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  Voorwoord 

Door Staatsbosbeheer worden de ontwikkelingen van natuurwaarden in haar terreinen 
systematisch gevolgd. In dit kader zijn in het voorjaar van 2006 in de Provincie Noord-
Brabant vier gebieden op het voorkomen van broedvogels onderzocht. Staatsbosbeheer 
Regio Zuid heeft Bureau Waardenburg opdracht verleend het onderzoek in deze vier 
gebieden uit te voeren. Onderhavig rapport bevat de resultaten van het onderzoek in 
Boswachterij De Kempen. Vanuit de opdrachtgever is het project begeleid door Michel 
Nieuwelink. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd door een projectteam: 
Pieter Wouters  veldwerk en rapportage 
Maarten Japink GIS ondersteuning 
Hein Prinsen  projectleiding en eindredactie 
Rob Lensink  redactie 
 
Carlo van Dooren (SBB) wordt bedankt voor aanvullende waarnemingen en de thee in 
de werkschuur en Marco Bakermans voor het beschikbaar stellen van diverse 
inventarisatieverslagen. Dirk van Dingenen en Mark Sloendregt zijn een keer mee 
geweest tijdens de ochtend/avond bezoeken. Aanvullende waarnemingen werden 
aangeleverd door Marco Bakermans, Dirk van Dingenen en  Lex Peeters, waarvoor dank. 
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  Samenvatting 

In het voorjaar van 2006 is in opdracht van Staatbosbeheer de Boswachterij de Kempen 
(1.332 ha) geïnventariseerd op broedvogels. Dit gebied ligt ten zuidwesten van 
Eindhoven. De gebruikte methode was die van de uitgebreide territoriumkartering. Er 
zijn 6 ochtendbezoeken gebracht en acht avond/nacht bezoeken, in totaal is 8,5 
minuten per ha aan veldwerk besteed. 
 
Er werden 85 soorten broedvogels vastgesteld. In vergelijking met de inventarisatie van 
1995 zijn acht soorten uit het gebied verdwenen en negen soorten nieuw vastgesteld 
(inclusief mandarijneend). Zestien van de voorkomende soorten staan vermeld op de 
Rode Lijst. Hiervan zijn gele kwikstaart, graspieper, grauwe vliegenvanger, kneu, matkop 
en veldleeuwerik aangemerkt als gevoelig en boomvalk, groene specht, koekoek, 
nachtzwaluw, patrijs, ransuil, wielewaal, wintertaling, zomertaling en zomertortel als 
kwetsbaar. 
 
In vergelijking met de inventarisatie van 1995 doen de soorten van opgaand naaldbos 
het goed. Onder de soorten die ook loofbomen in hun biotoop verlangen is het beeld 
wisselend. De meeste trends in deze groep zijn niet direct terug te voeren op 
veranderingen in het gebied maar eerder op regionale dan wel landelijke ontwikkelingen.  
De vogels van het open water hebben flink geprofiteerd van het herstel van de sluis aan 
het Pannegoor. De heidevogels laten ook een divers beeld zien. Soorten die vooral in 
jongere stadia in heidelandschappen voorkomen, zijn afgenomen. Soorten die gebonden 
zijn aan oudere stadia doen het voortreffelijk. 
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 1  Inleiding 

Staatsbosbeheer Regio Zuid heeft de beheersdoelen van de eigen terreinen vastgelegd in 
het Regionaal Beheersschema. Om de resultaten van het beheer te kunnen volgen en te 
evalueren laat Staatsbosbeheer volgens een bepaalde cyclus basiskarteringen uitvoeren. 
In dit kader zijn in 2006 in de provincie Noord-Brabant een aantal terreinen op het 
voorkomen van broedvogels onderzocht.  
 
Voor Staatsbosbeheer Regio Zuid zijn in 2006 in het oostelijke deel van Noord-Brabant in 
totaal 1.951 ha geïnventariseerd op broedvogels, waarvan  

• ten westen van Tilburg De Mariënhof en omgeving 93 ha; 
• ten (zuid)westen van Uden de Wijstgronden en Kooldert 32 ha; 
• ten zuidwesten van Eersel De Kempen 1.332 ha; 
• ten westen en oosten van Eersel drie verschillende boscomplexen, tezamen 

boswachterij Eersel 494 ha. 
Deze rapportage bevat de resultaten van de inventarisatie van Boswachterij De Kempen; 
de resultaten van de andere drie gebieden zijn in separate rapporten besproken.  
 
De doelstelling van de inventarisatie is drieledig. Ten eerste is het actuele voorkomen van 
de broedvogels binnen het terrein door middel van een broedvogelbasiskartering in kaart 
gebracht. Hierbij zijn alle voorkomende broedvogelsoorten gekarteerd volgens de 
methode ‘uitgebreide territoriumkartering’ (Hustings et al. 1984, Van Dijk 2004) in zes 
bezoekrondes en twee avond/nachtbezoeken. Ten tweede wordt, indien mogelijk, dit 
actuele voorkomen vergeleken met een vorige broedvogelkartering van het terrein (in 
1995) en tot slot worden de onderzoeksresultaten geïnterpreteerd in relatie tot het 
terreintype en het gevoerde beheer. 
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 2 Werkwijze 

 2.1  Methodiek 

De inventarisatie van broedvogels is uitgevoerd volgens de methode ‘uitgebreide 
territoriumkartering’ (Hustings et al. 1984). Hierbij zijn per bezoekronde alle territorium- 
en nestindicerende waarnemingen met symbolen op veldkaarten ingetekend (1:5.000). 
Direct na afloop van elk veldbezoek zijn deze gegevens op verzamelkaarten per soort 
overgezet (1:10.000). Na afloop van het veldseizoen zijn per soort de op de soortkaarten 
verzamelde waarnemingen uit de verschillende rondes volgens vaste criteria geclusterd 
en geïnterpreteerd (Van Dijk 2004). Hiermee zijn van alle integraal gekarteerde soorten 
verspreidingskaarten verkregen. Het met deze methode vastgestelde aantal territoria is 
een goede afspiegeling van het voorkomen van de getelde soorten in de onderzochte 
terreinen. Tevens is een goede vergelijking mogelijk met eerdere jaren en andere 
gebieden in Nederland.  
 
Alle broedvogels zijn gekarteerd met uitzondering van de volgende 5 soorten: houtduif, 
winterkoning, roodborst, merel en vink. In vergelijking tot 1995 (Vogel 1995) zijn 
koolmees, fitis en spreeuw aan de lijst te inventariseren soorten toegevoegd. 
 
 

 2.2  Veldwerk 

De inventarisaties zijn uitgevoerd in zes bezoekronden. De ronden waren gespreid  over 
het broedseizoen (tweede helft maart, eerste en tweede helft april, eerste en tweede 
helft mei en eerste helft juni). Een veldbezoek begon in de vroege ochtend (minimaal 
een half uur voor zonsopgang) om zo voor de meeste soorten de hoogste zangactiviteit 
mee te maken. De veldbezoeken duurden niet langer dan 5 à 6 uur, omdat de trefkans 
dan snel afneemt. Om het gebied volledig te bezoeken, is iedere ronde over meerdere 
ochtenden verdeeld. De bezoeken begonnen steeds op een andere plek zodat ieder deel 
van het gebied minimaal éénmaal bezocht is tijdens de vroege, optimale periode. Ter 
aanvulling zijn twee avond/nachtbezoeken uitgevoerd. In de tweede helft van maart is in 
een aanvullende nachtelijke ronde aandacht besteed aan uilen en houtsnip, en eind 
mei/begin juni aan uilen, nachtzwaluw en houtsnip. Om verstoring te voorkomen, is een 
taperecorder alleen gericht ingezet bij het inventariseren van bosuil en nachtzwaluw. De 
roepactiviteit van de bosuil is eind maart al gering, zodat alleen met behulp van geluid 
nog een goed beeld van de broedvogelstand is te krijgen. Bij het inventariseren van 
nachtzwaluw is alleen later op de avond geluid gebruikt om de zangactiviteit nog wat 
langer te stimuleren. Tenslotte is in de laatste (zesde) ronde ook nadrukkelijk aandacht 
besteed aan het traceren van laat arriverende soorten (o.a. wespendief en boomvalk). 
Daarna zijn begin juli en begin augustus nog enkele gerichte bezoeken aan het gebied 
gebracht om voor boomvalk en wespendief aanvullende waarnemingen te verzamelen. 
Er is niet actief naar (roofvogel)nesten gezocht.  
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Verdeeld over de zes ochtendbezoeken en de nachtbezoeken zijn in totaal 11.370 
minuten (ca. 190 uren) besteed aan veldbezoeken, hiervan zijn 10 uur aan avond-
bezoeken besteed. Dit alles komt neer op 8,5 minuten per hectare waarvan ongeveer 8,0 
in de ochtend. Dit is goed vergelijkbaar met de onderzoeksintensiteit in 1995: 9,5 
minuten per hectare waarvan 7,2 minuten in de ochtend (Vogel 1995). In 2006 zijn een 
aantal algemene soorten onderzocht (koolmees, fitis en spreeuw) die in 1995 niet zijn 
onderzocht. Hiermee is het hogere aandeel veldwerk in de ochtend in 2006 ook 
gerechtvaardigd. Het veldwerk is voornamelijk per fiets uitgevoerd, daar de boswachterij 
door paden goed is ontsloten. Waar nodig is het terrein te voet doorkruist zoals het dal 
van de Goorloop en de Cartierheide.  
 
