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1 Inleiding 

aanleiding 

In 2019 is het dal van de Groote Beerze tussen 

Westelbeers en Netersel geïnventariseerd op 

alle broedvogels. De territoriumkartering is 

uitgevoerd volgens de BMP-A methode van 

Sovon (Vergeer et al, 2016). De inventarisatie is 

uitgevoerd op verzoek van Waterschap de 

Dommel. Voor 2020 zijn een aantal ingrepen in 

het gebied gepland door Waterschap De 

Dommel in het kader van het project 

“Herinrichting beekdal Groote Beerze, traject 1” 

en daarom kan deze broedvogelinventarisatie 

gezien worden als een nulmeting. Na de 

ingrepen kan een nieuwe inventarisatie worden 

uitgevoerd om het effect van de ingrepen op de 

vogelbevolking te meten.  

 

Broedvogelinventarisatie 

Een broedvogelinventarisatie is biologisch 

gezien een waardevol instrument omdat een 

broedvogelbevolking ook veel zegt over de vele 

lagere organismen (bijvoorbeeld insecten) in 

een gebied. Een bepaalde broedvogelbevolking 

kan er namelijk alleen maar zijn als er ook 

voldoende voedsel aanwezig is. Het vergelijken 

van een broedvogelbevolking voor en na een 

ingreep is alleen zinvol als de inventarisaties op 

dezelfde wijze zijn uitgevoerd. Niet alleen de 

methode moet hetzelfde zijn maar ook het 

aantal bezoeken en de opdeling in 

deelgebieden. In dit geval is het gebied 

opgedeeld in zeven deelgebieden om dat dan 

de deelgebieden vroeg in de ochtend geheel te 

inventariseren zijn. Bij deze inventarisatie zijn 

negen vroege ochtendbezoeken gebracht in 

ieder deelgebied. Daarnaast zijn nog een aantal 

avondbezoeken gebracht en voor soorten als 

bosuil, houtsnip en wespendief is een 

simultaantelling uitgevoerd omdat het anders 

onmogelijk is om het juiste aantal territoria vast 

te stellen. Voor een vergelijking van de 

vogelbevolking op een later tijdstip, zoals hier 

na de ingrepen in het landschap, moet de 

inventarisatie op dezelfde wijze worden 

uitgevoerd door mensen met voldoende 

ervaring. Maar al te vaak worden broedvogels 

van een gebied in verschillende jaren met 

elkaar vergeleken terwijl de inventarisatie niet 

op dezelfde wijze is uitgevoerd. Dit kan tot 

geheel verkeerde conclusies leiden. Op dit 

gebied is zorgvuldigheid van het grootste 

belang.  

De foto’s in dit rapport zijn nagenoeg allemaal 

in het onderzoeksgebied gemaakt. 

 

 

Figuur 1. Populierenopstand met ondergroei in het 

voorjaar 
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2 Beschrijving van het gebied 
 

De begrenzing van het gebied is gekozen in 

overleg met Waterschap De Dommel. In het 

project van Waterschap De Dommel is dit 

aangeduid als deeltraject 1. Het gebied strekt 

zich uit aan weerszijden van de Groote Beerze 

tussen het kapelletje in Westelbeers tot aan de 

weg “Schipstaarten” in Netersel. De begrenzing 

aan de buitenzijden wordt gevormd door de 

wegen Broekeindse dijk/Westelbeerse dijk aan 

de oostkant en de Fons van der Heijdenstraat 

aan de westkant. De totale oppervlakte van het 

geïnventariseerde gebied is 324 ha. 

 
Figuur 2. Het geïnventariseerde gebied 

 

Aan de westkant van de Groote Beerze liggen 

hooilanden begrenst door heggen, houtwallen 

en loofbos. Deze worden aangeduid als  

Beersbroek, Steenselaar en De Beemden.  

Sommige van deze hooilanden hebben nog wat 

van het karakter van de vroegere 

blauwgraslanden behouden, al heeft de 

samenstelling van de flora wel flink aan 

kwaliteit ingeboet. Soorten als brede orchis, 

Spaanse ruiter en kleine valeriaan, die 

vijfentwintig jaar geleden nog veelvuldig 

voorkwamen, zijn tijdens de inventarisatie niet 

meer waargenomen. 

 

 
Figuur 3. Karakteristieke hooilanden ademen nog 

een beetje de sfeer van vroeger tijd. 

 

Aan de oostkant van de Groote Beerze is 

natuurontwikkeling toegepast waarbij 

aangrenzend aan de beek een omdijkte 

overstromingsvlakte is aangebracht met daarin 

enkele poelen. Dit is landschappelijk een fraai 

gebied dat als extensief hooiland beheerd 

wordt met een ijle opslag van struwelen. In dit 

deel worden veel verschillende grassoorten 

aangetroffen die samen met begeleidende 

graslandplanten zoals echte koekoeksbloem, 

akkerdistel en zelfs poelruit, zorgen voor een 

hoog gehalte aan insecten en andere 

ongewervelde dieren.  

De overstromingsvlakte kan overtollig water 

van de Groote Beerze bergen bij een hoge 

waterstand. 
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Figuur 4. Overstromingsgebied met ijle 

struweelopslag 

 

Het noordoostelijke deel van het gebied bestaat 

uit een aantal boerderijen en veelal 

grootschalige landbouwpercelen.  

 

 
Figuur 5. Overgang van grootschalige landbouw 

naar natuurgebied 

 

Verder naar het zuiden bevindt zich een 

nertsenkwekerij. Ten zuiden daarvan ligt het 

natuurgebied De Grijze Steen dat bestaat uit 

twee heideterreinen, bos en hooilanden. De 

heideterreintjes bestaan voor een groot deel uit 

vergraste heide. Verder komen zowel 

struikheide als dopheide voor  met hier en daar 

wat gagelstruwelen. De heideterreintjes zijn 

overblijfselen van een vroegere, heel grote 

heidevlakte. De heideterreintjes gaan in 

westelijke richting over in bos en wat 

graslandjes tot aan de Groote Beerze.  

 

 
Figuur 6. Een van de heideterreintjes op De Grijze 

Steen in het vroege voorjaar 

 

In het uiterste zuidoosten ligt nog een 

grootschalige landbouwenclave en een 

boerderij. 

De beboste delen bestaan voor een groot deel 

uit populierenopstanden met een weelderige 

ondergroei. Deze ondergroei bestaat voor een 

groot deel uit wilgen, maar ook tal van ander 

loofhout wordt hier gevonden.  

 

 
Figuur 7. Populierenopstand met weelderige 

ondergroei van wilgen 

 

Sommige delen van de populierenopstand zijn 

reeds in de aftakelingsfase. In de winter 

voorafgaand aan de inventarisatie, zijn tijdens 

een hevige storm veel populieren omgewaaid. 

De grote wortelkluiten hebben in veel gevallen 

een waterpoel achtergelaten. 

Het noordelijke deel van de Groote Beerze 

heeft sinds 2005 weer een meer meanderende 

loop gekregen. Voor een groot deel is de beek 

hier overkoepeld door wilgenstruweel en ligt 
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daardoor voor een groot deel in de schaduw. De 

beek is hier ook erg ondiep. 

 

Figuur 8. Meanderende Groote Beerze in het 

noordelijke deel, overgroeid met wilgen 

Het zuidelijke deel heeft nog zijn gekanaliseerde 

loop. Dit deel is vaak voor een groot deel 

begroeid met liesgras en riet. 

 
Figuur 9. Gekanaliseerde loop van de Groote Beerze 

in het zuidelijke deel 

 

In het uiterste noordwesten en zuidwesten 

bevinden zich wat naaldhoutpercelen. In de 

naaldhoutpercelen in het zuidwesten zijn recent 

kaalslagen gecreëerd waar nu veel opslag van 

jonge bomen staat. Deze opslag kan gezien 

worden als een nagenoeg gesloten struiklaag 

die in deze fase aantrekkelijk is voor sommige 

struweelvogels. Het naaldbos in het 

noordwestelijke deel is monotoner van 

karakter. 

 

 
Figuur 10. Open terrein in naaldbos met massale 

opslag van jonge bomen 

 

Verspreid in het gebied liggen ook flinke 

braamstruwelen die nagenoeg ondoordringbaar 

zijn en daardoor ideaal voor struweelvogels en 

allerlei andere dieren. 

 

 
Figuur 11. Braamstruweel 

 

Verspreid in het beekdal liggen verder nog een 

aantal particuliere terreintjes. 

Al met al is dit beekdal een fraai geheel met 

heel veel afwisseling. Veel van het oude beekdal 

is nog intact. Oude hakhoutculturen en heggen 

zijn vaak wel uitgegroeid tot boomfase. Veel 

van de vroegere hooilanden worden begraasd 

door jongvee (behalve de blauwgraslanden). 
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3 Werkwijze 
 

Bij een broedvogelinventarisatie wordt getracht 

om de vogelterritoria zo goed mogelijk in kaart 

te brengen. Om de verschillende inventarisaties 

over de jaren met elkaar te kunnen vergelijken , 

is het van groot belang dat de inventarisaties 

volgens bepaalde regels worden uitgevoerd 

door personen met voldoende ervaring.  

Waarnemingen in gebieden met veel bomen en 

struiken worden vooral gedaan op grond van 

geluid. Met name de zang en andere territorium 

indicerende geluiden zijn van belang. Die 

geluiden worden vooral in de vroege ochtend 

voortgebracht. Het is dus zaak om vroeg in het 

veld aanwezig te zijn om deze geluiden te 

registreren. Een gebied van 324 ha is echter te 

groot om in één vroege ochtend systematisch af 

te lopen. Daarvoor is het gebied opgedeeld in 7 

deelgebieden. Een deelgebied kan wel in een  

 
Figuur 12. De 7 deelgebieden  

vroege ochtend worden afgedekt. Omdat de 

inventarisatie door meerdere personen is 

uitgevoerd is een schema gemaakt waarbij 

ieder deelgebied negen keer werd bezocht in de 

vroege ochtend.  

