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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 NoordBrabant 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 Eersel. 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 de aanvullende waarnemingen en de thee
in de werkschuur. Dirk van Dingenen en Mark Sloendregt zijn een keer mee geweest
tijdens de ochtend/avond bezoeken. Ook heeft Dirk nog aanvullende waarnemingen
geleverd. Jacques van Kessel nam de waarnemingen van de wespendief in het Grootgoor
voor zijn rekening, waarvoor dank.
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Samenvatting
In het voorjaar van 2006 is in opdracht van Staatbosbeheer de Boswachterij Eersel (494
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 drie avond/nacht bezoeken, in totaal werd er 9.5 minuut per ha
aan veldwerk besteed.
Er zijn 55 soorten broedvogels vastgesteld. In vergelijking met de inventarisatie van 1995
zijn elf soorten uit het gebied verdwenen, terwijl vijf soorten nieuw zijn. Zes soorten
staan op de Rode Lijst; matkop als gevoelig. Groene specht, koekoek, nachtzwaluw,
wielewaal en zomertortel als kwetsbaar. Tijdens de inventarisatie is geen vervolging bij
roofvogels geconstateerd.
In vergelijking met de inventarisatie van 1995 doen de soorten van opgaand naaldbos
het goed. Bij de soorten die ook loofbos in hun biotoop verlangen zijn de resultaten
wisselend en waarschijnlijk niet direct terug te voeren op gebiedsniveau maar eerder op
regionale dan wel landelijke ontwikkelingen. Door het gevoerde bosbeheer zijn de
soorten van kaalkappen verdwenen of in aantal achteruit gegaan.
Door meer diversiteit in het soortenbestand en leeftijdsopbouw van het bos te creëren
kan de avifaunistische waarde van het gebied versterkt worden. Het is wenselijk de
waterhuishouding van het Grootgoor te herstellen. Dit soort beekbegeleidend broekbos
wordt in regio De Kempen steeds zeldzamer.
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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 Eersel; 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 territoriumen 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 4.754
minuten (ca. 80 uren) besteed aan veldbezoeken, hiervan zijn 6 uur aan avond/nachtbezoeken besteed. Dit alles komt neer op 9,6 minuten per hectare, waarvan ongeveer
9,0 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 (bijvoorbeeld fitis en koolmees) die in 1995 nog
buiten de telling vielen. 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 Grootgoor.

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
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. Neerslag viel er ook 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 toch 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 helemaal op 14 en 25
juni.
Juli: droog en 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 is 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 is.
De stippenkaarten zijn gedigitaliseerd en als bijlage opgenomen.
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Figuur 3.1
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Ligging en toponiemen in Boswachterij Eersel.

3 Boswachterij Eersel
3.1

Ligging, begrenzing en karakteristiek
Boswachterij Eersel heeft een oppervlakte van 494 ha en is gelegen ten zuidwesten van
Eindhoven (figuur 3.1). Een gedeelte, met daarin het Grootgoor, Sprankelbossen en
Knegselsbos, ligt ten westen van Veldhoven. Het andere deel ligt ten westen van Eersel
en bestaat uit het Duizelsbos, de eigenlijke boswachterij met daarin het heide terrein de
Spijkertse Heide.
De boswachterij bestaat voornamelijk uit naaldbossen. Alleen het Grootgoor en het bosje
bij de golfbaan bestaan uit loofbos, voornamelijk zwarte els. Het gebied is vrij
toegankelijk op wegen en paden.