 

 2.3 Weersomstandigheden 

Het weer is van invloed op de zang- en baltsintensiteit van vogels en daardoor op de 
doelmatigheid van het inventariseren. Harde wind, neerslag en lage temperaturen zijn 
belemmerende factoren. In het vervolg een korte beschrijving van het weer in het 
broedseizoen aan de hand van de maandoverzichten van het KNMI. 
 
Maart: maart was koud, vrij zonnig en vrij nat. Tot en met de 23e was het voortdurend 
(te) koud tot zeer koud voor de tijd van het jaar. Het einde van de maand verliep echter 
zachter dan normaal. De zon scheen meer dan gemiddeld maar vooral tijdens de koude 
periode. De neerslag was meer dan normaal met de nadruk op begin en eind maart. 
 
April: temperatuur iets boven gemiddeld, vrij droog en de zon liet zich minder zien dan 
normaal. Ondanks dat de temperatuur over de gehele maand iets boven het gemiddelde 
uitkwam waren er pieken en dalen. Van 3 t/m 11 april lag de temperatuur onder het 
gemiddelde evenals de laatste 3 dagen van de maand. De neerslag viel voornamelijk in 
het midden van april. 
 
Mei: een maand met grote verschillen. De eerste helft van mei was warm, zonnig en 
droog. De tweede helft was normaal tot koud, somber en nat. In die tweede periode viel 
vrijwel iedere dag meer of minder neerslag. 
 
Juni: warm, zonnig en droog. De eerste week van de maand verliep nog vrij koud, maar 
daarna werd de temperatuur zomers. De zon was deze maand veelvuldig aanwezig en 
scheen gemiddeld zo’n 60 uur meer dan normaal. De weinige neerslag die er viel, viel 
voornamelijk in het tweede deel van de maand en dan nog vrijwel volledig op 14 en 25 
juni.  
 
Juli: droog, zonnig met temperaturen die ver boven het gemiddelde lagen. Augustus 
daarentegen was somber en zeer nat. Over het geheel genomen waren de 
inventarisatieomstandigheden redelijk en werd geen hinder (vertraging) ondervonden. 
De koude in maart en april indiceerde echter een late aankomst van veel zomervogels.  
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Over het geheel genomen zullen de inventarisatieomstandigheden vrij normaal zijn 
geweest. 
 
 

 2.4  Presentatie gegevens en rapportage 

De gegevens zijn bewerkt volgens de criteria van de territoriumkartering (Van Dijk 
2004). Op basis van een deskundigenoordeel is op een aantal punten afgeweken van de 
criteria in Van Dijk (2004). Voor boomvalk en torenvalk zijn de criteria versoepeld. Bij 
deze soorten waren er volgens de richtlijnen te weinig waarnemingen om een territorium 
toe te kennen. In deze gevallen waren de aanwijzingen voor een territorium dermate 
groot dat het desalniettemin werd toegekend. Voor de grauwe vliegenvanger zijn 
waarnemingen tot 10 dagen voor de ‘datumgrens’ meegeteld als territorium. Tevens zal 
bij de soortbespreking, indien relevant, worden aangegeven voor welke zeldzame en 
bijzondere soorten de territoriumkartering afwijkt van broedgevallen, welke soorten 
mogelijk gemist zijn en welke soorten mogelijk sterk onder- of overtelt kunnen zijn (§ 
4.2). 
 
De op hierboven beschreven wijze verkregen territoriumkaarten van elke soort zijn in 
stippenkaarten, waarbij volgens Van Veen et al. (1994) een stip is toegekend aan de 
locatie waar (in hiërarchische volgorde): 
- het nest werd gevonden; 
- binnen de datumgrenzen de waarneming met de hoogste broedcode werd verricht; 
- binnen de datumgrenzen de meeste waarnemingen werden verricht; 
- binnen de datumgrenzen de laatste waarneming werd verricht. 
 
Tijdens het veldwerk is een klein aantal territoria van verschillende soorten vlak buiten de 
grenzen van het geselecteerde onderzoeksgebied gevonden. Deze territoria zijn bij de 
gegevensanalyses alleen gebruikt als daar, gezien het verband met het 
onderzoeksgebied, aanleiding voor was. 
 
De stippenkaarten zijn gedigitaliseerd en als bijlage opgenomen.  
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Figuur 3.1 Ligging en toponiemen in Boswachterij De Kempen. 
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 3 Boswachterij De Kempen 

 3.1 Ligging, begrenzing en karakteristiek 

Boswachterij De Kempen heeft een oppervlakte van 1.332 ha en is gelegen ten 
zuidwesten van Eindhoven. Omgeven door de dorpen Bladel, Hapert, Eersel, Weebosch 
en Luyksgestel. Het terrein ligt in de atlasblokken (uurhokken) 57-11, 57-12, 57-21, 57-
22, 57-31 en 57-32. De boswachterij bestaat voornamelijk uit naaldbossen. Aan de 
noordoostkant ligt een heidecomplex en aan de westkant een beekdal. Verder liggen er 
binnen het onderzoeksgebied nog enkele landbouwpercelen. Het gebied is vrij 
toegankelijk op wegen en paden.  
 
 

 3.2 Biotooptypen 

Boswachterij De Kempen bestaat uit een noordelijk en zuidelijk deel. Het noordelijke deel 
(1.129 ha) bestaat voor het grootste deel uit naaldbos op voedselarme podzolgronden. 
Het naaldbos is homogeen van karakter en bestaat voornamelijk uit grove den, zwarte 
den, douglas en lariks. Het merendeel is middeloud tot jong bos met een 
multifunctionele doelstelling. In het oosten bevindt zich de Hapertsche Heide. Deze 
bestaat voor een groot gedeelte uit droge heide waarop nauwelijks opslag te vinden is. 
De kern wordt doorsneden door het Dalemsstroompje waar natte heide en 
gagelstruweel voorkomen. Dit gebied wordt samen met de Cartierheide begraasd door 
runderen. In 2003–2004 is de randzone van de heide massaal gekapt waardoor enkele 
fikse kapvlakten zijn ontstaan. 
 
In het westen van het gebied ligt het dal van de Goorloop, een terrein met een 
natuurdoelstelling. Het gebied wordt doorsneden door de Goorloop. Langs deze beek is 
een strook aftakelend berkenbos aanwezig dat in sneltempo wordt vervangen door 
struweel wat op sommige plaatsen geheel bestaat uit vuilboom. In het midden gedeelte 
bevindt zich nog een oud loofbos dat voornamelijk bestaat uit zomereik en berk. Het bos 
aan de randen van het beekdal bestaat ook voornamelijk uit loofbos, voornamelijk 
Amerikaanse eik, beuk en berk,maar dan nog in een goede conditie. Het noordelijke deel 
van het beekdal heeft door grootschalige kap een open karakter gekregen. 
 