 

 

Figuur 13. Bezoekschema 

Naast de vroege ochtendbezoeken zijn er 

aanvullende avondbezoeken gebracht en zijn er 

voor de wespendief en de houtsnip 

simultaantellingen gehouden omdat deze 

soorten anders heel moeilijk in kaart te brengen 

zijn. 

Vooral de houtsnip is een moeilijke soort. De 

mannetjes vliegen tijdens de avondschemering 

roepend boven het gebied. Tijdens die vluchten 

bestrijken ze vaak een groot gebied zodat ze 

door elkaars territoria vliegen. Om toch enig 

zicht te krijgen op het (minimale) aantal 

territoria werd, verspreid over het gebied, op 

negen locaties waargenomen. Van tevoren was 

er een samenkomst waarbij iedereen de 

stopwatch op “0” gezet heeft. Daarna werd bij 

de waarnemingen steeds de tijd (stopwatchtijd) 

en de vliegroute ingetekend. Na twee van deze 

simultaantellingen kon het minimale aantal 

territoria worden vastgesteld. 

 

Voor het invoeren van de waarnemingen is 

Avimap gebruikt, via tablet of telefoon. Daarna 

zijn de waarnemingen verwerkt in het 

invoerportaal voor het BMP-A project 

(Broedvogel Monitoring Project Alle soorten) 

van SOVON waar de ruwe data via het 

programma Autocluster worden verwerkt tot 

territoria. Per soort wordt een kaart 

gegenereerd met het aantal territoria. 

ronde periode 1 2 3 4 5 6 7

1 1-15 mrt Mark/Harold Jan W Jan K Pieter Nico Nico Paul

2 16-31 mrt Tom Mark/Harold Jan W Jan K Pieter Wim Nico

3 1-10 apr Paul Pieter Nico Tom Jan W Jan K Mark/Harold

4 11-20 apr Wim Paul Pieter Mark/Harold Jan K Jan W Tom

5 21-30 apr Jan W Jan K Mark/Harold Paul Tom Pieter Wim

6 1-10 mei Pieter Wim Pieter Jan W Mark/Harold Tom Jan K

7 11-20 mei Jan K Pieter Tom Wim Paul Mark/Harold Jan W

8 21-31 mei Nico Tom Wim Jan K Jan W Paul Pieter

9 1-15 jun Paul Nico Mark/Harold Wim Jan K Pieter Jan W

deelgebied
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4 Resultaten 
 

De resultaten staan vermeld in onderstaande 

figuur waarbij voor iedere soort het aantal 

territoria is vermeld.  

Ook is aangegeven of de soort op de laatste 

Rode Lijst van Nederlandse Broedvogels (uit 

2017) staat, met vermelding van de categorie. 

Er zijn in totaal van 85 vogelsoorten territoria 

vastgesteld. Het totaal aantal territoria 

bedraagt 1930. Dit is een gemiddelde van 6 

territoria per hectare. 

 

 

 

 

Figuur 14. Totaaloverzicht van de vastgestelde territoria



    

 

5 Bespreking van de  soorten 
 

In dit hoofdstuk zullen alle soorten worden 

besproken en de bijbehorende stippenkaart 

getoond zodat duidelijk is waar in het gebied de 

territoria zich bevonden. De territoria zijn het 

gevolg van clustering van waarnemingen en de 

uiteindelijke stip komt te staan bij de 

waarneming met de hoogste broedcode uit 

ieder cluster. 

Dodaars (1) 

Van de dodaars is slechts één territorium 

vastgesteld. Het bevond zich in een poeltje in 

een grasland ten westen van de Groote Beerze. 

Er liggen meerdere van dit soort poeltjes in het 

gebied maar die zijn blijkbaar niet aantrekkelijk 

genoeg voor deze kleine fuutachtige. 

Waarschijnlijk hebben de meeste poeltjes in het 

gebied te weinig oeverbegroeiing of ze zijn te 

klein. 

 
 
Figuur 15. Territorium dodaars 

 

Grauwe Gans (9) 

Het overstromingsgebied ten oosten van de 

Groote Beerze bleek een aantrekkelijke plaats 

voor de grauwe ganzen. Ze werden hier bij elk 

bezoek wel aangetroffen. 

 
Figuur 16. Territoria grauwe gans 

Ook de verspreid liggende poeltjes worden door 

de grauwe gans geaccepteerd. 

 
Figuur 17. Poel langs de Groote Beerze 
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Grote Canadese Gans (2) 

 
Figuur 18. Familie grote Canadese gans 

De toename van grote Canadese gans is ook in 

deze contreien al een tijdje zichtbaar. De soort 

is net als de grauwe gans reeds ingeburgerd als 

broedvogel. Tijdens deze inventarisatie troffen 

we twee paar aan en er zijn ook jongen 

voortbracht. 

De favoriete verblijfplaats voor de grote 

Canadese gans was ook de grazige 

overstromingsvlakte aan de oostkant van de 

Groote Beerze.  

 

 
Figuur 19. Territorium grote Canadese gans 

Nijlgans (1) 

Ook de nijlgans is al langere tijd broedvogel in 

onze omgeving. Sinds de jaren zestig van de 

vorige eeuw is de soort een broedvogel in 

Nederland, waarschijnlijk als afstammelingen 

van ontsnapte siervogels. Als er meerdere 

territoria aanwezig zijn, kunnen ze zeer 

luidruchtig zijn en zijn er regelmatig 

schermutselingen met de buren. In dit gebied 

werd echter slechts één paar aangetroffen. 

De nijlgans is eigenlijk geen echte gans maar is 

meer verwant aan de eenden en brengt veel tijd 

op het land door. Het zijn vegetariërs en eten 

vooral gras en kruiden. Het zijn ook 

holenbroeders en vinden vaak in aftakelende 

populierenopstanden een geschikte 

broedplaats. Dat soort opstanden zijn in het 

Beersbroek en de Steenselaar wel voorhanden. 

 

 

 

 
Figuur 20. Territorium nijlgans 
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Mandarijneend (1) 

Ook deze succesvolle broedvogel is een 

afstammeling van ontsnapte siervogels. Net als 

de nijlgans is de uitbundig gekleurde 

mandarijneend een holenbroeder die baat 

heeft bij populierenbossen die in de 

aftakelingsfase zijn. 

 
Figuur 21. Territorium mandarijneend 

 

Krakeend (1) 

Voor de krakeend werd ook slechts één 

territorium vastgesteld. Sinds de jaren zestig 

van de vorige eeuw is de krakeend flink in 

aantal  toegenomen in Nederland. Een gebied 

als dit is niet optimaal voor de krakeend. Ze 

houden meer van moerasgebieden met veel 

open water. De poeltjes en graslanden in het 

noordelijke deel voldoen blijkbaar toch voor 

een paartje. 

 
Figuur 22. Territorium krakeend 

 

Wilde Eend (10) 

Voor de wilde eend is het gebied duidelijk meer 

geschikt dan voor de krakeend. De territoria van 

de wilde eend zijn vooral langs de Groote 

Beerze te vinden. 

 
Figuur 23. Wilde eenden 
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Figuur 24. Territoria wilde eend 

De territoria bevinden zich zowel langs de 

gekanaliseerde loop als langs de meanderende 

loop van de Groote Beerze, maar het 

zwaartepunt ligt bij het gekanaliseerde deel. 

 

Wespendief (1) 

 
Figuur 25. Wespendief 

De wespendief is een lastig te inventariseren 

soort. Daarom zijn voor deze soort enkele 

simultaantellingen uitgevoerd waarbij 

verschillende observatieposten in het gebied 

zijn ingericht. Hierdoor kon het gehele gebied in 

een keer overzien kon worden. Door middel van 

Whatsapp konden we elkaar op de hoogte 

houden van waarnemingen en de 

waargenomen vogels zijn zoveel mogelijk 

gefotografeerd zodat individuele herkenning 

mogelijk werd. Uiteraard zijn tijdens andere 

bezoeken ook wespendieven waargenomen. Er 

bleken verschillende individuen gebruik te 

maken van het gebied, maar dit waren veelal 

slechts incidentele bezoekers. Eén paartje werd 

echter veelvuldig waargenomen. Beide vogels 

zijn ook een aantal malen vlinderend 

waargenomen en paren die veel vlinderen 

broeden vaak niet. Waarschijnlijk gaat het hier 

dus om één, territoriaal, niet broedend, paar. 

 

  
Figuur 26. Territorium wespendief 
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Havik (1) 

 

Van de havik is ook een territorium vastgesteld 

binnen het gebied. Een nest werd gevonden in  

een Japanse lariks en tot 15 mei verliep alles 

normaal. De vogel vloog toen nog van het nest 

en er lagen al enkele poepjes onder het nest 

wat een teken is dat er kleine jongen aanwezig 

zijn. Daarna is deze havik echter niet meer 

waargenomen bij het nest en is het broedsel 

dus mislukt. De oorzaak is ons niet bekend. Op 

de aangrenzende Neterselse Heide broedde ook 

een paar. De uitgevlogen jongen zijn regelmatig 

bedelend waargenomen dus dat paar broedde  

wel succesvol. 

 

 
Figuur 27. Territorium havik 

 

   
Figuur 28. Nest havik in Japanse lariks 

Sperwer (1) 

 

 

 
Figuur 29. Territorium sperwer 

 

Het nest van de sperwer in het zuidwestelijke 

deel werd pas heel laat gevonden. Pas na de 

periode van de vroege ochtendbezoeken 

ontdekten we het nest, doordat we jongen 

hoorden bedelen. Die waren toen net 

uitgevlogen en bevonden zich nog in het 

nestbos. Dit geeft wel aan hoe heimelijk de 

vogels kunnen opereren tijdens het 

broedseizoen. Tijdens de vroege 

ochtendbezoeken is wel eens een 

overvliegende sperwer waargenomen maar 

indicaties voor een nest waren toen nog niet 

gevonden. Meestal leiden kekkerende vogels 

tot het vinden van een nest, maar blijkbaar 

hebben we hier te maken gehad met een 

zwijgzaam paartje. 
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Buizerd (3) 

 

 
Figuur 30. Territoria buizerd 

 

De buizerd is doorgaans een wat opvallendere 

roofvogel. Enerzijds door de grootte maar ook 

door veelvuldig boven het territorium te 

zweven. Dat bleek ook in dit gebied, hoewel de 

nestplaats niet altijd eenvoudig te vinden is. 