3.2

Biotooptypen
De boswachterij bestaat uit twee delen. Het noordelijke deel ligt rond het dorp Steensel.
Het andere deel ligt ten oosten van de Boswachterij De Kempen / Cartierheide. Het sluit
hier echter niet direct op aan daar er nog een strook bos van de gemeente Eersel tussen
ligt. De meerderheid van het bos rond Steensel staat op voedselarme zandgronden. De
bodem bestaat grotendeels uit leemarme humuspodzolgronden. Het bosbestand wordt
gedomineerd door grove den en douglas. In het zuiden van dit deel ligt het Grootgoor,
een voormalig moerasbos van zwarte els op beekeerdgronden langs de Run. Deze beek
is in het verleden gekanaliseerd waardoor het Grootgoor sterk is verdroogd.
Het zuidelijke deel van de Boswachterij Eersel groeit op voedselarme zandgronden (o.a.
haarpodzolgronden). Het bosbestand wordt gedomineerd door grove den, maar ook zijn
er percelen met douglas, lariks en zwarte den. Het in 1994/95 open gekapte terrein
heeft zich ontwikkeld tot een heus heideveld. Ten noorden hiervan ligt een relatief
vochtig terrein, de oorsprong van de Diepreitsche Waterloop. Maar ook langs de A67
vinden we aan beide zijden relatief vochtige stukken bos.
De twee loofbosgebiedjes langs de Boksheidse Dijk en De Voort bestaan voor een groot
gedeelte uit aanplant maar hebben allebei een prachtige oude kern, die voornamelijk
bestaat uit zomereik.
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4 Resultaten
4.1

Soorten en aantal
In totaal zijn 55 soorten als broedvogel vastgesteld, waarvan vijf soorten niet zijn
geïnventariseerd (tabel 4.1). Van de vastgestelde soorten staat de matkop als gevoelig
op de Rode Lijst (Hustings et al 2004). Groene specht, koekoek, nachtzwaluw en
zomertortel staan als kwetsbaar te boek.

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 regio De Kempen een nadere toelichting verdienen.
Bonte vliegenvanger n=1
In het Grootgoor is 1 territorium vastgesteld. Binnen het geïnventariseerde gebied komt
hier het meest optimale biotoop voor. Net buiten het gebied, op De Heestert en camping
Ter Spegelt zaten ook nog paartjes bij nestkasten.
Boomklever n=3
De boomklever doet het goed in regio De Kempen, zo ook in het onderzochte gebied.
De soort is gebonden aan stukken met (oud) loofbos. Waar dit voorkomt zijn dan ook
meteen boomklevers te vinden.
Boomleeuwerik n=2
De twee territoria zaten op de laatste geschikte plek binnen het gebied, de Spijkertse
Heide. De plaatsen waar in 1995 nog boomleeuweriken voorkwamen zijn door groei van
jong bos ongeschikt geworden. Rondom het onderzochte gebied vinden we, evenals op
andere plaatsen in regio De Kempen, boomleeuweriken in het agrarische gebied.
Bosuil n=9
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.
Het ontbreken van de soort in het Grootgoor en de Knegselse bossen is opvallend. Wel
moet hier opgemerkt worden dat de respons op geluid eind maart, begin van de
inventarisatie, lager is dan in januari.
Buizerd n=5
De territoria zijn goed over het geïnventariseerde gebied verdeeld. Van slechts twee
territoria, Grootgoor en zuidkant boswachterij, is met zekerheid bekend dat succesvol is
gebroed.
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Tabel 4.1

In Boswachterij Eersel 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
soort