De Cartierheide, grenzend aan de Hapertse Heide, is een zeer gevarieerd heideterrein. In 
het centrale deel ligt het Pannegoor, een kunstmatig aangelegde vijver die gevoed wordt 
door het Dalemsstroompje dat van zuid naar noord door het gebied stroomt. Door 
herstel van de sluis aan de noordkant van de vijver kan er langer water worden 
vastgehouden. Het Pannegoor wordt omzoomd door struwelen die voornamelijk bestaan 
uit gagel met plaatselijk riet en berk. Ook ten oosten en noorden van het Pannegoor 
vinden we moerassige delen, met veel gagelstruweel, en omgeven door vochtige heide 
met pijpenstro en dopheide. Meer naar de randen van de heide wordt het terrein zeer 
reliëfrijk. Hier vinden we droge heide met aan de noordkant nogal wat vliegdennen. Aan 
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de noordkant bevindt zich ook nog een relatief oud loofbos met voornamelijk zomereik, 
ruwe berk en grove den. 
 
Het zuidelijke deel van de boswachterij (204 ha) wordt gevormd door de Pielis en 
Weijerkens. De Pielis bestaat voor het grootste deel uit naaldbos met een homogeen 
karakter. De leeftijd is over het algemeen jong tot middeloud. Tegen de Zwarte 
Horstweijer ligt een open gekapte vlakte met veel reliëf. De Weijerkens is een voormalig 
landbouwgebied dat nu braak ligt. Om de paar jaar worden willekeurig enkele akkers 
omgeploegd. 
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 4 Resultaten 

 4.1 Soorten en aantal 

In totaal zijn 85 soorten in 2006 als broedvogel vastgesteld, waarvan 5 soorten niet zijn 
geïnventariseerd (tabel 4.1, 4.2). Van de vastgestelde soorten staan de volgende 
vogelsoorten als gevoelig op de Rode Lijst (Hustings et al. 2004); gele kwikstaart, 
graspieper, grauwe vliegenvanger, kneu, matkop, veldleeuwerik. De volgende  soorten 
staan in de categorie kwetsbaar; boomvalk, groene specht, koekoek, nachtzwaluw, 
patrijs, ransuil, wielewaal, wintertaling, zomertaling en zomertortel. 
 
 

 4.2 Bespreking per soort 

In deze paragraaf wordt voor een selectie van soorten een nadere toelichting gegeven. 
Dit is gedaan voor de soorten die op de Rode Lijst staan, roofvogels en uilen, 
watervogels, spechten en een aantal soorten die gezien hun voorkomen (zeldzaam en of 
kritisch) in de Kempen een nadere toelichting verdienen. 
 
Appelvink  n=0 
In 2006 is geen enkel territorium van de appelvink vastgesteld. Deze soort lijdt in de 
bossen in regio De Kempen een marginaal bestaan. En het lijkt erop dat de stand eerder 
afneemt dan toeneemt. 
 
Blauwborst  n=16 
Het was een goed jaar voor de blauwborst. De verspreiding op zowel  de Cartierheide als 
in de Goorloop valt samen met het voorkomen van gagelstruweel. De recente vestiging 
in het dal van de Goorloop heeft zeker te maken met de natuurontwikkeling die hier 
plaats vindt, namelijk vernatting van het gebied. 
 
Bonte vliegenvanger  n=19 
Het lijkt er op dat deze soort het stilaan steeds beter doet in regio De Kempen. Dit is 
terug te zien in het aantal vastgestelde territoria in de boswachterij. De verspreiding 
concentreert zich in de rijkere stukken zoals in het dal van de Goorloop. Amerikaanse eik 
en berk zijn favoriet binnen de gevonden territoria. Dat deze ‘nestkasten-soort’ ook 
daadwerkelijk in natuurlijke holen tot broeden komt, blijkt uit het feit dat door het 
volgen van alarmerende vogels met voer, drie broedholten buiten nestkasten zijn 
ontdekt; twee in een dode berk en één in een Amerikaanse eik. 
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Tabel 4.1 In Boswachterij Kempen-noord vastgestelde broedvogels in 2006 en 1995, 
aantal territoria en dichtheid in paren/100 ha landschap. Zie ook volgende 
pagina. - = niet onderzocht in een van beide jaren (houtduif, winterkoning, 
roodborst, merel en vink in beide jaren niet onderzocht maar wel 
aanwezig). In beide jaren zijn niet precies dezelfde gebiedsdelen 
geïnventariseerd (zie paragraaf 5.1). Gegevens uit 1995 uit Vogel (1995). 

 
 aantal territoria dichtheid n/100 ha 
soort 2006 1995  2006 1995 

Appelvink 0 3  0,0 0,2 
Blauwborst 16 11  1,4 0,9 
Bonte Vliegenvanger 19 5  1,7 0,4 
Boomklever 9 1  0,8 0,1 
Boomkruiper 118 49  10,5 4,0 
Boomleeuwerik 16 26  1,4 2,1 
Boompieper 141 94  12,5 7,7 
Boomvalk 1 1  0,1 0,1 
Bosrietzanger 0 1  0,0 0,1 
Bosuil 23 19  2,0 1,5 
Braamsluiper 0 3  0,0 0,2 
Buizerd 8 6  0,7 0,5 
Dodaars 10 3  0,9 0,2 
Ekster 0 5  0,0 0,4 
Fazant 14 10  1,2 0,8 
Fitis 290 -  25,7 - 
Fluiter 0 5  0,0 0,4 
Gaai 56 32  5,0 2,6 
Geelgors 15 33  1,3 2,7 
Gekraagde Roodstaart 44 64  3,9 5,2 
Geoorde Fuut 15 0  1,3 0,0 
Glanskop 0 2  0,0 0,2 
Goudhaan 192 111  17,0 9,0 
Goudvink 9 6  0,8 0,5 
Grasmus 5 9  0,4 0,7 
Graspieper 15 6  1,3 0,5 
Grauwe Vliegenvanger 4 12  0,4 1,0 
Groene Specht 11 11  1,0 0,9 
Groenling 1 0  0,1 0,0 
Grote Bonte Specht 58 53  5,1 4,3 
Grote Lijster 9 12  0,8 1,0 
Havik 1 3  0,1 0,2 
Heggenmus 16 16  1,4 1,3 
Holenduif 11 41  1,0 3,3 
Houtsnip 15 2  1,3 0,2 
Kauw 18 19  1,6 1,5 
Kievit 10 7  0,9 0,6 
Kip 1 0  0,1 0,0 
Kleine Bonte Specht 6 0  0,5 0,0 
Kleine Karekiet 1 1  0,1 0,1 
Kneu 9 9  0,8 0,7 
Koekoek 10 7  0,9 0,6 
Kokmeeuw 1000 3  88,6 0,2 
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Tabel 4.1(vervolg) In Boswachterij Kempen-noord vastgestelde broedvogels in 2006 en 
1995, aantal territoria en dichtheid in paren/100 ha landschap. Zie ook 
vorige pagina. 

 
 aantal territoria dichtheid n/100 ha 
soort 2006 1995  2006 1995 

Koolmees 161 -  14,3 - 
Korhoen 0 1  0,0 0,1 
Krakeend 3 0  0,3 0,0 
Kruisbek 4 4  0,4 0,3 
Kuifeend 4 0  0,4 0,0 
Kuifmees 140 119  12,4 9,7 
Mandarijneend 1 0  0,1 0,0 
Matkop 44 38  3,9 3,1 
Meerkoet 20 5  1,8 0,4 
Nachtzwaluw 20 10  1,8 0,8 
Patrijs 4 3  0,4 0,2 
Pimpelmees 87 69  7,7 5,6 
Ransuil 2 5  0,2 0,4 
Rietgors 10 9  0,9 0,7 
Roodborsttapuit 36 11  3,2 0,9 
Sijs 3 1  0,3 0,1 
Slobeend 5 0  0,4 0,0 
Soepeend 0 2  0,0 0,2 
Sperwer 1 6  0,1 0,5 
Spotvogel 0 5  0,0 0,4 
Spreeuw 17 -  1,5 - 
Sprinkhaanzanger 17 5  1,5 0,4 
Staartmees 36 14  3,2 1,1 
Tjiftjaf 113 187  10,0 15,2 
Torenvalk 3 5  0,3 0,4 
Tuinfluiter 18 70  1,6 5,7 
Veldleeuwerik 8 21  0,7 1,7 
Vuurgoudhaan 8 7  0,7 0,6 
Waterhoen 11 6  1,0 0,5 
Waterral 7 5  0,6 0,4 
Wespendief 2 1  0,2 0,1 
Wielewaal 1 4  0,1 0,3 
Wilde Eend 28 36  2,5 2,9 
Wintertaling 3 5  0,3 0,4 
Witte Kwikstaart 3 5  0,3 0,4 
Wulp 4 13  0,4 1,1 
Zanglijster 31 32  2,7 2,6 
Zomertaling 1 0  0,1 0,0 
Zomertortel 3 8  0,3 0,7 
Zwarte Kraai 46 34  4,1 2,8 
Zwarte Mees 103 139  9,1 11,3 
Zwarte Specht 10 7  0,9 0,6 
Zwartkop 183 172  16,2 14,0 
Zwartkopmeeuw 1 0  0,1 0,0 
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Tabel 4.2 In Boswachterij Kempen-zuid vastgestelde broedvogels in 2006, aantal 
territoria en dichtheid in paren/100 ha landschap. Zie ook volgende 
pagina. Houtduif, winterkoning, roodborst, merel en vink zijn niet 
geïnventariseerd, maar wel aanwezig. 