Sommige territoriale paren gaan ook niet tot 

broeden over. 

Eén nest werd gevonden in een klein bosje in 

het zuidelijke deel. Tijdens harde wind is het 

nest beschadigd en is een jong uit het nest 

gewaaid. Dat jong werd later dood op de grond 

aangetroffen. In datzelfde nest zaten nog twee 

jongen die uiteindelijk wel zijn uitgevlogen. 

Bij de overige twee paren is wel een territorium 

vastgesteld maar is geen nest gevonden. 

 

 

 
Figuur 31. Twee jonge buizerds op het nest 

 

Fazant (4) 

 

In onze omgeving zijn het vaak de beekdalen 

waar fazanten kunnen overleven. Er werden 

vier territoria vastgesteld. 

 
Figuur 32. Territoria fazant 
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In het noordelijke deel, waar natuur en 

landbouwgebieden elkaar afwisselen, werden 

drie territoria geregistreerd. In het zuidelijke 

deel, waar Vogelwerkgroep De Kempen samen 

met de gemeente Bladel een vogelakker heeft 

aangelegd, bevond zich ook een territorium.  

 

Waterral (2) 

Op sommige plaatsen heeft de weer 

meanderende Groote Beerze een voldoende 

brede rietkraag zodat het geheel moerassig en 

ruig genoeg is voor waterrallen. De waterral is 

een “alleseter”. Zolang hij het maar door kan 

slikken, eet hij zowel dierlijk als plantaardig 

voedsel, en zelfs aas. 

 

 
Figuur 33. Territoria waterral 

 

 

Waterhoen (4) 

 

 
Figuur 34. Waterhoen 

 

Het waterhoen eet veel plantaardig materiaal 

maar insecten en kleine weekdieren worden 

ook wel gegeten. Het waterhoen is wat minder 

aan moeras gebonden dan de waterral. Oevers 

met gras kunnen ook al volstaan. In dit gebied 

werden twee territoria aangetroffen langs het 

meanderende deel in het noorden en twee in 

het gekanaliseerde deel in het zuiden. 

 

 
Figuur 35. Territoria waterhoen 
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Scholekster (1) 

Het enige territorium van de scholekster lag in 

het agrarische deel in het noordoosten. Met de 

scholekster gaat het landelijk gezien niet zo 

goed. Er is een gestage afname zichtbaar. Dat 

geldt ook voor onze omgeving.  

 

 
Figuur 36. Territorium scholekster 

 

 

Kievit (3) 

 

Voor de kievit geldt eigenlijk hetzelfde als voor 

de scholekster. De soort gaat sterk achteruit, 

ook in onze omgeving. De kievit is weliswaar 

onze talrijkste weidevogel maar de trend is 

zorgelijk. In het hele land doen 

weidevogelbeschermers hun best om de 

achteruitgang zo veel mogelijk te beperken. 

 
Figuur 37. Kievit op stoppelakker 

 

De drie territoria in dit gebied bevonden zich in 

het noordoostelijke agrarische deel op de 

grootschalige akkers. De overstromingsvlakte 

wordt blijkbaar niet geschikt bevonden door de 

kievit. Ook de graslanden ten westen zijn te 

klein en liggen te besloten om geschikt te zijn 

als kievit biotoop. 

 

 

  
Figuur 38. Territoria kievit 
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Houtsnip (12) 

 

Het is erg lastig om het aantal territoria van de 

houtsnip vast te stellen. De mannetjes vliegen 

in de schemering rond boven de boomtoppen 

en maken een zacht knorrend geluid gevolgd 

door een hoog dubbel piepje. De vogels zijn wel 

goed waar te nemen maar de mannetjes vliegen 

heel grote routes  die routes van de elkaar 

overlappen wat het lastig maakt om het aantal 

individuele exemplaren te tellen. Om in elk 

geval toch een minimaal aantal territoria vast te 

stellen hebben we simultaantellingen 

uitgevoerd. Daarvoor zijn we eerst op een 

centrale plaats samengekomen waarbij we 

allemaal een stopwatch op hetzelfde moment 

hebben opgestart. Daarna hebben we op 

diverse plaatsen (7) in het gebied gepost tijdens 

de avondschemering zodat het gehele gebied 

min of meer overzien kon worden. Bij iedere 

waarneming is nauwkeurig de tijd genoteerd en 

is de vliegbeweging zo goed mogelijk 

ingetekend op een kaartje. Na uitwerking bleek 

dat er minimaal twaalf territoria aanwezig 

waren. Dat is echter een theoretisch minimum. 

In werkelijkheid zal het aantal territoria 

waarschijnlijk in de buurt van de twintig liggen, 

maar omdat we dat niet aan kunnen tonen 

houden we voor deze inventarisatie het 

minimum aantal  van twaalf aan. 

Zelfs dit minimum is een fors aantal voor een 

gebied van 324 ha. Het gebied voldoet dan ook 

goed aan de eisen die de houtsnip stelt: loofbos 

met veel open plekken. De bodem moet liefst 

wat vochtig zijn met een dikke humuslaag om te 

kunnen foerageren. Daarnaast moet er 

voldoende ondergroei aanwezig zijn als dekking. 

Zonder de simultaantellingen zou het aantal 

houtsnippen te laag zijn ingeschat, omdat het 

dan aankomt op het aantal exemplaren dat je 

toevallig opstoot tijdens een 

inventarisatieronde. Het aantal geregistreerde 

territoria zou dan slechts vier zijn geweest. 

 

 

 
Figuur 39. (Minimale aantal) territoria houtsnip 

 

Wulp (1) 

 

Ook met de Wulp gaat het niet zo best in 

Nederland. De toestand is zelfs zo zorgelijk dat 

de soort op de Rode Lijst is geplaatst onder de 

categorie “kwetsbaar”. Wij vonden slecht één 

territorium hetgeen ook weer aangeeft dat dit 

dal van de Groote Beerze geen uitgesproken 

weidevogelgebied is. Daarvoor zijn de meeste 

graslanden te klein en liggen deze te veel 

besloten in het landschap. 
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Figuur 40. Territorium wulp  

 

Holenduif (16) 

 

Met de holenduif gaat het relatief goed in 

Noord-Brabant. Kleinschalige landschappen zijn 

het meest in trek bij deze soort en boerderijen 

met stallen. 

 

 
Figuur 41. Holenduif  

 

 
Figuur 42. Territoria holenduif  

 

In het dal van de Groote Beerze zijn ze ook goed 

vertegenwoordigd met zestien territoria. 

Enerzijds worden ze gevonden in de 

bosgebieden waar ze in veelal in nestholtes in 

populieren nestelen en foerageren op de 

graslanden anderzijds in de buurt van de 

boerderijen waar meestal eenvoudig voedsel en 

broedruimte te vinden is. Het voedsel is 

hoofdzakelijk vegetarisch en bestaat uit allerlei 

zaden maar ook andere plantedelen.  

De holenduif is de enige holenbroeder onder de 

Nederlandse duiven. 
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Houtduif (69) 

 

 
Figuur 43. Houtduif 

 

De houtduif is heel talrijk in het dal van de 

Groote Beerze. Maar liefst 69 territoria zijn 

vastgesteld. Net als de holenduif komen ze in de 

laatste decennia bij boerderijen voor. Ook de 

houtduif heeft een voorkeur voor kleinschalig 

agrarisch landschap en is daarbij minder kritisch 

dan de holenduif omdat ze niet afhankelijk zijn 

van grote nestholtes. 

 

 
Figuur 44. Territoria houtduif 

Turkse Tortel (8) 

 

 
Figuur 45. Turkse tortel 

 

De Turkse tortel is meer aan bebouwing 

gebonden dan de vorige twee soorten. Bij de 

meeste boerderijen en huizen in het gebied 

komen ze wel voor. De soort komt pas sinds 

1950 in Nederland voor als broedvogel. Sinds 

2000 neemt de soort in aantal af. 

Het dieet bestaat naast granen en onkruidzaden  

ook uit dierlijk voedsel.  

 

 
Figuur 46. Territoria Turkse tortel 
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Steenuil (1) 

 

 
Figuur 47. Steenuil 

 

Er werd één territorium vastgesteld van de steenuil 

en wel in het noordoostelijke deel. De steenuil is een 

typische vogel van kleinschalig cultuurlandschap. De 

boerderijen in het noordelijke deel bieden zo’n 

landschap. De steenuil staat op de Rode Lijst onder 

de categorie “kwetsbaar”. De steenuil is een 

standvogel en ook nog eens bijzonder plaatstrouw. 

 

 
Figuur 48. Territorium steenuil 

Bosuil (8) 

 

 
Figuur 49. Nest met jonge bosuilen in het 

Beersbroek 

 

De bosuil vindt in het dal van de Groote Beerze een 

prima biotoop: het is bosrijk met holen om te 

broeden en verder zijn er veel houtwallen en 

graslandjes waar gefoerageerd kan worden. Met 

acht territoria kan dit gebied gerust een van de 

betere bosuilenbiotopen in onze omgeving genoemd 

worden (Wouters 2005). 

 

 
Figuur 50. Territoria bosuil 
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Nachtzwaluw (2) 

 

De nachtzwaluw is niet echt een soort van 

beekdalen, maar op de heiderestantjes in het 

gebied De Grijze Steen werden twee territoria 

vastgesteld. In het zuidwestelijke 

naaldhoutperceel met kaalslagen werd vroeg in 

het jaar ook een nachtzwaluw aangetroffen 

maar later niet meer, hoewel daar nog een paar 

keer geluisterd is (met geluidnabootsing). Dat 

zal waarschijnlijk een doortrekker geweest zijn 

en gaat het hier dus niet om een territorium. 

