggen en struiken en grasveldjes voor het zoeken van wormen, 

en wellicht ook: gebrek aan katten.  

Zwarte Kraai (2; 13-27) 

De twee nesten Zwarte Kraai zijn goed nieuws voor vogels als de Buizerd en de Ransuil. Eén van de 

paren nestelde op slechts enkele meters van de Buizerd, en op enkele tientallen meters van de 

Sperwer en de Nijlgans. Het zou dus kunnen dat de laatste twee zijn gepredeerd door de Zwarte 

Kraai. Een invloedrijke soort dus en leuk om in het gebied te hebben. 

Zwartkop (13; 33-168) 

Ook voor deze vogel weer een relatief groot aantal met serieuze invloed op de totalen voor De 

Onlanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 19. Nest Witte Kwikstaart in het botenhuis, 21 mei. Foto: 
Jochem Duijts.  
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