 
soort  aantal territoria dichtheid n/100 ha 

Boomkruiper 10  4,9 
Boomleeuwerik 14  6,9 
Boompieper 54  26,5 
Bosuil 1  0,5 
Buizerd 3  1,5 
Fazant 1  0,5 
Fitis 37  18,2 
Gaai 7  3,4 
Geelgors 23  11,3 
Gekraagde Roodstaart 13  6,4 
Goudhaan 16  7,9 
Grasmus 5  2,5 
Graspieper 5  2,5 
Groene Specht 1  0,5 
Grote Bonte Specht 12  5,9 
Grote Lijster 2  1,0 
Havik 2  1,0 
Heggenmus 4  2,0 
Houtsnip 1  0,5 
Koolmees 16  7,9 
Kramsvogel 1  0,5 
Kruisbek 1  0,5 
Kuifmees 32  15,7 
Kwartel 1  0,5 
Matkop 7  3,4 
Nachtzwaluw 4  2,0 
Patrijs 5  2,5 
Roodborsttapuit 15  7,4 
Sperwer 1  0,5 
Tjiftjaf 4  2,0 
Torenvalk 1  0,5 
Veldleeuwerik 1  0,5 
Wielewaal 1  0,5 
Wilde Eend 1  0,5 
Wulp 4  2,0 
Zanglijster 1  0,5 
Zomertortel 2  1,0 
Zwarte Kraai 10  4,9 
Zwarte Mees 16  7,9 
Zwarte Specht 1  0,5 
Zwartkop 12  5,9 

 
Boomklever  n=7 
De boomklever doet het goed in regio De Kempen, zo ook in het onderzochte gebied. 
Wel is de soort gebonden aan de (oudere) loofbossen, met beuk en Amerikaanse eik, 
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zoals rond het Jachthuis en bij het Vennebos. Op 11 april  werd een roepende vogel 
gehoord ten westen van de Hapertse Heide in een grove dennenopstand. Dit is niet 
voldoende om een territorium toe te kennen maar geeft aan dat uitbreiding naar de 
minder rijke delen van het gebied mogelijk kan zijn. 
 
Boomleeuwerik   n=19 
Met 7 territoria op de Hapertse heide / Cartierheide een meer dan gemiddeld aantal in 
vergelijking tot eerdere jaren (Bakermans 2004). Het is wel opvallend dat de soort hier 
alleen voorkomt op de kapvlaktes die grenzen aan de heide en langs de Bredasebaan die 
dwars door de heide loopt. In het dal van de Goorloop heeft het kappen van 
bosopstanden een positief gevolg gehad voor de boomleeuwerik. Opvallend is het aantal 
territoria dat is gevonden in agrarisch gebied. Binnen het inventarisatie project zijn dat er 
vier. In aangrenzende gebieden zijn nog eens 10 territoria vastgesteld; voornamelijk op 
de hoge gronden van de Pielis. 
 
Boomvalk  n=1 
In het dal van de Goorloop is een paar vastgesteld. Begin augustus was  hier nog steeds 
een exemplaar aan het jagen. Er is waargenomen dat dit exemplaar aan de noordkant 
van het gebied jongen voerde, dat wijst op een geslaagd broedgeval. 
 
Bosuil  n=21 
Na een forse toename van de soort in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw 
lijkt het aantal gestabiliseerd. De territoria zijn vrij gelijkmatig over het gebied verspreid. 
Alleen in het centrale deel van de boswachterij en de bossen van de Pielis is de bezetting 
lager. Wel moet hier opgemerkt worden dat de respons op geluid eind maart, bij het 
begin van de inventarisatie, lager is dan in januari waardoor mogelijk territoria zijn 
gemist. 
 
Buizerd n=10 
Met 10 territoria is de boswachterij goed bezet, ondanks het slechte muizenjaar. Gezien 
de muizenstand is het broedsucces waarschijnlijk laag geweest. Van één nest is bekend 
dat het is verlaten. Bij slechts twee nesten in de boswachterij zijn jongen gehoord. 
 
Dodaars  n=10 
Ook hier zien we de positieve uitwerking van het herstel van de sluis aan het Pannegoor. 
Naast de vaste territoria op het Laarven en de Klotputten ten noorden van het 
Pannegoor, zijn dit jaar maar liefst 6 territoria op het Pannegoor zelf vastgesteld. Ook 
zijn twee territoria vastgesteld in het dal van de Goorloop. Het territorium van het 
Laarven is waarschijnlijk verstoord door de vele recreanten die hier tot aan de waterkant 
kunnen komen. 
 
Fazant  n=15 
De soort doet het ondanks het verbod op uitzetten goed, vooral op de heide lijkt het 
uitstekend te gaan. Hier is een toename vastgesteld van het aantal roepende hanen. Ze 
zijn vooral te vinden in de nattere delen van de heide, zoals rond het Pannegoor. De 
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populatie rond de werkschuur is op een territorium na geheel verdwenen. De extensief 
beheerde landbouwgronden in de omgeving zijn vermoedelijk te arm. Ook op de braak 
liggende gronden van de Weijerkens zijn geen fazanten gevonden. 
  
Fluiter  n=0 
In regio De Kempen lijkt het erop dat de soort harder achteruit gaat dan landelijk waar in 
15 jaar tijd een afname van ca. 60% is vastgesteld (Van Dijk et al. 2006). 
 
Geelgors  n=33 
De verschillen met 1995 zijn groot. Op de heide zijn 4 territoria vastgesteld wat een 
dieptepunt is (Bakermans 2004). Verder zijn de jonge aanplanten die in 1995 nog een 
ideaal biotoop vormden te oud geworden en is de soort teruggedrongen naar de randen 
van de boswachterij. Vooral rond de recreatiezone in de Boswachterij is de soort 
afgenomen, mogelijk als gevolg van toenemende recreatiedruk (o.a. mountain-biken). In 
de Pielis lijkt het goed te gaan met de geelgors. Hier komt de soort vooral voor op de 
grens van bos en agrarisch gebied. In het extensief beheerde agrarische landschap, Holle 
Witrijt en Weijerkens, zijn ook nog een behoorlijk aantal territoria vastgesteld. 
 
Gekraagde roodstaart  n=57 
De verspreiding is beperkt tot het dal van de Goorloop en in mindere mate tot de 
noordkant van de Cartierheide. Het aantal ligt lager dan in 1995. In de boswachterij is de 
soort bijna helemaal verdwenen. Daar en tegen is de verspreiding in het zuidelijke deel 
(Pielis) wel gelijkmatig verspreid over de bosgebieden. De afname in het dal van de 
Goorloop kan waarschijnlijk geheel worden gewijd aan het verdwijnen van de dode 
berken met holten. 
 