 

 

 
Figuur 51. Territoria nachtzwaluw 

 

 

 

 

 

 

IJsvogel (2) 

 

Met een beek stromend van zuid naar noord 

door het hele gebied, kan het opduiken van een 

ijsvogel haast niet uitblijven. Er werden twee 

territoria vastgesteld. Nestgelegenheid was er 

genoeg ontstaan door het relatief recent 

omwaaien van vele bomen. De wortelkluiten 

worden graag gekozen als nestplaats. Mogelijk 

dat het nest van het noordelijke territorium net 

buiten het gebied lag. Een oudervogel met een 

vis werd, noordwaarts vliegend, ongeveer tot 

de brug bij het kapelletje toe gezien.  

 

 
Figuur 52. Territoria ijsvogel 
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Groene Specht (5) 

 

 
Figuur 53. Territoria groene specht 

 

Kleinschalige grasvelden met veel houtwallen 

en bossen vormen het optimale biotoop voor 

de groene specht. Het is daarom niet 

verwonderlijk dat er vijf territoria zijn 

vastgesteld.  

 
Figuur 54. Groene specht bij nestholte 

 

Bij spechten moet men beducht zijn op 

dubbeltellingen, zo ook bij de groene: beide 

geslachten kunnen de lach laten horen. 

De territoria lijken reëel omdat ieder cluster uit 

een groot aantal waarnemingen bestaat (7, 11, 

12, 13 en 18) en er ook duidelijke 

clustervorming zichtbaar is. 

 

 
Figuur 55. Clustering van waarnemingen bij groene 

specht 

 

Van één paar werd het nest gevonden. Na het 

uitvliegen is het nest “gespoeld” zodat we een 

beeld kunnen krijgen wat de jongen te eten 

hebben gekregen. Het water waar het nest mee 

is gespoeld is gefiltreerd zodat de overblijfselen 

uit de uitwerpselen kunnen worden 

geanalyseerd. Aangezien deze analyse veel tijd 

vergt zal hierover pas op een later tijdstip 

kunnen worden gerapporteerd.      
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Zwarte Specht (4) 

 

 
Figuur 56. Territoria zwarte specht 

 

De populierenbossen in het gebied zijn ook 

aantrekkelijk voor de zwarte specht. De zwarte 

specht zoekt zijn voedsel meer in het hout dan 

de groene specht. Het zachte hout van de 

populieren -zeker ook de dode exemplaren- 

verschaffen een gemakkelijke toegang tot 

mieren en andere organismen , zoals 

keverlarven. 

 
Figuur 57. Zwarte specht 

Grote Bonte Specht (32) 

 

 
Figuur 58. Territoria grote bonte specht 

 

Met 32 territoria is de grote bonte specht 

rijkelijk vertegenwoordigd en ook, zoals 

gebruikelijk, de meest algemene specht. In de 

loofbossen met veel dood hout zijn veel 

territoria maar de dichtheid in het naaldhoutvak  

in het zuidwesten is toch ongeveer even hoog. 

 

 
Figuur 59. Grote bonte specht (mannetje) 
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Middelste Bonte Specht (4) 

 

De middelste bonte specht is in Nederland aan 

een duidelijke opmars bezig. Hij roffelt veel 

minder dan de grote bonte maar heeft wel een 

karakteristieke roep die over grote afstand te 

horen is. 

Het is duidelijk een liefhebber van oude 

loofbossen en foerageert vaker op de 

horizontale takken dan de andere spechten. In 

dit gebied komen flinke delen met oud loofhout 

voor, maar zelfs dan is vier territoria een 

behoorlijk aantal. De aanwezigheid van 

voldoende insecten in dood hout en in grove 

schors is, vooral in de winter heel belangrijk 

voor deze soort; belangrijker dan voor de grote 

bonte specht omdat de middelste bonte specht 

meer een insectivoor is (van Dongen 2016). 

 

 

 
Figuur 60. Territoria middelste bonte specht 

 

Kleine Bonte Specht (20) 

 

De kleine bonte specht is in onze omgeving een 

typische soort van de beekbegeleidende 

bossen. Daar vinden we althans de grootste 

dichtheden. Mede door de twintig territoria van 

de kleine bonte specht zien we dat dit beekdal 

een uitstekend spechtengebied is: vijf soorten 

zijn aanwezig en ook nog alle in grote aantallen.  

 

 
Figuur 61. Kleine bonte specht (mannetje) 

 

 
Figuur 62. Territoria kleine bonte specht 
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Veldleeuwerik (1) 

 

Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is de 

veldleeuwerik enorm achteruitgegaan. Dit heeft 

de soort op de Rode Lijst doen belanden onder 

de categorie “gevoelig”. We zien dat in onze 

omgeving de veldleeuwerik in de beekdalen nog 

maar heel sporadisch voorkomt. Ook in het dal 

van de Groote Beerze ontbreekt de soort bijna 

geheel. Alleen in de grootschalige 

landbouwenclave in het zuidoosten werd vroeg 

in het seizoen een territorium geregistreerd.  

Ogenschijnlijk zijn er in het gebied geschikte 

plaatsen aanwezig voor de veldleeuwerik door 

de aanwezigheid van kleinschalige graslandjes 

en de overstromingsvlakte maar blijkbaar 

ontbreekt er toch iets essentieels. 

 

 
Figuur 63. Territorium veldleeuwerik 

 

 

Oeverzwaluw (75) 

 

Een verheugend feit is de aanwezigheid van een 

flinke oeverzwaluwkolonie. Dankzij de hoge 

zandberg bij de boerderij van Van Lieshout, kon 

de kolonie zich hier vestigen.  

 

 
Figuur 64. Oeverzwaluwkolonie: 75 nesten 

 

Gedurende het broedseizoen was het mooi om 

te zien hoe de vogels steeds het optimale uit de 

omgeving proberen te halen. Als de koeien in 

de weilanden dichtbij de kolonie stonden, werd 

er veelvuldig boven het vee gefoerageerd. Als 

de koeien er niet stonden, weken de 

oeverzwaluwen massaal uit naar de 

overstromingsvlakte ongeveer 500 meter ten 

zuiden van de kolonie. 

 

 
Figuur 65. Jonge oeverzwaluwen worden gevoerd 
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De overstromingsvlakte heeft een fraaie 

begroeiing  van vele soorten grassen en kruiden 

en samen met  de poelen die erin liggen vormt 

de overstromingsvlakte een prima 

foerageergebied voor de oeverzwaluwen. 

 

 
Figuur 66. Kruidenrijke overstromingsvlakte: prima 

foerageergebied voor oeverzwaluwen 

 

Er zijn in 2019 veel oeverzwaluwen uitgevlogen 

in deze kolonie. En dat is ook nodig want 

oeverzwaluwen lijden een onzeker bestaan. In 

de wintermaanden zijn ze overgeleverd aan de 

grillen van de Sahel. Dan volgt een trektocht vol 

gevaren en daarna moeten ze een geschikte 

nestplaats vinden in de vorm van een 

afgekalfde rivieroever die tijdens het broeden 

niet verder afkalft of een zanddepot dat 

gedurende het hele seizoen blijft liggen.   

 

 
Figuur 67. Voldoende jongen is belangrijk 

 

Boerenzwaluw (8) 

 

De boerenzwaluw is aangewezen op stallen en 

schuren om te broeden. Niet verwonderlijk dus 

dat de territoria bij de boerderijen te vinden 

zijn. 

Ze foerageren in het algemeen vrij laag boven 

de grond en zijn heel wendbaar. In het hele 

gebied zagen we wel boerenzwaluwen 

foerageren, maar vooral in de buurt van buiten 

lopend vee. Dit vee trekt enorme zwermen 

vliegen aan. 

 

 
Figuur 68. Buiten lopend vee trekt veel vliegen aan 

 

 
Figuur 69. Rustende boerenzwaluwen en één 

huiszwaluw 
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Figuur 70. Vliegenzwerm boven de rug van een koe 

 

 

 
Figuur 71. Territoria boerenzwaluw 

 

 

Huiszwaluw (2) 

 

Net als de boerenzwaluw, staat de huiszwaluw 

ook op de Rode Lijst onder de categorie 

“gevoelig”. De huiszwaluw is wat minder 

wendbaar dan de boerenzwaluw en heeft de 

neiging om vaak op wat grotere hoogte te 

foerageren, waar in het algemeen wat kleinere 

insecten rondvliegen. De eigenzinnige 

nestplaatskeuze van de huiszwaluw maakt het 

er niet gemakkelijker op een goede nestplaats 

te vinden. Ze maken hun nesten aan dakranden 

maar lang niet iedere dakrand is geschikt. De 

dakrandhoek en de ruwheid van de dakrand en 

de muur schijnen een rol te spelen, net als de 

kwaliteit van de modder die voorhanden is. Ze 

zijn ook heel plaatstrouw en beginnen niet vlug 

een nieuwe kolonie (Herremans 2006). 

 

 
Figuur 72. Territoria huiszwaluw 
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Boompieper (41) 

 

De boompieper voelt zich in verschillende 

biotopen thuis maar een bepaalde openheid 

met boomgroepen is wel een voorwaarde. In 

het onderhavige gebied zien we dat de 

heiderestanten in de Grijze Steen en ook de 

bosranden en houtwallen goed bezet zijn. De 

centra van de grotere bospercelen worden 

daarentegen gemeden . 

 
Figuur 73. Boompieper 

 

 
Figuur 74. Territoria boompieper 

Graspieper (5) 

 

 
Figuur 75. Graspieper 

 

De graspieper staat ook op de Rode Lijst onder 

de categorie “gevoelig”. Graspiepers hebben 

veel meer openheid nodig dan boompiepers. 

