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Rietzangers rond het
Leekstermeer
René Oosterhuis (Het Groninger Landschap)

Aanleiding
Het Leekstermeer en omgeving is een
veenweidegebied dat aangewezen is als
Natura 2000-gebied. Het gebied heeft haar
bekendheid voornamelijk te danken aan
weidevogels en aan overwinterende ganzen
(Van den Brink et al. 1996, Venema 2001).
Minder bekend is dat het ook voor tal van
moerasvogels een belangrijk broedgebied is.
Jaarlijks broeden er meerdere paren Bruine
Kiekendieven en de laatste jaren regelmatig
Roerdompen (één paar in 2008, twee paar in
2009). Ook zangvogels zijn talrijk aanwezig,
zoals Kleine Karekiet, Blauwborst, Rietgors
en Rietzanger.
Er is relatief weinig bekend over het voorko
men van Rietzangers bij het Leekstermeer.
Om die reden is besloten in 2010 een inte
grale telling uit te voeren.
In dit verhaal worden de resultaten gepre
senteerd van deze integrale telling en de re
sultaten van tellingen in twee proefvlakken
die al meerdere jaren worden geteld. Daar
naast worden de resultaten vergeleken met
de doelen ten aanzien van de Rietzanger in
het Natura 2000-gebied Leekstermeer.
Beschermde status van het gebied
Het Leekstermeer is aangewezen als Vo
gelrichtlijngebied en heeft een beschermde
status volgens de Natuurbeschermingswet.
Tevens vormt het een onderdeel van de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In
januari 2007 is het aangewezen als Natura
2000-gebied en is bepaald welke natuur
waarden behouden moeten worden; de zoge
naamde instandhoudingsdoelen (LNV 2007).

Voor het Leekstermeer zijn dit zes soorten
vogels: drie soorten niet-broedvogels (Kol
gans, Brandgans en Smient) en drie soorten
broedvogels (Porseleinhoen, Kwartelkoning
en Rietzanger). Daarnaast zijn andere doe
len de zeggekorfslak en twee vegetatietypen
(elzenbroekbossen en overgangs- en tril
venen). Het instandhoudingsdoel voor de
Rietzanger rond het Leekstermeer gaat uit
van een geschikt leefgebied voor een popu
latie van tien broedparen (LNV 2007).
Begrenzing telgebied
De begrenzing van het telgebied waar in
2010 Rietzangers zijn geteld, is gelijk aan
de begrenzing van het Natura 2000-gebied
Leekstermeer. In figuur 1 is deze begrenzing
weergegeven met grijs. Het gaat om een
open veenweidelandschap van 1557 hectare.
Vrij centraal in het gebied ligt het Leeks
termeer met een oppervlakte van circa 170
hectare. Rond het meer ligt een rietkraag
variërend in breedte van 5 tot 75 meter
met daarachter bloemrijke en kruidenrijke
graslanden en enkele elzenbroekbossen. In
de sloten tussen de weilanden staat op ver
scheidene plaatsen riet.
In het telgebied bevinden zich twee proef
vlakken die al een aantal jaren worden on
derzocht (figuur 1). De proefvlakken worden
geteld volgens de BMP-methode (Van Dijk
2004). Het proefvlak Oeverlanden Leeks
termeer is ongeveer 220 hectare waarvan
160 hectare in beheer is bij Het Groninger
Landschap. Het ligt ingeklemd tussen het
Leekstermeer, het Lettelberterdiep, de snel
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Figuur 1. De begrenzing van Natura 2000-gebied Leekstermeer (grijs) en de ligging van twee proefvlakken aan de noordzijde van het Leekstermeer (Oeverlanden Leekstermeer gearceerd, Lettelberterpetten zwart).

weg A7 GroningenDrachten en de Mun
nikesloot. Sinds 2006 wordt dit proefvak
jaarlijks geteld. Binnen dit proefvak ligt het
proefvlak de Lettelberterpetten, een elzen
broekbos met een oppervlakte van ongeveer
30 hectare. Dit proefvlak is geteld in 1975,
1978, 20012004, 20062010 (o.a. Lambert et
al. 1975, Schipperijn & Bezema 1978, Ooster
huis 2008).

Landschap.
Waarnemingen zijn met broedzekerheids
codes (Van Dijk 2004) op veldkaarten
ingetekend. Er is alleen geïnventariseerd op
dagen met gunstig weer, dus niet op dagen
met regen en/of harde wind. Tijdens de
inventarisaties is gelet op territorium en
nestindicatief gedrag waarbij de nadruk
heeft gelegen op zingende vogels.