Geoorde fuut  n=15 
Met het herstel van de sluis aan de oostzijde van het Pannegoor op de Cartierheide is 
een eind gekomen aan het jaarlijks, vroeg in het jaar, droogvallen van dit ven. Dit heeft 
een positieve uitwerking gehad op soorten en aantallen watervogels als de aantallen. Zo 
ook voor de geoorde fuut die naast voldoende water ook voordeel heeft van de 
aanwezige kolonie kokmeeuwen. In eerste instantie werden steeds tussen de 10 en 15 
exemplaren geteld. Totdat half mei zijn 13 paar met jongen geteld en nog twee solitaire 
exemplaren. Waarschijnlijk waren dit vogels waarvan de partner nog op het nest zat.  
later in het seizoen zijn ook hierbij jongen gezien. Het uiteindelijke broedsucces was laag. 
Tijdens het laatste bezoek werden nog maar weinig (grote) jongen waargenomen. 
 
Goudvink  n=9 
Met negen territoria doet de soort het voor Kempische begrippen goed. Er zijn drie 
territoria gesitueerd in het dal van de Goorloop. Mogelijk dat het ontstaan van het 
vuilboombos hier debet aan is. De andere territoria zaten alle in jong tot middeloud bos 
met een hoog stamtal. 
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Grasmus  n=7 
De soort is vooral waargenomen in de jonge aanplanten met veel ruigten in het dal van 
de Bosscherweijerloop. Op de heide is de soort geheel verdwenen; een trend die al 
langer zichtbaar was (Bakermans 2004). 
 
Graspieper n=19 
Deze soort doet het in het agrarische landschap van regio De Kempen nog veel slechter 
dan de veldleeuwerik. Op de heide is de soort duidelijk toegenomen en de laatste jaren 
ook stabiel (Vogel 1995, Bakermans 2004). In het braak liggende agrarische gebied van 
de Weijerkens vijf territoria konden worden vastgesteld. 
 
Grauwe vliegenvanger  n=4 
De grauwe vliegenvanger heeft in het onderzochte gebied veel terrein verloren. Alleen in 
het dal van de Goorloop zijn enkele territoria vastgesteld en één in een perceel 
Amerikaanse eik tegen het Vennebos aan. Landelijk heeft deze soort ook veel terrein 
verloren zodat de oorzaak van de achteruitgang waarschijnlijk buiten het gebied ligt.  
 
Groene specht  n=11 
Er zijn minder territoria in het noordelijke deel van de boswachterij gevonden dan in 
1995. Ook op en rond de heide zijn minder territoria gevonden, maar in het dal van de 
Goorloop iets meer. De territoria bevinden zich vooral in de randen van het bosgebied. 
 
Grote bonte specht  n=70 
De grootste concentratie vinden we in het dal van de Goorloop. Hoewel de soort hier 
over zijn top lijkt te zijn door het snel aftakelen van het dode berkenbos. Het is opvallend 
dat midden in de boswachterij minder territoria gevonden worden dan aan de randen. 
Mogelijk is hier door de homogeniteit van het bos minder voedsel (dood hout) te vinden 
waardoor de territoria groter zijn. 
 
Havik  n=3 
In 1995 was het al bedroevend gesteld met het aantal haviken in de boswachterij, slechts 
twee territoria en één net buiten het gebied. Dit jaar was dat gezakt naar één territorium 
binnen het onderzochte gebied en één net daar buiten. Het is onbegrijpelijk dat in zo’n 
groot bosgebied als het noordelijke deel van de boswachterij maar één havik voorkomt. 
Dat dit met verminderd voedselaanbod te maken zou hebben, is met een kolonie 
kokmeeuwen in de buurt moeilijk te geloven. Daar het mannetje ook nog onvolwassen 
was, lijkt er meer aan de hand te zijn (vervolging?). Het nest is wel succesvol 
uitgevlogen. 
 
In de Pielis zijn wel meer territoria te vinden, maar waren de paren weer niet succesvol. 
Na twee bezoeken is van de havik op de Pielis niets meer waargenomen. Het andere 
nest is tijdens de eifase verlaten. De oudervogels zijn hier nog wel enkele malen gehoord 
of gezien. 
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Holenduif  n=11 
De holenduif is het sterkst afgenomen in het zuidelijke deel van de Goorloop. Naast het 
snel verdwijnen van de dode berken met holen, is ook de kap van een laan met oude 
Amerikaanse eiken hier vermoedelijk debet aan. Tijdens de inventarisatieronden zijn in 
het centrale deel van de boswachterij losse exemplaren gezien. Het is dus goed mogelijk 
dat hier nog een enkel paartje in een oud spechten hol heeft gebroed. 
 
Houtsnip  n=14 
In het dal van de Goorloop is een speciaal avondbezoek gebracht om de soort te 
inventariseren. De andere territoria zijn tijdens de ochtendbezoeken en de 
avondbezoeken speciaal voor de nachtzwaluw opgetekend. De heide en het dal van de 
Goorloop zijn favoriet. Omdat houtsnippen moeilijk zijn vast te stellen, zal het aantal van 
14 territoria dan ook een minimum zijn. Tijdens een speciale simultaantelling in 2004 zijn 
in het dal van de Goorloop 10 territoria vastgesteld (Bakermans 2004). Bij de kapvlakte 
in de Pielis is in 2006 ook een territorium vastgesteld. 
 
Kauw  n=18 
Een kolonie van 10 paar was aanwezig in de beukenlaan achter het jachthuis. Ze 
broeden daar in oude holen van zwarte en groene specht. Verder bevond zich nog een 
kolonie van 4 paar in een paardenschuurtje op de Pan. De andere paren kwamen 
verspreid over het gebied voor. 
 
Kievit  n=10 
Ten opzichte van 1995 is een toename vastgesteld, maar de verspreiding is veranderd. 
Kwam de soort in 1995 nog voor op de heide, daar is hij nu helemaal verdwenen. Dit 
was ook al in 2004 het geval (Bakermans 2004). Nu broeden er zes paar op de 
graslanden in het dal van de Goorloop. Dit is  nieuw want in 2001 was dit nog niet het 
geval (Bakermans 2001).  
 
Kip  n=1 
11 april is een roepende haan waargenomen bij de parkeerplaats aan de Pals. Mogelijk 
iemand die de ophokplicht (vogelgriep voorjaar 2006!) wilde ontlopen en zijn dieren had 
gedumpt op deze plek. Dat zulke dieren weinig kans hebben in de vrije natuur bleek 
toen de haan op 25 april geplukt werd teruggevonden. 
 
Kleine bonte specht  n=6 
Deze soort doet het goed in regio De Kempen. Werden in 1995 nog geen territoria 
vastgesteld, nu 6. Vier hiervan bevonden zich in het dal van de Goorloop. Langs het 
Dalemsstroompje is op 31 mei een foeragerend vrouwtje gezien. Ze vloog met een bek 
vol voedsel naar een dode berk waar het nest in zat. Later is gezien dat een sperwer een 
poging deed om het vrouwtje van de nestboom te plukken, echter zonder succes. In het 
zuidelijk deel van de boswachterij is de soort vastgesteld doordat een vrouwtje luid 
roepend een jong begeleide dat amper kon vliegen. Door de late start van de 
inventarisatie zijn mogelijk nog paren gemist. 



25 

 
Kneu n=9 
Ondanks dat het landelijk niet goed gaat met de kneu lijkt de soort zich op de heide te 
kunnen handhaven. De Hapertse Heide lijkt het aantrekkelijkste voor de soort. Het is 
herhaaldelijk gezien dat vogels in noordoostelijke richting vlogen, waarschijnlijk om te 
gaan foerageren in het aangrenzende agrarisch gebied. 
 
Koekoek  n=10 
Op de heide is de stand, vijf roepende mannetjes, sinds 1995 stabiel (Bakermans 2004). 
In het dal van de Goorloop zijn nu iets meer roepende mannetjes vastgesteld. Dit alles 
staat haaks op de dalende landelijke trend. 
 
Krakeend  n=3 
Een soort die het landelijk maar ook in regio De Kempen goed doet. In 1995 zijn er nul 
vastgesteld, nu drie paar. Het ging om twee paar op het Pannegoor en een op een plasje 
in het dal van de Goorloop.  
 
Kramsvogel n=0 
Op 8 mei is op de kapvlakte van de Pielis een kramsvogel waargenomen die zich 
verdacht gedroeg. De vogel kwam aanvliegen en ging daar in een boompje zitten waar 
het de hele tijd ook in bleef zitten. Op 19 mei vloog een paartje over de kapvlakte 
waarvan een vogel in een boom bleef zitten en de ander terug vloog in de richting 
waarvan ze vandaan gekomen waren. Begin juni is door Lex Peeters een nest gevonden 
in een houtwal die tegen het gebied aan ligt. 
 