Extensieve graslanden met dijkjes en sloten zijn 

favoriet. In het beekdal van de Groote Beerze 

vinden ze geschikt biotoop op de grens van de 

extensief beheerde overstromingsvlakte en het 

grootschalige landbouwgebied ten oosten 

daarvan. 

 

 
Figuur 76. Territoria graspieper 

Witte Kwikstaart (5) 
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De vijf territoria van de witte kwikstaart vinden 

we in de grootschalige agrarische delen, nabij 

de boerderijen. In de rest van het gebied 

ontbreekt hij volledig. De witte kwikstaart eet 

insecten die hij vaak rennend of in korte 

vluchtjes verschalkt. 

 

 
Figuur 77. Witte kwikstaart 

 

 
Figuur 78. Territoria witte kwikstaart 

Winterkoning (133) 

 

De winterkoning is de op één na talrijkste 

broedvogel in het gebied. Overal waar 

voldoende dekking is en lage struwelen treffen 

we de soort aan. In dit gebied ontbreekt de 

soort enkel in het grootschalige agrarisch 

gebied en in de overstromingsvlakte. 

 
Figuur 79. Jonge winterkoning 

 

 
Figuur 80. Territoria winterkoning 
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Heggenmus (18) 

 

 
Figuur 81. Territoria heggenmus 

 

De heggenmus zoekt graag de menselijke 

omgeving op. Dat zien we ook bij deze 

inventarisatie. Daarnaast is de heggenmus ook 

een vogel van struwelen en opslag. Toch zien 

we hem op veel, ogenschijnlijk geschikte, 

plaatsen ontbreken. Concentraties, buiten de 

bebouwing, zien we zowel in het noordelijke- 

als het zuidelijke deel van het gebied. 

De meeste broedvogels zijn ook standvogel, en 

daarnaast verblijven ook heggenmussen uit 

Scandinavië hier in de winter. Daarbij wordt dan 

in de winter vaak overgeschakeld naar het eten 

van zaden in plaats van insecten. 

 

 

 

Roodborst (120) 

 

Op plaatsen met dekking kunnen we de 

roodborst aantreffen. Hij bezet niet alleen delen 

met struwelen maar komt ook in gesloten 

bosgebieden met struikvorming voor. In dit 

onderzoeksgebied zien we hem eigenlijk alleen 

op de grotere agrarische delen ontbreken. 

 

 
Figuur 82. Roodborst 

 

 
Figuur 83. Territoria roodborst 
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Blauwborst (4) 

Drie van de vier blauwborstterritoria bevinden 

zich in de overstromingsvlakte ende laatste bij 

een poeltje met veel struweel. Regelmatig zijn 

blauwborsten foeragerend aangetroffen in de 

verruigde slootjes in de grootschalige 

landbouwdelen. Wie zien hier dus weer een 

mooie wisselwerking tussen landbouwgebied 

en natuurgebied. 

 
Figuur 84. Territoria blauwborst 

 

 
Figuur 85. Blauwborst op de grens tussen 

natuurgebied en landbouwgebied 

Zwarte Roodstaart (3) 

De zwarte roodstaart is een typisch 

“gebouwenvogeltje”. Hij schuwt daarbij 

grootschalige nieuwbouw en industrieterreinen 

geenszins. In het onderhavige gebied werden 

logischerwijs de territoria aangetroffen bij de 

grote schuren van de boerderijen. 

De zwarte roodstaart was van nature een vogel 

van gebergte en rotswanden en houdt van 

droogte en warmte. De gebouwen zijn op den 

duur een goed substituut geworden. In het 

broedseizoen eet de zwarte roodstaart enkel 

insecten en andere ongewervelden. In andere 

seizoenen worden ook wel bessen gegeten. 

 

 
Figuur 86. Territoria zwarte roodsaart 
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Gekraagde Roodstaart (14) 

Gekraagde roodstaarten bereiken de hoogste 

dichtheden in oude dennenbossen. Die treffen 

we in dit gebied niet aan. Hier werden de 

meeste territoria gevonden op De Grijze Steen 

waar heideveldjes worden afgewisseld met 

bossen. Verder treffen we ze ook aan in het 

kleinschalige Beersbroek en Steenselaar. We 

zien ze hier aan de randen van de bossen en bij 

de oude houtwallen. 

Daarnaast was er ook nog een territorium bij 

een boerderij. In het buitengebied worden 

gekraagde roodstaarten vaker bij bebouwing of 

boerderijen aangetroffen, mits er voldoende 

oudere bomen aanwezig zijn. 

 

 
Figuur 87. Territoria gekraagde roodstaart 

 

 

 

Roodborsttapuit (8) 

De meeste territoria zien we in dit gebied op de 

grens van natuur en landbouw. De verruigde 

stroken in het natuurgebied vormen samen met 

de openheid van het landbouwgebied, een 

goede combinatie voor de Roodborsttapuit. 

 
Figuur 88. Roodborsttapuit 

 

 
Figuur 89. Territoria roodborsttapuit 

Merel (73) 
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De merel is een talrijke broedvogel in het dal 

van de Groote Beerze. Dat komt omdat de 

merel zich in meerdere biotopen thuis voelt. 

We vinden ze bij de bebouwing, bij de 

houtwallen met graslanden en in de 

bosgebieden, zowel loofbos als naaldbos. Ze 

ontbreken alleen op de grootschalige 

landbouwpercelen. 

 
Figuur 90. Territoria Merel 

 

 
Figuur 91. Foeragerende merel 

Zanglijster (30) 

De zanglijster bezet een iets beperkter gebied 

dan de merel. Ze ontbreken hier bij de 

bebouwing en in de grotere loofhoutpercelen. 

Ze concentreren zich vooral in de begroeiing die 

de Groote Beerze begeleid. De zanglijster zingt 

veel en luid en wordt daardoor niet gemakkelijk 

over het hoofd gezien. 

 
Figuur 92. Territoria zanglijster 

 

 
Figuur 93. Zingende zanglijster 
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Grote Lijster (6) 

Zes territoria is bepaald geen slechte score in 

een gebied van 324 ha. Met de grote lijster gaat 

het namelijk bepaald niet goed in Nederland. 

Hij staat dan ook op de Rode Lijst onder de 

categorie “kwetsbaar”. De afname in Nederland 

duurt al zo’n twintig jaar. 

Kleinschalige gebieden met loofbossen zijn het 

optimale biotoop voor de grote lijster. In het 

noordwestelijke deel en het zuidelijke deel is dit 

biotoop ruimschoots voorhanden. Tijdens de 

simultaantelling voor de wespendief hebben we 

veel grote lijsters waargenomen (tot zelfs 25 

exemplaren toe) wat er op duidt dat het 

waarschijnlijk ook een goed broedseizoen is 

geweest.  

 

 
Figuur 94. Territoria grote lijster 

 

 

Cetti’s Zanger (1) 

De Cetti’s zanger is aan een opmars in 

Nederland begonnen. De soort heeft al eerdere 

pogingen ondernomen, maar de opmars werd 

steeds gestopt door strenge winters. Dit 

vogeltje, dat houdt van dichte struwelen langs 

water, gedraagt zich hier namelijk als 

standvogel en eet insecten en andere 

ongewervelde dieren. 

In onze omgeving wilde het tot dit jaar niet erg 

lukken met de vestiging maar in 2019 is de 

soort ineens op meerdere plaatsen in de 

Kempen opgedoken. 

 
Figuur 95. Cetti’s zanger 

 

 
Figuur 96. Territorium Cetti’s zanger 
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Bosrietzanger (10) 

De meeste territoria van de bosrietzanger 

bevinden zich bij de dichte ruigtes langs de 

Groote Beerze. Bosrietzangers arriveren pas 

laat in het voorjaar en imiteren met hun zang 

vaak andere vogelsoorten.  

 
Figuur 97. Territoria bosrietzanger 

 

 
Figuur 98. Zingende bosrietzanger 

Kleine Karekiet (25) 

De kleine karekiet lijkt heel veel op de 

bosrietzanger, maar is veel meer een vogeltje 

van het riet. Daar waar plukken riet van enige 

omvang gedeeltelijk in het water staan, worden 

ze meestal wel aangetroffen. Overjarig riet was 

hier op veel plaatsen langs de Groote Beerze 

aanwezig en dat heeft een gunstig effect op 

kleine karekieten. Ze kunnen dan eerder met 

broeden beginnen en dat geeft ruimte voor een 

tweede broedsel. Bovendien blijkt de dichtheid 

van het aantal broedparen hoger te zijn als er 

overjarig riet aanwezig is (Graveland 1997).   

 
Figuur 99. Territoria kleine karekiet 

 

 
Figuur 100. Overjarig riet langs de Groote Beerze 
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Spotvogel (5) 

Drie territoria van de spotvogel werden 

aangetroffen bij de Groote Beerze en twee bij 

een gegraven poel. Een tweede 

gemeenschappelijke factor, naast water,  was 

de aanwezigheid van een dicht braamstruweel. 

Deze vijf locaties waren ook voor veel andere 

struweelvogels aantrekkelijk. 

De spotvogel is ook op de Rode Lijst geplaatst 

(gevoelig) want er heeft in de jaren negentig 

van de vorige eeuw een grote afname 

plaatsgevonden. Daarna lijkt de stand enigszins 

te stabiliseren, maar op een veel lager niveau 

dan voorheen. Die afname gold zeker ook voor 

onze omgeving. In dat licht bezien zijn de vijf 

territoria in dit gebied een positieve verrassing. 

 

 
Figuur 101. Territoria spotvogel 

 

Grasmus (52) 

Een struweelvogel die het aanzienlijk beter doet 

dan de spotvogel, is de grasmus. Met 52 

territoria hebben we een goede score. De 

grootste dichtheid vinden we in de struwelen 

en ruigtes langs de hermeanderende Groote 

Beerze . Maar ook de houtwallen die 

afgewisseld worden met graslandjes zijn goed 

bezet. 