1995

2006

1995

Bonte Vliegenvanger

1

0

0,2

0,0

Boomklever

5

0

1,0

0,0

Boomkruiper

80

22

16,2

4,0

6

8

1,2

1,5

18

36

3,6

6,6

Bosuil

9

9

1,8

1,6

Buizerd

6

6

1,2

1,1

Draaihals

0

1

0,0

0,2

Ekster

1

3

0,2

0,5

Fazant

1

5

0,2

0,9

103

-

20,8

-

0

1

0,0

0,2

Boomleeuwerik
Boompieper

Fitis
Fluiter
Gaai

34

36

6,9

6,6

Geelgors

9

32

1,8

5,9

Gekraagde Roodstaart

8

16

1,6

2,9

Goudhaan

97

46

19,6

8,4

Goudvink

1

3

0,2

0,5

Grasmus

0

1

0,0

0,2

Grauwe Vliegenvanger

0

4

0,0

0,7

Groene Specht

9

16

1,8

2,9

Grote Bonte Specht

37

31

7,5

5,7

Grote Lijster

10

6

2,0

1,1

4

2

0,8

0,4

16

13

3,2

2,4

Holenduif

8

14

1,6

2,6

Houtsnip

4

2

0,8

0,4

Kauw

4

9

0,8

1,6

Kleine Bonte Specht

1

4

0,2

0,7

Kleine Karekiet

1

1

0,2

0,2

Kneu

0

2

0,0

0,4

Koekoek

3

7

0,6

1,3

139

-

28,1

-

Kruisbek

5

1

1,0

0,2

Kuifmees

101

78

20,4

14,3

Matkop

31

26

6,3

4,8

Nachtzwaluw

6

2

1,2

0,4

Patrijs

0

1

0,0

0,2

55

31

11,1

5,7

Ransuil

0

1

0,0

0,2

Rietgors

0

1

0,0

0,2

Havik
Heggenmus

Koolmees

Pimpelmees
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dichtheid n/100 ha

2006

Tabel 4.1(vervolg) Aantal vastgestelde territoria in Boswachterij Eersel in 2006 en 1995,
alsook de dichtheid in paren / 100 ha landschap. Zie ook vorige pagina.
aantal territoria
soort

dichtheid n/100 ha

2006

1995

2006

1995

Roodborsttapuit

1

0

0,2

0,0

Sijs

2

0

0,4

0,0

Sperwer

6

5

1,2

0,9

Spreeuw

6

-

1,2

-

Staartmees

16

12

3,2

2,2

Tjiftjaf

74

142

15,0

26,0

Torenvalk

0

2

0,0

0,4

Tuinfluiter

13

48

2,6

8,8

Veldleeuwerik

0

1

0,0

0,2

Vuurgoudhaan

1

2

0,2

0,4

Waterhoen

3

2

0,6

0,4

Wespendief

1

0

0,2

0,0

Wielewaal

1

4

0,2

0,7

Wilde Eend

7

11

1,4

2,0

Wulp

0

1

0,0

0,2

30

10

6,1

1,8

Zomertortel

3

6

0,6

1,1

Zwarte Kraai

34

36

6,9

6,6

Zwarte Mees

78

67

15,8

12,3

Zanglijster

Zwarte Specht
Zwartkop

4

3

0,8

0,5

122

101

24,7

18,5

Fazant n=1
Er is 1 territorium vastgesteld, en wel op de gronden waar biologische landbouw wordt
bedreven.
Fluiter n=0
In de 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). Op 5
mei is een fluiter gehoord in het Knegselsbos. Opvolgende waarnemingen, noodzakelijk
voor de aanname van een territorium, ontbreken.
Geelgors n=5
De verschillen met 1995 zijn groot. Destijds waren er nog veel kapvlaktes met jonge
aanplant. Nu, tien jaar later, is dit allemaal ongeschikt geworden voor de geelgors en
vinden we de soort alleen nog terug op enkele nieuwe kapvlaktes met jonge aanplant en