Telmethode
Half mei is de beste tijd om Rietzangers te
tellen (Hustings et al. 1985). Veel vogels zijn
dan terug uit hun overwinteringsgebieden
en zingen volop in hun territoria. Het tel
gebied is in de periode 1022 mei, tijdens de
vroege ochtenduren, door de auteur eenma
lig uitgekamd op Rietzangers. De rietkraag
rond het meer is geteld op 14 mei 2010 met
behulp van een kano. De rest van het gebied
is lopend en op de fiets bezocht.
Beide BMPproefvlakken zijn gedurende het
gehele broedseizoen minimaal vijf keer be
zocht door vrijwilligers van Het Groninger

Weersomstandigheden
Het weer is van invloed op de activiteit van
vogels en daardoor op de doelmatigheid van
het inventariseren. Veel territoriale activi
teiten nemen af bij nat en winderig weer.
Vandaar een korte beschrijving van het
weer in het broedseizoen (KNMI 2010).
Na een koude winter met veel sneeuw begon
de lente in april met veel zon en relatief wei
nig neerslag. De aangevoerde lucht kwam
vaak uit een noordelijke richting waardoor
de maxima overdag gematigd bleven en het
tijdens de nachten flink kon afkoelen.
De maand mei was koud, met temperaturen
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Figuur 2. Territoria van Rietzanger in het Leekstermeergebied in 2010.

ver beneden het langjarig gemiddelde. Ver
antwoordelijk voor de lage temperatuur was
een hardnekkige noordelijke stroming met
koele lucht. Bovendien was er weinig ruimte
voor de zon. De hoeveelheid neerslag was
gelijk aan het langjarig gemiddelde. Er wa
ren in de periode 1022 mei net voldoende
dagen met geschikt weer om te tellen. Eind
mei keerde het mooie voorjaarsweer terug
met normale temperaturen voor de tijd
van het jaar. Juni was een warme zomer
maand met veel zon. Er viel relatief weinig
neerslag.
Resultaten
Er zijn tijdens de integrale telling 235 terri
toria van Rietzangers vastgesteld (figuur 2).
Hiermee is het een veelvoorkomende broed
vogel in het Leekstermeergebied. De soort
komt, verspreid in het gehele gebied, voor
op vrijwel alle plekken waar riet aanwezig
is. De belangrijkste concentratie bevindt
zich in de rietzone langs het meer zelf met
23 territoria per 100 meter rietoever. De
dichtheden zijn het hoogst op plekken waar
de rietkraag overgaat in een kruidenrijke

strook met onder andere zegge, pitrus,
liesgras en rietgras. Deze strook wordt langs
een deel van de oever beschermd door een
raster zodat er geen vee bij kan komen (zie
figuur 3). Op de plekken waar het vee wel
de rietkraag kan bereiken is de rietkraag
smal en ontbreekt de kruidenrijke ruigte
en is het aantal Rietzangers lager. Ook
in de rietkragen langs de Matsloot en de
Rodervaart zaten tientallen Rietzangers.
Naast territoria in de rietoevers waren er
ook diverse territoria in met riet begroeide
sloten en overhoekjes in de rest van het
gebied. De aanwezigheid van overjarig riet
is een belangrijke eis waar het biotoop van
de Rietzanger aan moet voldoen. Hierbij
nemen ze al genoegen met enkele vierkante
meters riet.
In figuur 2 zijn enkele gebieden te zien
waar de Rietzanger niet of nauwelijks voor
komt. Dit zijn weidegebieden waar geen
riet voorkomt of waar de sloten laat in het
najaar worden geschoond. Het schonen van
sloten zorgt ervoor dat er in het voorjaar
geen overjarig riet aanwezig is om in te
broeden.

Jaar/proefvlak

Oeverlanden
Leekstermeer

Lettelberterpetten

1975

n.g.

2

1978

n.g.

1

2001

n.g.

2

2002

n.g.

2

2003

n.g.

3

2004

n.g.

3

2006

37

2

2007

42

2

2008

67

5

2009

80

9

2010

81

8

Tabel 1. Aantal territoria van Rietzanger in twee
BMP-proefvlakken aan de noordzijde van het
Leekstermeer (n.g. = niet geteld).

Figuur 3. Uitgerasterde rietkraag langs de oever
van het Leekstermeer, augustus 2010.