 
Figuur 102. Territoria grasmus 

 

 
Figuur 103. Grasmus in wilgenstruik 
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Tuinfluiter (49) 

Ook de tuinfluiter scoort heel goed in dit 

gebied. Bij deze struweelvogel liggen, net als bij 

de grasmus, veel territoria in de dichte 

begroeiing langs de Groote Beerze, maar 

daarnaast is ook een duidelijke concentratie in 

het zuidwestelijke deel te zien. 

 
Figuur 104. Tuinfluiter 

 

 
Figuur 105. Territoria tuinfluiter 

Deze concentratie ligt op een kaalslag van een 

dennenperceel. Deze kaalslag is nu heel dicht 

begroeid met opslag van jonge bomen. Daar 

bevinden zich maar liefst negen territoria en in 

een kaalslag iets verderop nog één. Dat is een 

duidelijk verschil met de grasmus die op deze 

dichtbegroeide kaalslagen niet voorkomt. Voor 

de rest hebben deze soorten wel 

overeenkomstige locaties van voorkomen. 

Beide soorten mijden de grotere bosgebieden. 

 

 

Figuur 106. Dichtbegroeide kaalslag, aantrekkelijk 

voor de tuinfluiter 

 

Zwartkop (143) 

Een enorm aantal van 143 territoria werden 

geregistreerd. Daarmee is de zwartkop de 

meest voorkomende broedvogel in het gebied. 

 
Figuur 107. Zwartkop; zingend mannetje 
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Als struweelvogel is de zwartkop weinig kritisch. 

Hij komt ook veelvuldig voor in de struiklaag 

van bossen. Wat dat betreft lijkt de 

verspreidingskaart veel op die van de 

winterkoning. De zwartkop komt echter ook 

voor in boomsingels en daar laat de 

winterkoning het wat afweten. 

 
Figuur 108. Territoria zwartkop 

 
Figuur 109. Zwartkop met voer voor  de jongen 

 

Tiftjaf (101) 

De verspreidingskaart van de tjiftjaf lijkt op die 

van de zwartkop. Vooral langs het noordelijke 

deel van de Groote Beerze is de dichtheid hoog. 

Voor de rest is het stippenpatroon op de kaart 

wat “ieler” dan dat van de zwartkop. 

 
Figuur 110. Territoria tjiftjaf 

 
Figuur 111. Tjiftjaf 
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Fitis (63) 

Driekwart van de territoria van de fitis ligt ten 

oosten van de Groote Beerze. De 

overstromingsvlakte en De Grijze Steen hebben 

de grootste dichtheid. Daarnaast is er nog een 

concentratie op de dichtbegroeide kaalslag in 

het zuidwesten. 

 
Figuur 112. Territoria fitis 

 
Figuur 113. Zingende fitis 

Goudhaan (19) 

De territoria van de goudhaan markeren de 

naaldhoutpercelen in het gebied en dan met 

name de percelen met sparren. Het 

middengedeelte met sparren leverde dan ook 

veel waarnemingen op, zie figuur 114. 

 

 
Figuur 114. Territoria goudhaan 

 
Figuur 115. Twee clusters waarnemingen van 

goudhaan met sparrenpercelen grijs gemarkeerd 
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Vuurgoudhaan (1) 

De vuurgoudhaan is iets minder aan 

naaldbomen gebonden dan de goudhaan. De 

zang is subtiel en hoog en daardoor gemakkelijk 

te missen, vooral door oudere vogelaars die 

moeite krijgen met de hogere frequenties. 

Er zijn tijdens de hele inventarisatie slechts 

twee waarnemingen geregistreerd. De laatste 

jaren zit de vuurgoudhaan wel in de lift in 

Nederland. 

 

 
Figuur 116. Territorium vuurgoudhaan 

 

 

 

 

 

Grauwe Vliegenvanger (6) 

Door de onbeduidende, hoge zang van de 

grauwe vliegenvanger is deze soort ook 

gemakkelijk te missen. Qua frequentie zit hij 

iets lager dan de goudhaan maar het is zaak om 

vanaf eind april heel goed bedacht te zijn op 

deze soort. Hij houdt zich ook nog eens vaak op 

in de kroonlaag van de bomen waar hij vanaf 

een vaste zitpost uitvallen doet naar voorbij 

vliegende insecten. 

 
Figuur 117. Territoria grauwe vliegenvanger 

Op bijgaand kaartje is te zien dat alle territoria 

op één na uit slechts één waarneming bestaan. 

 
Figuur 118. Clustering grauwe vliegenvanger 
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Bonte Vliegenvanger (19) 

De bonte vliegenvanger is een stuk eenvoudiger 

op te sporen dan de grauwe. De welluidende 

zang wordt niet zo vaak over het hoofd gezien.  

Hier bestaan de clusters steeds uit meerdere 

waarnemingen, wat de grotere waarneemkans 

onderschrijft. 

  

 
Figuur 119. Territoria bonte vliegenvanger 

 
Figuur 120. Clusters bonte vliegenvanger bestaan 

uit meerdere waarnemingen 

Staartmees (10) 

Ook de staartmees is een lastige soort, omdat 

ze niet echt zingen. Alleen in de directe 

omgeving van het nest vertonen ze territoriaal 

gedrag. Door in het voorjaar te letten op het 

typische “rollertje” kunnen vaak vogels met 

nestmateriaal worden waargenomen of vogels 

met een verfrommelde staart. Beide duiden op 

een broedgeval in de omgeving.  

Staartmezen komen verspreid in het gebied 

voor, in allerlei biotopen. De grootste dichtheid 

ligt in het zuidelijke deel. 

 

 
Figuur 121. Territoria staartmees 
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Matkop (4) 

De matkop is ook een Rode Lijst soort in de 

categorie “gevoelig”: hij gaat in heel West-

Europa achteruit. We kunnen de matkop in het 

broedseizoen in verschillende biotopen 

aantreffen, maar er moet wel verticaal dood 

hout aanwezig zijn omdat ze zelf hun nestholte 

uithakken. Met hun relatief zwakke snaveltjes 

kan dat alleen in dood hout gebeuren. In het 

onderhavige gebied is er behoorlijk wat dood 

hout aanwezig. Vier territoria in een gebied als 

dit, is tegenwoordig een bemoedigende score. 

 

 

Figuur 122. Territoria matkop 

 

 

Kuifmees (16) 

De kuifmees bereikt de grootste dichtheden in 

dennenbossen. De stippenkaart geeft dan ook 

redelijk goed aan waar de dennenpercelen te 

vinden zijn. Kuifmezen foerageren in het 

broedseizoen vooral op boomstammen, takken 

en twijgen op zoek naar insecten en andere 

ongewervelden. In de winter wordt soms 

overgeschakeld naar zaden en bessen. 

Kuifmezen zijn standvogels die zelfs in de winter 

hun territorium min of meer blijven verdedigen. 

Wel worden in de winter groepen gevormd die 

de grenzen van de individuele territoria 

doorkruisen.  

 

 

Figuur 123. Territoria kuifmees 

 



 

42 
 

 

 

Zwarte mees (4) 

De zwarte mees is meer een kruin-foerageerder 

dan de kuifmees en bereikt de grootste 

dichtheid in sparrenpercelen. Het gaat de 

laatste jaren niet goed met de zwarte mees. Dit 

heeft hem dan ook op de Rode Lijst doen 

belanden (categorie gevoelig).  

De kaartjes van de goudhaan en de kuifmees 

samen geven vrij aardig weer waar het 

naaldhout staat in dit gebied. De zwarte mees 

komt lang niet in alle kavels voor waar 

naaldhout te vinden  is. 

 

 

Figuur 124. Territoria zwarte mees 

 

 

 

Pimpelmees (81) 

 
Figuur 125. Pimpelmees 

De verspreiding van de pimpelmees komt in dit 

gebied voor een groot deel overeen met die van 

de koolmees. Beide soorten komen in ongeveer 

gelijke hoeveelheden voor bij de bebouwing. In 

de bossen is de pimpelmees iets kritischer en 

neigt wat meer naar de oudere loofbossen. 

 
Figuur 126. Territoria pimpelmees 
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Koolmees (113) 

Dat de koolmees nog wat minder kritisch is dan 

de pimpelmees, zien we doordat de meeste 

plaatsen met opgaand geboomte wel bezet zijn. 

We zien ze alleen midden in de kavels met een 

ondergroei van oude wilgen, ontbreken. Dat 

geldt overigens ook voor de pimpelmees. 

 
Figuur 127.Kavel met ondergroei van oude wilgen. 

 
Figuur 128. Territoria koolmees 

Boomklever (40) 

 
Figuur 129. Boomklever uit nestholte 

De boomklever is in aantal de laatste decennia 

fors toegenomen in onze omgeving. De veertig 

territoria in dit gebied onderschrijven dat 

volledig. De stippenkaart hieronder geeft goed 

weer waar in het gebied oudere loofbomen 

worden aangetroffen, want daar is de 

bomklever aan gebonden. 

 
Figuur 130. Territoria boomklever 
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Boomkruiper (73) 

De boomkruiper is, net als de boomklever, een 

stamfoerageerder. Beide soorten zijn gebaat bij 

bomen met een grove schors waarin ze insecten 

en hun larven kunnen vinden. De boomkruiper 

is qua boomkeuze iets minder kritisch: hij 

bereikt hij hogere dichtheden in kavels met 

oude loofbomen maar hij wordt ook 

aangetroffen in iets jongere kavels en kavels 

met naaldbomen. 

 
Figuur 131. Boomkruiper  

 
Figuur 132. Territoria boomkruiper 

Wielewaal (6) 

Dit gebied blijkt gunstig te zijn voor de 

wielewaal. De oudere populierenbossen aan 

weerszijde van de Groote Beerze herbergen zes 

territoria. De wielewaal is vaak niet zichtbaar 

maar de karakteristieke zang die regelmatig ten 

gehore wordt gebracht maakt dat de wielwaal 

toch eenvoudig te inventariseren is. Het aantal 

waarnemingen per territorium varieerde echter 

sterk, namelijk van één tot negen. Die keren dat 

een vogel gezien werd was vaak  tijdens een 

woeste achtervolging waarbij kauwen, gaaien of 

andere vogels verdreven werden door de 

wielewaal. De mannetjes die heel lang door 

bleven zingen zijn mogelijk ongepaard. 