aan de randen van het onderzochte gebied
Gekraagde roodstaart n=4
Deze soort is sinds 1995 sterk afgenomen. Vooral het vrijwel volledig ontbreken van de
soort in het westelijke deel van de boswachterij valt op. Ook in Boswachterij De Kempen
was het aantal minder dan in 1995 maar kwam de soort toch nog meer verspreid voor.
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Groene specht n=7
In de Boswachterij Eersel duidelijk minder territoria dan tien jaar geleden. Vooral het
ontbreken in het centrale deel van de boswachterij valt op. Maar ook in Boswachterij De
Kempen zagen we dat de soort vooral aan de randen van het gebied voorkwam.
Grote Bonte Specht n=32
In tegenstelling tot de groene specht komt de grote bonte specht gelijkmatig verspreid
over het gebied voor. De grootste concentratie is aangetroffen in het Grootgoor en de
Sprankelbossen. Hier is de soort in tien jaar tijd in aantal verdubbeld.
Havik n=3
Naast de traditionele territoria was de vondst van een havik op een oud buizerdnest in
het bosje aan de Voort een verrassing. Het nest zat in een boom die aan de rand van een
gekapt stuk aanplant staat. De voortgang van dit nest was dan ook gewoon vanaf de
verharde weg te volgen. In tegenstelling tot de nesten in Boswachterij De Kempen heeft
hier geen vervolging plaats gevonden.
Holenduif n=7
De stand binnen het geïnventariseerde gebied is vrijwel gelijk gebleven alleen de
verspreiding is gelijkmatiger. Opvallend is dat in 1995 nog vier paar voorkwam in de,
rijkelijk met holen bedeelde Amerikaanse eiken langs de Postelse Weg, tegen nu één
paar.
Houtsnip n=4
Hier geldt het zelfde als voor Boswachterij De Kempen. Het vastgestelde aantal is echt
het minimum daar de soort moeilijk in kaart is te brengen. Tijdens avondbezoeken
werden steeds diverse baltsende exemplaren gezien, helaas maar zelden samen zodat
onvoldoende uitsluitende waarneming zijn verkregen om tot meer territoria te kunnen
komen.
Kauw n=3
De kolonie in het Duizelsbos is verdwenen ondanks dat daar een oud Amerikaanse
eikenbos staat. Van de gevonden paren broedde een paar in zwarte spechtenhol in een
grove den, de anderen paren zaten alle in Amerikaanse eiken.
Kleine Bonte Specht n=1
In het bosgebiedje aan de Voort is in april een paartje gezien. In het geïnventariseerde
deel van het Grootgoor zijn geen kleine bonte spechten vastgesteld. In het Veldhovense
deel is tijdens het eerste bezoek wel een roepend exemplaar gehoord.
Koekoek n=3
De negatieve landelijke trend (Van Dijk et al. 2006) is ook in Eersel hier zichtbaar. Zeker
rond de Spijkertse Heide had de soort wel verwacht mogen worden gezien het aantal
waardvogels wat daar voorkomt.