Kruisbek  n=5 
2006 was voor regio De Kempen een normaal kruisbekkenjaar. Ieder jaar komen in de 
Kempische bossen enkele kruisbekken tot broeden, zo ook in de boswachterij. Opvallend 
is dat de territoria voornamelijk aan de westkant van het gebied liggen. Bij zeker twee 
paren zijn jongen waargenomen. Door de voor deze soort late start van de inventarisatie 
zijn waarschijnlijk broedparen gemist, getuige de groep van 18 exemplaren die begin mei 
werd waargenomen. Mogelijk betrof het vogels waarvan het broedsel mislukt was. 
 
Kuifeend  n=4 
Evenals bij andere soorten watervogels heeft het herstel van de sluis aan het Pannegoor 
ook bij deze soort een positieve uitwerking gehad. Er zijn vier territoria vastgesteld 
waarvan drie op het Pannegoor en een in de aangrenzende Klotputten. 
 
Matkop  n=50 
Deze Rode Lijst soort heeft zijn hoogste dichtheid in het dal van de Goorloop. Hier is ten 
opzichte van 1995 een duidelijke toename gecontateerd. Op en rond de heideterreinen 
is de soort afgenomen. Verder komt de soort verspreid over het gebied voor. In  het 
centrale deel van de boswachterij is de matkop vooral aangetroffen in percelen met 
jonge zwarte den. 
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Nachtzwaluw  n=24 
Landelijk doet de soort het de laatste jaren erg goed. Dit zien we ook terug in de 
aantalen die zijn vastgesteld in de boswachterij. De meeste territoria liggen op en rond 
de heide en in het dal van de Goorloop. In dit laatste gebied profiteren ze van de 
grootschalige kap die daar de laatste jaren heeft plaatsgevonden.  Op de Cartierheide is 
tijdens het inventarisatiewerk op een koeienpaadje een nest met twee eieren 
aangetroffen. Later zijn de eieren niet meer terug gevonden. Mogelijk zijn ze door de 
koeien vertrapt. Ook op de kapvlakte in de Pielis zaten twee territoria. 
 
Nijlgans  n=0 
Diverse malen zijn overvliegende Nijlganzen gezien. Later in het seizoen is een paar 
waargenomen op het Pannegoor. Het kan niet worden uitgesloten dat in de 
boswachterij zelf een paar zonder succes heeft gebroed, bijvoorbeeld op een oud 
roofvogelnest. 
 
Ransuil  n=2 
Ondanks dat het gebied regelmatig in de avond/nacht is bezocht,  zijn geen volwassen 
exemplaar waargenomen. Er zijnn op twee plaatsen jonge ransuilen gehoord. Een 
onvolwassen exemplaar zat te roepen tegen de Hapertse Heide en een nest van drie riep 
vanuit de houtwallen bij de werkschuur. De voedselsituatie in regio De Kempen was dit 
jaar niet optimaal, hetgeen resulteerde in weinig geslaagde broedsels (Wouters 2006). 
 
Rietgors  n=10 
Het aantal rietgors-territoria is stabiel. Mogelijk zijn, door de aanwezigheid van de 
luidruchtige kokmeeuwenkolonie, zingende mannetjes gemist in het centrale deel van 
het Pannegoor. Hier is tijdens het inventariseren wel op ingespeeld door met de 
verrekijker te zoeken naar ‘zingende’ mannetjes in de toppen van de vegetatie. De soort 
komt voornamelijk voor in de gagelstruwelen, zowel op de Cartierheide als in het dal van 
de Goorloop. 
 
Roodborsttapuit  n=48 
Werden in 1995 11 territoria gevonden op de heide, nu waren dat er 27. Maar dat de 
dichtheid nog hoger kan bewijzen de resultaten van de inventarisatie in 2004 toen maar 
liefst 33 territoria zijn vastgesteld (Bakermans 2004). In het dal van de Goorloop heeft de 
roodborsttapuit geprofiteerd van de grootschalige kap van bos. Op de Weijerkens wordt 
aangetoond dat extensief beheer van agrarische gronden de soort geen windeieren legt. 
Hier zijn maar liefst 7 territoria gevonden. 
 
Sijs n=3 
Wat voor de kruisbek geldt, geldt ook voor de sijs. Ieder jaar komen in de diverse 
Kempische bossen wel sijzen tot broeden, maar minder dan de kruisbek. Zo ook in de 
boswachterij. Er zijn drie zingende mannetjes vastgesteld maar lopende het veldseizoen 
zijn steeds overvliegende exemplaren gezien. Dat de soort hier ook succesvol kan 
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broeden werd bevestigd door een familie met jongen, waargenomen in de buurt van de 
territoria gelegen achter het Jachthuis. 
Slobeend  n=5 
Deze soort broedt pas sinds enkele jaren weer op het Pannegoor. Ook hier zal het herstel 
van de sluis een positieve invloed hebben gehad. Met vijf paar is het zelfs een van de 
betere gebieden in regio De Kempen. 
 
Soepeend  n=1 
Slechts 1 paar op een vijver in het uiterste zuiden van de boswachterij. 
 
Sperwer  n=2 
Er is niet systematisch naar nesten gezocht, Het aantal gevonden territoria zal te laag 
zijn. Op een aantal plaatsen waar in 1995 nog nesten/territoria zijn gevonden, waren nu 
met zekerheid geen nesten/territoria te vinden, zoals bij het Vennebos en het dal van de 
Goorloop.  In het zuidelijk deel van de boswachterij is op 9 april een geslagen vrouwtje 
gevonden. 
 
Spreeuw  n=17 
De soort is in het dal van de Goorloop sterk achteruit gegaan (Bakermans 2001). In 2001 
zijn nog 38 territoria vastgesteld, in 2006 nog maar 12. Ook ten noorden van de 
Cartierheide is het aantal broedvogels gehalveerd. In het dal van de Goorloop kan de 
aftakeling van het dode berkenbos een oorzaak zijn. Voor de achteruitgang bij de 
Cartierheide speelt dat geen rol. Oorzaken zullen daarom ook buiten de boswachterij 
gezocht moeten worden. 
 
Sprinkhaanzanger  n=17 
De soort is sterk toegenomen in de afgelopen decennia. Naast een toename op de heide 
heeft de soort zich ook in het dal van de Goorloop gevestigd. Ze is vooral te vinden in 
natte vegetaties. Ook in droge heide, mits de heidestruiken fors ontwikkeld zijn, zijn 
territoria vastgesteld. 
 
Tjiftjaf  n=117 
De tjiftjaf is in 2006 bijna 40 % afgenomen ten opzichte van vorige inventarisaties 
(Vogel 1995, Bakermans 2001, 2004). Dit is niet alleen het geval in de boswachterij. 
Ook op andere plaatsen in regio De Kempen heeft de tjiftjaf het dit jaar niet goed 
gedaan (med. Jan Kolsters). De oorzaak voor de afname zal dan ook buiten de 
boswachterij gezocht moeten worden. 
 
Torenvalk  n=4 
Het  lagere aantal torenvalken ten opzichte van 1995 kan te maken hebben met de 
mindere voedselsituatie dit jaar. Er is een nest gevonden in een bosje tegen de kapvlakte 
op de Pielis. Het bevond zich in een grove den. Begin augustus is op de Cartierheide een 
jonge torenvalk gezien zodat aangenomen mag worden dat het broedsel daar succesvol 
is geweest. 
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Veldleeuwerik  n=7 
Lange tijd waren de heideterreinen in regio De Kempen het laatste toevluchtsoord voor 
de veldleeuwerik. Maar ook dat lijkt nu voorbij. In 1995 zijn nog 20 territoria geteld, in 
2001 13  en in 2006 nog maar zeven. Dit komt overeen met elke vijf jaar bijna een 
halvering van de stand. Dit past geheel in de landelijke trend. 
 