 

 
Figuur 133. Territoria wielewaal 
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Gaai (19) 

Met negentien territoria is de gaai heel goed 

vertegenwoordigd. Zowel de bospercelen als de 

kleinschalige landbouwelementen zijn in trek.  

De gaai mag dan een luidruchtige vogel zijn, 

tijdens het broeden zijn ze meestal stil en 

gedragen zich heimelijk. Het is dus zaak om 

binnen de datumgrenzen heel alert te zijn op 

deze soort. De verspreiding is tamelijk 

gelijkmatig verdeeld over het gebied. Alleen in 

het intensieve agrarische deel ontbreekt de 

gaai. 

 

 
Figuur 134. Territoria gaai 

 

 

Ekster (5) 

Als typische cultuurvolger moeten we de ekster 

vooral in de buurt van de bebouwing zoeken. 

De soort is niet gemakkelijk over het hoofd te 

zien, alleen al door de opvallende nesten in de 

hoge bomen. 

 
Figuur 135. Territoria ekster 

 
Figuur 136. Ekster 
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Kauw (20) 

 

De kauw is naast cultuurvolger ook een 

broedvogel van  oudere structuurrijke bossen, 

mits er voldoende grote holen zijn om te 

broeden. Zeker als er meerdere grote holen 

beschikbaar zijn, maken kauwen daar graag 

gebruik van. Ze staan dan wel niet als echte 

kolonievogel te boek, maar ze nestelen graag in 

elkaars nabijheid. De clusters in de bosgebieden 

in het kaartje hieronder geven mooi weer waar 

de oudere bomen met grote holen staan. 

 
Figuur 137. Kauw 

 
Figuur 138. Territoria kauw 

Zwarte kraai (11) 

De territoria van de zwarte kraai liggen voor het 

merendeel in het zuidelijke, wat meer beboste, 

gedeelte van het gebied. Zwarte kraaien zijn 

opportunisten die een breed scala aan 

voedselbronnen kunnen exploiteren. 

 
Figuur 139. Zwarte kraai 

 

 

 
Figuur 140. Territoria zwarte kraai 
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Spreeuw (48) 

Spreeuwen maken graag gebruik van 

boomholtes in bossen, zolang de 

foerageerafstand maar niet te groot wordt.  

Aan die voorwaarde wordt in het dal van de 

Groote Beerze zeker voldaan. Er zijn diverse 

weides in de nabijheid geschikt om te 

foerageren. In het natuurgebied zelf loopt op 

verschillende plaatsen jongvee en ook in het 

noordoostelijke deel zijn weilanden aanwezig. 

Een ander deel van de spreeuwenpopulatie 

pendelde tussen de weides en hun nesten bij de 

boerderijen. 

 

 
Figuur 141. Territoria spreeuw 

 
Figuur 142. Spreeuw 

Huismus (33) 

Deze strikte cultuurvolger blijkt het goed te 

doen bij de boerderijen in dit gebied. 

Drieëndertig  territoria is een goede score. 

Rondom de boerderijen is voldoende 

foerageergebied voor de huismus voorhanden. 

 
Figuur 143. Territoria huismus 

 

 
Figuur 144. Huismus (mannetje) 
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Ringmus (1) 

Het voorkomen van de ringmus is een ander 

verhaal. Deze soort gaat in onze omgeving hard 

achteruit. 

Ogenschijnlijk zou het gebied , met name bij de 

aanwezige boerderijen, geschikt moeten zijn 

om een aantal ringmussen te herbergen, maar 

er kon er slechts één worden ontdekt. De 

ringmus lijkt meer dan de huismus te delen in 

de algemene malaise waarin boerenlandvogels 

verkeren. Dat zien we ook in dit gebied terug. 

Over de precieze oorzaak van de achteruitgang 

is nog geen duidelijkheid (Both et al.,  2002, 

Timmerman & de Vries, 2016). 

 
Figuur 145. Territorium ringmus 

 

 

 

 

Vink (122) 

 
Figuur 146. Vink foeragerend langs de weg 

De vink is één van de algemenere broedvogels 

van Nederland en is dat ook in dit gebied. Op de 

meeste plaatsen waar voldoende opgaand 

geboomte is, komen ze wel voor. De grootste 

dichtheid wordt bereikt in de naaldbossen in 

het noordwestelijke deel van het gebied. 

  
Figuur 147. Territoria vink 
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Groenling (7) 

Het voorkomen van de Groenling beperkt zich 

in dit gebied tot het noordoostelijke deel. 

Daarmee is de soort hier dus vooral een 

cultuurvolger. Er kon wel een iets bredere 

verspreiding verwacht worden in dit gebied, 

want de groenling doet het de laatste jaren 

zeker niet slecht in onze omgeving. 

 

 
Figuur 148. Groenling foeragerend op zonnebloem 

 

 
Figuur 149. Territoria groenling 

Putter (11) 

Ook de putter zit in onze omgeving de laatste 

jaren in de lift. De putter lijkt wat biotoopeisen 

betreft wel wat op de groenling. Hij komt in dit 

onderzoeksgebied wat meer buiten de 

bebouwing voor en dan met name in de 

kleinschalige gedeeltes langs de Groote Beerze. 

 

 
Figuur 150. Putter 

 
Figuur 151. Territoria putter 
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Kneu (1) 

 

Met de kneu gaat het in onze omgeving 

beduidend minder goed dan met de vorige 

twee soorten. Dat zien we ook terug in het dal 

van de Groote Beerze. We konden slechts één 

territorium opsporen. De kneu is gebaat bij 

akkerbouw in de vorm van granen en dat is nu 

juist een factor die in dit gebied ontbreekt. 

Mogelijk dat het recent opgestarte 

akkervogelproject (VWG De Kempen/gemeente 

Bladel) in de toekomst kneuen kan aantrekken 

want geschikt broedgebied, in de vorm van 

dichte struiken, is in dit gebied wel aanwezig. 

 

 
Figuur 152. Territoria kneu 

 
Figuur 153. Kneu 

Goudvink(10) 

 

Een fraaie populatie van tien territoria is in dit 

gebied vastgesteld, dat ongeveer 150 ha bos 

telt. Zulke dichtheden worden doorgaans in 

Noord-Brabant niet gehaald (Sovon 2018). De 

territoria bevinden zich hoofdzakelijk ten 

westen van de Groote Beerze. 

 

 
Figuur 154. Goudvink 

 

 
Figuur 155. Territoria goudvink 
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Appelvink (17) 

 

Ook de appelvink laat een opzienbarende score 

zien. De loofbossen met goed ontwikkelde 

ondergroei bleken veel meer territoria te 

bevatten dan gedacht. Vooral de oudere 

opstanden zijn favoriet bij de appelvink. 

 

 
 Figuur 156. Appelvink 

 

 
Figuur 157. Territoria appelvink 

Geelgors (7) 

 

Dit typische vogeltje van de hoge zandgronden 

neemt in het zuiden van het land nog steeds in 

aantallen af. Wat dat betreft zijn de zeven 

territoria in dit gebied geen slechte score. De 

meeste territoria liggen ten oosten van de 

Groote Beerze, zowel in het agrarische deel als 

bij de heiderestanten van de Grijze Steen. 

 

  
Figuur 158. Zingend mannetje geelgors 

 

Figuur 159. Territoria geelgors 
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Rietgors (6) 

Voor de rietgors blijkt de overstromingsvlakte 

ten oosten van de Groote Beerze een geschikt 

broedbiotoop. De vochtige begroeiing van gras 

en kruiden met hier en daar een struikje 

herbergde vijf van de zes territoria. Het andere 

territorium bevond zich bij een poeltje achter 

de nertsenkwekerij. 

 
Figuur 160. Mannetje rietgors 

 
Figuur 161. Territoria rietgors 
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6 Karakterisering van het gebied 

6.1 Hoofdgroepen 
Naast de bespreking van de individuele soorten, 

zoals gedaan in het vorige hoofdstuk, is het 

mogelijk om het gebied te karakteriseren op 

basis van ecologische vogelgroepen. Dit zijn 

groepen vogels die min of meer dezelfde eisen 

stellen aan een biotoop (Sierdsema 1995). Om 

enig gevoel te krijgen van de waardes (aantal 

territoria per 100 ha) wordt steeds een 

vergelijking gemaakt met het dal van de Kleine 

Beerze dat vijf kilometer te oosten van dit 

gebied ligt en in 2018 door Vogelwerkgroep De 

Kempen op exact dezelfde manier is 

geïnventariseerd op broedvogels. Op het 

hoogste niveau kunnen een aantal groepen 

onderscheiden worden die in dit gebied van 

belang zijn: weidevogels, struweelvogels, 

bosrandvogels en bosvogels. De groepen zijn als 

volgt samengesteld: 

 
Figuur 162. Hoofdgroepen 

Genoemde hoofdgroepen geven de mogelijk 

voorkomende vogels weer van de betreffende 

biotopen. Van de verschillende groepen kan de 

dichtheid per 100 ha worden berekend. Deze 

zijn in onderstaande figuur uitgezet voor zowel 

het dal van de Groote Beerze als het dal van de 

Kleine Beerze.  

 
Figuur 163. Dichtheid hoofdgroepen per 100 ha 

Het is vooral van belang om naar de 

verhoudingen tussen de twee beekdalen te 

kijken. Dan valt op dat alleen de weidevogels 

een hogere dichtheid laten zien in het dal van 

de Kleine Beerze. De overige groepen laten een 

grotere dichtheid  zien in het dal van de Groote 

Beerze. 