20

Kruisbek n=5
2006 was voor regio De Kempen een normaal kruisbekkenjaar. Ieder jaar komen er in de
Kempische bossen wel enkele kruisbekken tot broeden. In het noordelijk gedeelte van de
boswachterij en het Duizelsbos zijn geen territoria aangetroffen.
Matkop n=30
De matkop is ten opzichte van 1995 fors toegenomen, vooral in het westelijke deel van
de boswachterij, maar komt verder verspreid over het gebied voor. Opvallend is dat in
de boswachterij relatief veel territoria zijn gevonden in percelen met jonge zwarte den.
Nachtzwaluw n=6
Landelijk doet de soort het de laatste jaren erg goed. Sinds 1995 zien we, zeker rond de
Spijkertse Heide, een forse toename.
Sijs n=1
Wat voor de kruisbek geldt, geldt ook voor de sijs. Ieder jaar komen in de bossen in regio
De Kempen wel sijzen tot broeden. Een territorium bevond zich in het Knegselsbos en
een er net buiten bij de Pan. Op 29 mei is een foeragerende sijs gezien in het zuidelijke
deel van de boswachterij. Dit zou er op kunnen wijzen dat ook daar ergens nog een
territorium aanwezig was.
Sperwer n=5
Er is niet systematisch naar nesten is gezocht. Daarom zal het aantal gevonden territoria
te laag zijn uitgevallen. Het is opvallend dat evenals in boswachterij De Kempen in het
centrale deel van de boswachterij Eersel geen territorium is gevonden. Misschien zijn er
door het ouder worden van het bos nog te weinig geschikte broedgelegenheden te
vinden. Het sperwer vrouwtje in het Knegselsbos is door de daar aanwezige havik
gepredeerd.
Tjiftjaf n=72
In Boswachterij Eersel is de stand van de tjiftjaf ten opzichte van tien jaar geleden
gehalveerd. Vooral het verdwijnen uit de rijkere stukken, zoals het Grootgoor, valt op.
Deze afname is niet alleen het geval in de boswachterij maar 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.
Vuurgoudhaan n=1
Het enige gevonden territorium bevond zich in middel oud douglasbos. Ook hier was het
opvallend dat enkele fraaie oude (douglas) bossen niet bezet waren.
Wespendief n=1
In regio De Kempen lijkt deze soort een voorkeur te hebben voor broedplaatsen in
bospercelen die gelegen zijn in de beekdalen. Het is daarom niet verwonderlijk om in het
Grootgoor een paar aan te treffen.
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Wielewaal n=1
Slechts één waarneming van een zingende vogel in een perceel Amerikaanse eik. Het is
opvallend dat de soort niet meer is waargenomen in het Grootgoor terwijl daar in 1995
nog drie territoria aanwezig waren. De soort doet het in regio De Kempen overal slecht.
Zo is rond de visvijvers Valkenswaard met veel ideaal biotoop het aantal in tien jaar tijd
gehalveerd (Kolsters & Wouters 2006).
Zomertortel n=3
De soort is in vergelijking met 1995 binnen het getelde gebied gelijk gebleven. Het gaat
niet goed met de zomertortel; verslechterde omstandigheden in de broedgebieden, grote
gevaren (jacht) onderweg en slechtere omstandigheden in de overwinteringsgebieden
hebben er voor gezorgd dat de soort in vijftien jaar tijd met 65% is afgenomen (Van Dijk
et al. 2006).
Zwarte kraai n=34
De stand is sinds 1995 vrijwel gelijk gebleven. De verspreiding is wel veranderd; zo komt
de soort meer voor in het zuidelijke deel van de boswachterij en minder in het midden
deel.
Zwarte specht n=4
Zagen we in 1995 nog geen zwarte spechten territoria in de boswachterij, nu twee. Een
ervan had zijn nest in een Amerikaanse eik langs de Postelse Weg.
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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 in dit hoofdstuk aan de orde.
De gebruikte onderzoeksmethode komt overeen met die uit 1995. Het onderzochte
gebied wijkt wel enigszins af. In 2006 zijn de gemeentebossen die liggen tussen de
boswachterij en de Cartierheide niet meegenomen in de inventarisatie. Nieuw zijn twee
kleine bosjes, gelegen aan de Voort en de Bokseheidse Dijk.
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) voedselomstandigheden 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 van soortensamenstelling
Maar liefst 11 soorten (torenvalk, patrijs, wulp, ransuil, draaihals, veldleeuwerik,
grasmus, fluiter, grauwe vliegenvanger, kneu, rietgors) zijn tijdens deze inventarisatie
niet meer als broedvogel vastgesteld. Onder de verdwenen soorten zijn er die in 1995 als
toevalstreffer mochten worden aangemerkt, zoals de draaihals. Het merendeel van de
soorten dat is verdwenen, was in 1995 gelieerd aan kaalkappen, zoals kneu en wulp.
Opvallend is wel dat diverse soorten toen voorkwamen op kaalkappen die tegen
agrarisch gebied lagen zodat men zich mag afvragen of de kaalkap of het agrarische
gebied het belangrijkste deel van het territorium uitmaakte. Ook op andere plaatsen
heeft verbossing gezorgd voor het verdwijnen van soorten, zoals de rietgors in het
Grootgoor. Voor andere soorten zoals ransuil en torenvalk zal de afwezigheid naar
verwachting tijdelijk zijn; 2006 was immers een mager muizenjaar.
Van de uit het gebied verdwenen soorten, hebben er 5 een vermelding op de Rode Lijst.
Dit geeft wel aan dat het kritische soorten zijn waarvoor het biotoop onder druk staat.
Hier tegenover staat dat vijf soorten (wespendief, roodborsttapuit, bonte vliegenvanger,
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boomklever, sijs) zich in het gebied hebben gevestigd. Op roodborsttapuit na zijn het
allemaal vogelsoorten van de beter ontwikkelde bossen, zoals boomklever en bonte
vliegenvanger. Geen van deze nieuwe soorten staat op de Rode Lijst.