In tabel 1 staan de resultaten uit beide BMPproefvlakken. Het proefvlak Oeverlanden
Leekstermeer laat een duidelijke toename
zien van het aantal territoria in de laatste
vijf jaar: van 37 territoria in 2006 naar 81
territoria in 2010. Van het proefvlak Let
telberterpetten zijn gegevens beschikbaar
uit negen recente jaren en twee uit de jaren
zeventig. Tot en met 2007 schommelde het
aantal territoria tussen 2 en 3, daarna is een
stijging zichtbaar naar 8-9 territoria.
Toename van de aantallen in beide proef
vakken is deels te verklaren door een wij
ziging in het beheer. Sinds 2007 worden de
sloten niet meer jaarlijks geschoond, maar
alleen als het noodzakelijk is voor de aan-/
afvoer van water. Gevolg is een toename van
overjarig riet. Ook Blauwborst, Kleine Ka
rekiet, Grasmus, Bosrietzanger en Rietgors
hebben geprofiteerd van het gevoerde be
heer en zijn allemaal in aantal toegenomen
in de proefvlakken. Maar ook op plaatsen
waar de laatste jaren geen wijziging van
beheer heeft plaatsgevonden, is de Riet
zanger toegenomen. De rietkraag van het
Leekstermeer is de afgelopen vijf jaar niet
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wezenlijk veranderd maar ook hier is het
aantal territoria van Rietzanger verdubbeld.
Hier spelen vermoedelijk populatieschom
melingen een belangrijke rol die te maken
hebben met de omstandigheden in de over
winteringsgebieden (Zwarts et al. 2009).
Discussie
Telmethode
De aantallen zijn grotendeels gebaseerd op
één bezoek in de goede tijd van het jaar. Zou
het gehele gebied volgens de BMP-methode
zijn geteld en dus ook minimaal vijfmaal
zijn bezocht, dan zou het aantal territoria
hoger zijn uitgekomen. Als we het proef
vlak Oeverlanden Leekstermeer bekijken,
dat wel vijfmaal is bezocht, dan zijn de
meeste waarnemingen verzameld tijdens
één bezoekronde half mei. Er zijn toen
77 Rietzangers vastgesteld. In de overige
bezoekronden zijn slechts op vier andere
plaatsen Rietzangers geteld. Dit betekent
dat ruim 95% van de territoria is geteld
tijdens de ronde van half mei. Met slechts
één bezoekronde op het goede moment in

128

de grauwe gors 2010–3

het broedseizoen kan dus een goed beeld
verkregen worden van het voorkomen van
de Rietzanger.
Beheer
De proefvlakken Lettelberterpetten en
Oeverlanden Leekstermeer tonen aan dat
het minder frequent schonen van sloten een
positieve werking heeft op het voorkomen
van Rietzangers en andere vogels die leven
in riet en ruigte. Ook het beheer van de
graslanden langs de rietkragen is belang
rijk. Hoe geleidelijker de overgang van de
rietkraag naar grasland is, hoe meer variatie
en hoe meer foerageermogelijkheden de
Rietzanger heeft. Het uitrasteren van de
rietkraag blijkt een eenvoudige maar doel
treffende maatregel te zijn.
Doelstellingen Natura 2000
De doelstelling voor Rietzangers rond het
Leekstermeer gaat uit van een geschikt leef
gebied voor een populatie van tien broedpa
ren (LNV 2007). Dit getal is gebaseerd op een
rapport van SOVON, opgesteld aan de hand
van gegevens uit 1999-2003 (SOVON & CBS
2005). Hierin wordt een populatieomvang
aangegeven voor die periode van gemid
deld twaalf territoria. Gezien de landelijke
positieve trend (een verdubbeling van de
populatie in de afgelopen twintig jaar, SO
VON 2010) en het huidige aantal territoria
is er in het rapport van SOVON (SOVON &
CBS 2005) sprake van een onderschatting
van het aantal territoria geweest. Naar alle
waarschijnlijkheid zaten er in 1999-2003 al
vele tientallen territoria in het Leekster
meergebied.
Inmiddels is in januari 2010 door het minis
terie van LNV het instandhoudingsdoel bij
gesteld van 10 naar 70 territoria (LNV 2010).
Hiermee wordt deels tegemoetgekomen aan
de aanbeveling van de provincie Drenthe
om het aantal bij te stellen tot 100 (Provin
cie Drenthe 2009). Het werkelijk getelde
aantal (235 territoria in 2010) ligt veel hoger
dan het instandhoudingsdoel en het zou
dan ook wenselijk zijn hier in de toekomst
rekening mee te houden. Zeker met de

huidige inrichtingsmaatregelen is het aan
nemelijk dat de soort de komende jaren nog
fors zal toenemen. Een groot deel van het
gebied wordt ingericht voor het bergen van
water en hierdoor ontstaat op grote schaal
geschikt broedbiotoop voor de Rietzanger.
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