6.2 Weidevogels 
Een verdere uitsplitsing van de weidevogels laat 

zien dat alle weidevogelgroepen hoger scoren 

in het dal van de Kleine Beerze. De 

karakteristieke biotoopeigenschappen staan bij 

iedere groep vermeld. 

 

Figuur 164. Uitgesplitste weidevogelgroepen 
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Figuur 165. Dichtheden weidevogelgroepen 

Het dal van de Kleine Beerze blijkt dus meer een 

weidevogelgebied te zijn dan het dal van de 

Groote Beerze. 

6.3 Struweelvogels 
Voor de struweelvogels zien we een omgekeerd 

beeld: hier scoort het dal van de Groote Beerze 

bij alle groepen hoger. Vanaf de Rietgors-groep 

en dan met de klok mee, heeft de groep een 

afnemende behoefte aan openheid. Vooral in 

de winterkoning-groep zitten soorten die ook in 

de struiklaag van gesloten bossen voorkomen 

 
Figuur 166. Samenstelling en 

biotoopkarakteristieken van struweelvogelgroepen 

 
Figuur 167. Dichtheden struweelvogelgroepen 

In onderstaande figuur is het voorkomen van de 

rietgors-groep en de winterkoning-groep 

weergegeven. De groepen sluiten elkaar 

nagenoeg uit. Het voorkomen van de rietgors-

groep beperkt zich nagenoeg geheel tot de 

overstromingsvlakte waar maar hier en daar 

een struik staat. 

 

 
Figuur 168. Territoria van de rietgors-groep en de 

winterkoning-groep 

De score van de winterkoning-groep is erg 

hoog. Dat komt vooral omdat er veel loofbos 

met veel ondergroei aanwezig is, maar verder is 

de groep ook goed vertegenwoordigd in de 

kleinere bosjes en houtwallen. De grasmus-

groep is veel minder vertegenwoordigd in de 

bossen. We zien verder dat zowel de 

roodborsttapuit-groep als de grasmus-groep 

maar ook de winterkoning-groep sterk 

vertegenwoordigd zijn in de beek begeleidende 
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wilgenbegroeiing in het noordelijke, 

meanderende deel van de Groote Beerze 

6.4 Bosrandvogels 
De bosrandvogelgroepen leven vaak op de 

grens van bos en open gebied, maar 

bijvoorbeeld ook op grotere kaalslagen. Omdat 

dit onderzoeksgebied uit vele bosjes bestaat, 

zijn er veel bosranden. Twee groepen zijn hier 

relevant en deze zijn weergegeven in 

onderstaande figuur. 

 

 
Figuur 169. Relevante bosrandvogelgroepen voor 

dit gebied 

Ook voor de beide bosrandvogelgroepen geldt 

dat ze in het dal van de Groote Beerze hoger 

scoren dan in het dal van de Kleine Beerze.  

 
Figuur 170. Dichtheden bosrandvogelgroepen 

 

 

 
Figuur 171. Ligging van de territoria voor de beide 

bosrandvogelgroepen 

Een opmerkelijk verschil tussen de beide 

groepen is dat de geelgors-groep goed 

vertegenwoordigd is in het kleinschalige gebied 

in het noordwesten en op de Grijze Steen. De 

putter-groep ontbreekt nagenoeg geheel op 

deze plaatsen. De putter-groep is daarentegen 

sterker vertegenwoordigd bij de boerderijen. 

6.5 Bosvogels 
De bosvogels zijn rijkelijk vertegenwoordigd in 

het dal van de Groote Beerze. 

 
Figuur 172. Bosvogelgroepen 
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Figuur 173. Dichtheden bosvogelgroepen 

Ook bij de bosvogels scoort het dal van de 

Groote Beerze in alle gevallen hoger.  In 

bovenstaande figuur is de verhouding in 

dichtheid tussen de Groote Beerze (GB) en de 

Kleine Beerze (KB) weergegeven. We zien dat 

de verhouding toeneemt voor vogelgroepen 

van oudere loofbossen. Het oudere loofbos in 

het gebied kan aangemerkt worden als een van 

de sterktes van het gebied. 

De sterktes zijn ook nog een keer aangegeven in 

onderstaand overzicht 

 
Figuur 174. Sterktes van het dal van de Groote 

Beerze op bosgebied uitgelicht. 

Oudere bossen zijn niet van de ene op de 

andere dag te verwezenlijken. Daar is een lange 

termijnplanning voor nodig. In bepaalde 

clusters in het gebied bevinden de bomen zich 

reeds in de aftakelingsfase. Dit is een hele rijke 

fase wat vogels betreft, maar die fase is voorbij 

wanneer de bomen echt afgestorven zijn en 

omvallen. Het is dus zaak om de bosplanning 

zodanig te maken dat er steeds gedeeltes van 

het bos aftakelen. Op die manier kan de 

vogelrijkdom gecontinueerd worden. 

 
Figuur 175. Bos met bomen in aftakelingsfase. 

 

 
Figuur 176. Staand dood hout 
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7 Zoogdieren 

Tijdens de broedvogelinventarisatie worden 

natuurlijk ook zoogdieren waargenomen. In de 

inventarisatieapp Avimap kunnen opgemerkte 

zoogdieren worden ingevoerd. Aan het einde 

van het seizoen kan dan een totaalkaart 

gegenereerd worden. Deze kaarten bevatten 

geen clustering zoals bij de vogels maar zijn 

totaalkaarten van alle waarnemingen. 

Een aantal van deze kaarten wordt hier 

weergegeven en kort besproken. 

 

Ree 

 

 
Figuur 177. Totaalkaart ree 

Maar liefst 124 waarnemingen van reeën zijn 

genoteerd tijdens de broedvogelinventarisatie. 

Het geïnventariseerde gebied is met zijn 

afwisseling van graslandjes met houtwallen, 

bossen en struwelen natuurlijk heel geschikt 

voor reeën. 

 
Figuur 178. Ree in grasland 

De waarnemingen beperken zich vooral tot de 

kleinschalige gedeeltes van het gebied. 

 

Konijn 

 

 
Figuur 179. Totaalkaart konijn 
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Het aantal waarnemingen van konijnen steekt 

maar mager af bij de kaart van de reeën. 

Opvallend genoeg zijn er alleen waarnemingen 

gedaan in het noordelijke deel en het zuidelijke 

deel. In het middengebied werden geen 

waarnemingen gedaan. Er worden in het veld 

vaak zieke konijnen aangetroffen. Myxomatose 

en Rabbit Hemorrhagic Disease (RHD) zijn 

virusziektes die nog steeds veel slachtoffers 

eisen onder de konijnen. 

 

Haas 

 

 
Figuur 180. Totaalkaart haas 

Het kaartje van de haas ziet er rooskleuriger uit. 

Ook de verspreiding is gelijkmatiger over het 

gebied. We zien wel een verhoogde 

concentratie in het grootschalige 

noordoostelijke deel. In deze kort gehouden 

weilanden kunnen ze natuurlijk ook 

gemakkelijker worden waargenomen. 

 
Figuur 181. Haas verscholen in het gras 

Eekhoorn 

 

 
Figuur 182. Totaalkaart eekhoorn 

Slechts twee waarnemingen van een eekhoorn 

werden genoteerd. Een waarneming betrof 

vraatresten aan sparrenkegels. De andere 

waarneming was van een eekhoorn in een 

eikenboom in een houtwal.  
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Figuur 183. Vraatsporen eekhoorn 

Vos 

 

Er zijn drie waarnemingen van een vos 

genoteerd. Vossen zijn nachtdieren maar in de 

tijd dat ze jongen hebben worden ze ook wel 

eens overdag waargenomen. 

 

 

 
Figuur 184. Totaalkaart vos 

Naast bovengenoemde waarnemingen zijn er 

ook nog incidentele waarnemingen gedaan van 

rosse woelmuis, mol, sporen van wilde zwijnen 

en van een bever. 

 

 
Figuur 185. Vraatsporen bever 

In de zomer zijn enkele experimenten gedaan 

met een cameraval in een PVC pijp, waarbij aan 

de ingang een blikje sardines was gemonteerd. 

Hiervan is een apart verslag gemaakt. Er werden 

onder andere twee steenmarters waargenomen 

en heel veel bosmuizen. Ook werd er een 

nachtegaal waargenomen die begin augustus in 

het gebied verbleef. 

  
Figuur 186. Nachtegaal 
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8 Slotbeschouwing 

Het nauwkeurig in beeld brengen van de 

broedvogelpopulatie in het dal van de Groote 

Beerze geeft de mogelijkheid om het effect van 

maatregelen te toetsen in de toekomst. 

Voorwaarde is natuurlijk wel dat de 

inventarisatie op dezelfde wijze wordt 

uitgevoerd. Het geïnventariseerde gebied is 

slechts een deel van het dal van de Groote 

Beerze. Het is bekend bij Waterschap de 

Dommel als “traject 1”. Omdat voor dit traject 

werkzaamheden zijn gepland in 2020 was het 

zaak om de nulmeting in 2019 uit te voeren. 

Voor volgend jaar staat de 

broedvogelinventarisatie van traject 2 op het 

programma. De werkzaamheden voor dit traject 

zijn gepland voor 2021. Met deze twee 

nulmetingen hoopt Vogelwerkgroep De 

Kempen een waardevolle bijdrage te leveren in 

de toetsing van latere ingrepen in het gebied. 

Ook om een andere reden is het goed om onze 

beekdalen te inventariseren op de vogelstand. 

De vogelstand in een gebied zegt namelijk veel 

over de aanwezigheid van andere organismen 

in zo’n gebied: een goede vogelstand kan er 

alleen maar zijn wanneer de voedselsituatie 

goed is. 

 

De inventarisatie van traject 1 laat een rijke 

vogelstand zien. De struweelvogels en de vogels 

die karakteristiek zijn voor oud loofbos scoren 

erg hoog in vergelijking met bijvoorbeeld het 

dal van de Kleine Beerze.  
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