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.
Vooral de minder kritische soorten zijn sterk toegenomen. Ook vrij kritische soorten zoals
vuurgoudhaan, kruisbek en sijs doen het goed.
Bij de soorten van opgaand bos met loofbomen, al dan niet met veel doodhout, is het
beeld divers. Kritische soorten als wielewaal en fluiter zijn verdwenen maar ook de stand
van de 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 erg
goed. Een beeld dat we in de gehele regio De Kempen zien. Mogelijk begint de soort te
profiteren van het ouder worden van de bossen en een toename van het aandeel
loofbomen. Bij de spechten zien we een afname van de groene specht. Mogelijk heeft de
soort geleden van de lange, koude winter. Maar met een dichtheid van 1.4 terr./100ha
scoort de soort voor Kempische begrippen normaal (Kolsters 2002). De overige
spechtensoorten zijn stabiel.
Enkele holenbroeders die van overgangen houden, doen het slecht zoals de grauwe
vliegenvanger (niet meer vastgesteld) en gekraagde roodstaart. Mogelijk dat het ouder
en meer gesloten worden van het bos het voor deze soorten minder aantrekkelijk maakt.
Maar ook landelijk is hun trend negatief. Pimpelmees en boomkruiper doen het daar en
tegen erg goed. De boomkruiperstand is maar liefst verdrievoudigd. Ook het verschijnen
van de bonte vliegenvanger is positief.
Soorten van zwaar loofbos zoals bosuil (stabiel) en boomklever (nieuw) doen het goed.
Maar zijn ook steeds minder gebonden aan de biotoopeis ‘zwaar loofbos’. Daar staat
tegenover dat holenduif en kauw afnemen.
De roofvogels binnen het gebied zijn over het algemeen stabiel gebleven. De torenvalk
lijkt te zijn verdwenen maar de soort kwam wel met zekerheid tot broeden in nestkasten
die dicht tegen het gebied aan stonden. Er is dit jaar geen roofvogelvervolging
waargenomen. Dit gaat echter niet voor elk jaar op. Uit eigen waarnemingen is gebleken
dat zeker de havik niet gevrijwaard blijft van verstoring. Maar ook de boomvalk,
voormalige broedvogel in de Sprankelbossen, is wel eens uitgehorst!
De soorten van (nauwelijks begroeide) kaalkappen; boomleeuwerik, boompieper, kneu
en geelgors zijn sterk afgenomen. Na tien jaar staat daar jong bos waar nu soorten als

24

fitis en zwartkop dominant zijn. Alleen de nachtzwaluw is hierop een uitzondering.
Opvallend is dat in 1995 alleen op de ‘verse’ kapvlakte van de Spijkertse Heide territoria
zijn gevonden. Nu vinden we hier drie maal zoveel zangposten, maar ook komt de soort
nu voor in open bos ten zuiden van de Cartierheide. In het gehele gebied, Boswachterij
Eersel, Kempen en Cartierheide zaten dit jaar 30 zangposten. Dit komt overeen met 2 - 3
% van de Nederlandse populatie.
Voor de tuinfluiter zien ook een sterke afname, maar dan meer in de rijkere delen van
het onderzoeksgebied. In het Grootgoor is de stand met meer dan de helft afgenomen
terwijl het aantal zwartkoppen daarentegen is verdubbelt.

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.
Voor de nachtzwaluw wordt nu niets speciaals gedaan. Door af en toe weer
perceelsgewijs te kappen wordt de soort goed ondersteund.
Het beheer van de Spijkertse Heide kan gecontinueerd worden. Alleen het (veelvuldig)
betreden van het gebied door wandelaars dient gestopt te worden. Een soort als de
nachtzwaluw is daar erg gevoelig voor.
Het Grootgoor is langzaam aan het verdrogen en dit is daarmee een van de grootste
bedreigingen voor het gebied. Dit soort beekbegeleidend broekbos wordt in regio De
Kempen steeds zeldzamer. Het zou dan ook wenselijk zijn dat de waterhuishouding van
het gebied weer in orde gebracht wordt. Daarna zou het goed zijn als enkele natte
delen, waar in het verleden een mix van riet en grauwe wilg aanwezig was, open gekapt
zouden worden, zodat soorten als rietgors, kleine karekiet en zelfs waterral weer terug
zouden kunnen keren.
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