Vuurgoudhaan  n=7 
Het aantal gevonden territoria is hetzelfde gebleven, alleen zijn ze meer over de 
boswachterij verspreid. Twee territoria zijn vastgesteld in oud douglasbos, een in loofbos 
(zomereik), een in fijnspar en drie in middeloud douglasbos. 
Waterral  n=7 
De stand van de waterral is vrij stabiel. Met het herstellen van de sluis aan het 
Pannegoor is het aantal op de heide toegenomen (Bakermans 2004). In het dal van de 
Goorloop zijn in 2001 vier territoria gevonden (Bakermans 2001). Ondanks dat in 2006  
hier voldoende geschikt biotoop aanwezig was, is de soort eenmaal (voor de 
datumgrens) waargenomen.  
 
Wespendief  n=2 
Het lijkt er op dat allebei de aanwezige wespendieven jongen hebben groot gebracht. 
Van het paar dat tegen de Hapertse Heide broedde zijn twee voedselvluchten gezien. 
Begin augustus is hier een paar met een jong waargenomen. Later melde Marco 
Bakermans dat aan de zuidzijde van het gebied ook een paar gebroed heeft. Hier zijn 
twee uitgevlogen jongen waargenomen. 
 
Wielewaal  n=2 
Slechts twee waarnemingen van zingende vogels. Een vogel zat te zingen in een oud 
douglasbos met een kleine kern van beuken. De andere vogel zong in een rand van 
berkenbomen in de Pielis. De soort gaat op veel plaatsen in regio De Kempen achteruit. 
Zo is bij de visvijvers Valkenswaard, ondanks een voor wielewalen ideaal biotoop, de 
stand in tien jaar tijd gehalveerd (Kolsters & Wouters 2006) 
 
Wilde eend  n=27 
Dit is een van de weinige soorten die niet lijkt te hebben geprofiteerd van meer en 
langduriger water in het Pannegoor. Wel zijn nu in het dal van de Goorloop enkele 
territoria vastgesteld, in 1995 nog nul. Ten opzichte van 2001, toen maar liefst 25 
territoria zijn gevonden, is dat veel minder (Bakermans 2001). 
 
Wintertaling  n=3 
Alle territoria zijn gevonden in de natte gedeelten van de heide. In het dal van de 
Goorloop is tot aan de datumgrens steeds een paartje waargenomen, daarna niet meer. 
Het is niet uitgesloten dat hier toch is gebroed. 
 
Wulp  n=3 
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De twee territoria op de Cartierheide zijn opgevoerd aan de hand van baltsende vogels 
vroeg in het seizoen. Vanaf mei zijn geen baltsende wulpen meer op de heide 
waargenomen, alleen overvliegende exemplaren. In de Holle Witrijt zijn twee territoria 
gevonden waarvan een op terrein van SBB. In het agrarische gebied van de Pielis komt 
de soort nog wel in redelijke aantallen voor. Vier paar zaten tegen het geïnventariseerde 
gebied aan. 
 
Zomertaling  n=1 
Verrassend was het mannetje zomertaling dat gedurende de tweede helft van de 
inventarisatie steeds op het Pannegoor aanwezig was. Ondanks het baltsen van het 
mannetje is geen vrouwtje waargenomen. 
 
Zomertortel  n=4 
Het gaat in Nederland niet goed met de zomertortel. Door verslechterde 
omstandigheden in de broedgebieden, gevaren onderweg en slechte omstandigheden in 
de overwinteringsgebieden is de soort in vijftien jaar tijd met 65% afgenomen (van Dijk 
et al. 2006). Ook in de boswachterij is de soort sterk achteruit gegaan. De drie territoria 
zaten alle ten noorden van de werkschuur. Mogelijk dat de extensief beheerde 
agrarische gronden, met voldoende akkeronkruiden als voedsel voor de jongen, hier 
debet aan zijn. In de Pielis is een territorium gevonden. In de houtwallen die het 
agrarische gebied van de Pielis  doorkruisen, werden verschillende roepende mannetjes 
gehoord. 
 
Zwarte kraai  n=56 
De soort komt verspreid over het gebied voor, waarbij de randen licht favoriet zijn ten 
opzichte van aaneengesloten bos. De soort lijk sterk te zijn toegenomen maar met 5-6 
paar/100ha bos zit ze op een normaal niveau voor de Kempische bossen (Poelmans & 
van Diermen 1997, Kolsters 2002) 
 
Zwarte specht n=11 
Binnen het geïnventariseerde gebied is de soort in 10 jaar tijd bijna verdubbeld. Ze komt 
verspreid voor en mijdt niet zoals veel andere soorten het centrale deel van de 
boswachterij. Er zijn twee nesten gevonden, beide in een beuk. 
 
Zwartkopmeeuw  n=1 
Op 19 april is een baltsend paartje zwartkopmeeuwen ontdekt. Op 15 mei waren ze nog 
steeds aan het baltsen. Omdat er geen vervolg-waarnemingen zijn gedaan, is het 
twijfelachtig of ook daadwerkelijk is gebroed. 
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 5 Evaluatie 

 5.1 Vergelijking met 1995 

In 1995 is door SOVON (Vogel 1995) in opdracht van Staatsbosbeheer een 
broedvogelkartering uitgevoerd. Ter vergelijking van het aantal vastgestelde broedvogels 
is een overzicht gemaakt (tabel 4.1). Verschillen in aantal aangetroffen territoria tussen 
de beide jaren komen hier aan de orde. 
 
De gebruikte onderzoeksmethode is te vergelijken met die van de inventarisatie uit 1995. 
Het onderzochte gebied wijkt wel af. In 2006 zijn De Kempen-zuid erbij gekomen, 
bestaande uit de Pielis, delen van de Bergeijkse Stukken en  De Wijerkens. Ook enkele 
landbouwpercelen in de Holle Witrijt, gelegen tegen het zuidelijk deel van de 
boswachterij, zijn nieuw; evenals diverse (kleinere) percelen in de buurt van Luyksgestel 
en Hapert. 
 
Er zijn verschillende factoren van invloed op het uiteindelijke telresultaat. Factoren als de 
weersomstandigheden, verschil tussen inventariseerders en hun werkwijze en 
tijdsbesteding kunnen leiden tot verschillen. Ook het voedselaanbod kan van jaar tot jaar 
verschillen, bijvoorbeeld goede en slechte muizen jaren. Bij (gunstige) voedsel-
omstandigheden kunnen soorten tijdelijk toenemen en het jaar daarop weer volledig 
verdwijnen. Complexiteit van o.a. het ecosysteem, (nestplaats) concurrentie, predatie en 
voedselaanbod (ook in omliggende gebieden) spelen een rol. Evenals omstandigheden in 
de overwintering- en doortrekgebieden van diverse vogelsoorten. In onderstaande 
discussie wordt kort ingegaan op lokaal spelende factoren (o.a. het ouder worden van 
het bos, beheer). Voor uitstekende overzichten van factoren die mogelijk ingrijpen op de 
bosvogelstand, wordt verwezen naar Amar et al. (2006), Fuller et al. (2005) en, voor een 
beknopte discussie met betrekking tot de Nederlandse situatie, Van Dijk (2004b).  
 
 

 5.2 Ontwikkeling soortensamenstelling 

Tijdens deze inventarisatie zijn acht soorten (korhoen, bosrietzanger, spotvogel, 
braamsluiper, fluiter, glanskop, ekster en appelvink) niet meer als broedvogel 
vastgesteld. Van de verdwenen soorten is het korhoen de opvallendste. In 1995 kon nog 
de laatste, oude, haan worden vastgesteld. Helaas is deze karakteristieke vogel voor alle 
Kempische heidevelden verloren gegaan. Herintroductie, zoals op de Cartierheide 
geprobeerd door een goed bedoelende korhoenkweker, is gedoemd te mislukken als niet 
een op de soort toegesneden beheer (zoals op de Sallandse Heuvelrug) wordt gevoerd. 
Het landschap, zoals dat in het begin van de 20e eeuw hier aanwezig was, zal (voorlopig) 
niet terugkomen. Opvallend is het dat bij de verdwenen soorten vooral vogels van 
opgaand bos met loofbomen zitten. Van de verdwenen soorten staan alleen het 
korhoen, ernstig bedreigd, en de spotvogel, kwetsbaar, op de Rode Lijst. 
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Tegenover de acht niet meer vastgestelde soorten staan negen nieuwkomers. Van deze 
soorten (geoorde fuut, mandarijneend, krakeend, zomertaling, slobeend, kuifeend, 
zwartkopmeeuw, kleine bonte specht en groenling) zijn maar liefst zeven gebonden aan 
water. Een gevolg van het herstellen van de sluis aan het Pannegoor, waardoor dit 
kunstmatige ven weer zijn water kan vasthouden. Van de negen nieuwkomers staan er 
twee, zomertaling en slobeend, op de Rode Lijst als kwetsbaar. 
 
 

 5.3 Ontwikkeling van soortgroepen 

De hieronder besproken veranderingen zijn deels te verklaren door veranderingen binnen 
het onderzochte gebied. Echter ook externe factoren zullen invloed hebben op toe dan 
wel afname van een soort. 
 
De soorten die voorkomen in opgaand naaldbos doen het zonder uitzondering goed. De 
minder kritische soorten zijn sterk toegenomen. Maar ook de vrij kritische soorten, 
vuurgoudhaan, kruisbek en sijs, doen het goed. 
 
Bij de soorten van opgaand bos met loofbomen, al dan niet met veel doodhout, zien we 
een divers beeld.  Vrij kritische soorten als wielewaal en fluiter zijn verdwenen maar ook 
het aantal van de minder kritische tjiftjaf is bijna gehalveerd. Gezien de landelijke trend 
zullen de oorzaken dan ook buiten het geïnventariseerde gebied gezocht dienen te 
worden. De houtsnip doet het daarentegen erg goed. Een beeld dat we in de gehele 
Kempen zien.  
 
Bij de spechten zien we dat de stand van de groene specht iets is afgenomen maar de 
afname is niet zo groot als in Boswachterij Eersel. De andere spechtensoorten zijn 
toegenomen ten opzichte van 1995. 
 
De holenbroeders grauwe vliegenvanger en gekraagde roodstaart hebben door het bijna 
verdwijnen van het dode berkenbos in het dal van de Goorloop veel biotoop verloren en 
dat zien we terug in de stand. Maar ook het ouder en daardoor geslotener worden van 
het bos zijn voor deze soorten die van overgangen houden niet positief. Tevens is voor 
deze soorten de landelijke trend negatief zodat ook oorzaken buiten het gebied 
meespelen. 
 
Bonte vliegenvanger, pimpelmees en boomkruiper doen het daarentegen weer erg goed. 
De stand van de bonte vliegenvanger is maar liefst verdriedubbeld, die van de 
boomkruiper is ruim verdubbeld. 
 
Soorten van zwaar loofbos zoals kauw, stabiel, bosuil, stabiel en boomklever, 
spectaculair toegenomen doen het goed. Maar zeker de laatste twee soorten zijn ook 
steeds minder gebonden aan de biotoopeis ‘zwaar loofbos’. Getuige de vondst van een 
bosuilennest in een konijnenhol in een opstand met fijnspar. Daar staat tegenover dat de 
holenduif terrein heeft moeten prijsgeven, vooral een gevolg van het aftakelen van het 
dode berkenbos in het dal van de Goorloop. 
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Van de roofvogels zijn voor sperwer in 2006 duidelijk lagere aantallen vastgesteld dan in 
1995 (1 respectievelijk 6 territoria). Dit zal deels liggen aan het verschil in werkwijze; wel 
en niet zoeken naar nesten. Maar dit verklaard niet alles, waarschijnlijk dat het ouder 
worden van het bos niet positief uitpakt voor deze soort. Het bijna ontbreken van de 
havik in zo’n groot bosgebied is verontrustend, hier zullen zeker externe factoren 
(vervolging) meespelen. 
 
De soorten van ondiep open water hebben na het herstel van de sluis aan het Pannegoor 
een grote sprong voorwaarts gemaakt. Vroeger viel deze vijver in de meeste voorjaren al 
snel droog  zodat watergebonden soorten er niets te zoeken hadden. Na het herstel van 
de sluis is dat geheel anders. Vrij kritische soorten als dodaars, krakeend en slobeend 
doen het goed. Maar zelfs kritische soorten als geoorde fuut en zomertaling komen nu 
voor. De toename van de kokmeeuwkolonie zal ook zijn terug te voeren op de hogere 
waterstand.  
 
De verspreiding binnen het gebied van de soorten die aan heide zijn gebonden is ten 
opzichte van 1995 groter geworden. We zien een uitbreiding naar het dal van de 
Goorloop. Soorten als blauwborst, rietgors en roodborsttapuit zijn nieuw; de 
boomleeuwerik en sprinkhaanzanger zijn toegenomen. Blauwborst, rietgors en 
sprinkhaanzanger hebben geprofiteerd van de vernatting van het gebied terwijl de 
andere twee soorten profiteren van de grootschalige kap die de laatste jaren aan de 
noordwestkant heeft plaatsgevonden. 
 
Op de Cartierheide / Hapertse Heide zien we bij enkele soorten een fikse toename; 
roodborsttapuit, sprinkhaanzanger en graspieper. Er zijn ook soorten die flink hebben 
moeten inleveren; kievit, wulp, veldleeuwerik en boomleeuwerik. Waarschijnlijk is voor 
deze soorten de heide te ‘oud’ en daardoor te hoog en gesloten. Terwijl de soorten die 
zijn toegenomen over het algemeen hier wel van houden. Ook de vergrassing van de 
heide, ondanks de begrazing met runderen, heeft geen positieve invloed op deze laatste 
soorten. 
 
 

 5.4 Beheer 

In de multifunctionele bossen kan de avifaunistische waarden worden versterkt door het 
omzetten van monotone dennenakkers in bos met een meer gevarieerd 
(loof)bomenbestand. Ook een gevarieerde leeftijdsopbouw werkt positief op soorten die 
van overgangen houden. 
 
De gekapte corridor die dwars door de boswachterij loopt, in eerste instantie aangelegd 
voor de gladde slang, zal de komende jaren ook positief kunnen uitpakken voor de 
nachtzwaluw. Maar om in de toekomst de soort ook ter wille te zijn zou het goed zijn 
om enkele bestaande kapvlaktes, zoals bij de Goorloop,  ook zo in stand te houden. Ook 
het af en toe weer perceelsgewijs kappen zal positief uitwerken voor de nachtzwaluw. 
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Wanneer zulke kapvlaktes begroeid raken, kan dit enige jaren aantrekkelijk leefgebied 
vormen voor geelgors en andere soorten van jonge aanplant en bosrand. 
 
De diversiteit van de heide lijkt af te nemen (zie § 5.3). Een meer actief heidebeheer, met 
plaggen en maaien in combinatie met de begrazing, zou dit weer terug kunnen brengen. 
Ook verdroging zou in de toekomst een probleem kunnen gaan vormen. Het herstellen 
van de sluis aan het Pannegoor is zeer waardevol gebleken voor de aan open water 
gebonden vogels. De stand van de vochtminnende vogelsoorten van de heide neemt 
niet af. Maar gezien de klimatologische ontwikkelingen zou het goed zijn om meer water 
in het gebied vast te gaan houden zodat deze soorten ook in de toekomst verzekerd zijn 
van voldoende broedbiotoop. 
 
Het dal van de Goorloop laat, zeker in het zuidelijke en noordelijke gedeelte, een 
natuurlijke ontwikkeling zien. Door vernatting is het berkenbos al in een ver gevorderd 
stadium van aftakeling. Toch zou het gebied gerust nog natter mogen worden zodat er 
meer moeras ontstaat met (gagel) struwelen. De abrupte overgangen die we 
voornamelijk aan de oostzijde van het dal vinden zouden door kap van belendende 
percelen geleidelijker gemaakt kunnen worden, zoals aan de westzijde al is gebeurd. 
 
Het gebied de Weijerkens ligt nu braak en er wordt niet veel aan gedaan. Dit betekent 
dat hier op termijn bos zal gaan ontstaan. Dit is niet wenselijk. Soorten die nu profiteren 
van het open karakter van het gebied, zullen plaatsmaken voor bossoorten of elders 
voedsel moeten gaan zoeken. Dat zijn niet alleen soorten zoals kwartel, graspieper en 
roodborsttapuit maar ook de diverse roofvogels uit de omgeving die profiteren van de 
hoge muizenstand die braak leggen met zich mee brengt. Het zou wenselijk zijn de 
vegetatie om de paar jaar te maaien om bosvorming tegen te gaan. 
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