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Inleiding.
Doel van het onderzoek is het bepalen van het aantal paren Raven in het Natura
2000 gebied Leenderbos, Valkenhorst – Spinsterberg – Groote Heide,
gemeenten Heeze - Leende en Valkenswaard. SOVON Vogelonderzoek
Nederland vraagt om broedgevallen en waarnemingen van Raven buiten de
Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe, om die uitvoerig te documenteren. Daarom
is een uitvoerig verslag gemaakt over de Raven in dit Natura 2000 gebied. Mijn
ervaring met Raven is dat ze niet alleen heel interessant zijn, het zijn ook
indrukwekkende vogels die zich bijna als roofvogels bewegen in het veld.
Binnen dit werkgebied wordt ook al voor het tweede jaar een
roofvogelonderzoek uitgevoerd, dit Ravenonderzoek wordt hiermee
gecombineerd.
Het onderzoek naar het voorkomen van Raven is uitgevoerd met toestemming
van, en in overleg met, Staatsbosbeheer Regio Peel en Kempen, Brabants
Landschap en Brabant Water. De Raaf is als vogelsoort beschermd door de
nieuwe Natuurwet 2017. In dit verslag, een waarnemingen overzicht en een
fotoverslag van Raven gemaakt binnen het werkgebied. Verder aandacht voor
de individuele herkenning van Raven en conflicten van Raven met andere
vogels.
Een woord van dank aan Ian Deeben (boswachter inventarisatie en monitoring
Staatsbosbeheer Peel en Kempen), Erik Schram (boswachter voorlichting Peel
en Kempen), Jap Smits (boswachter ecologie Staatsbosbeheer Peel en Kempen),
Ernst-Jan van Haaften (coördinator monitoring - Brabants Landschap),
Mari de Bijl (Brabants Landschap), Nick Jeurissen (Brabants Landschap),
Mark Bartels (Brabant Water) en Joost Tuithof (Brabant Water).
Dank aan Ravenspecialist Hans de Vos Burchart (Werkgroep Raven) voor de
vele adviezen en de prettige samenwerking. Dank aan Ravenspecialist Rob
Bijlsma voor zijn adviezen en het beschikbaar stellen van enkele Raven
artikelen. Dank aan Jules Andela voor correcties en adviezen, Wim Deeben,
Bep Janssen, Erik Schram en Jules Andela voor het beschikbaar stellen van
enkele mooie foto’s.
Dank aan Martin Pennings, Jan van de Laar, Han Blankert, Roel Winters,
Jac Seijkens, Wim Deeben, Toos Deeben, Bep Janssen, Wilma Meurs,
Ellen van Beek, Eric Wintermans, Jules Andela, Hans de Vos Burchart,
Wil de Veer, Leo Klok, Frans Hagenaars, Diel Pasmans, Trineke Hofstra,
Annemiek van Dijk, Frans van den Berg, Jan Vincent, Sven Valkenburg,
Anton Vink, Pieter Cox, Jean Jordaens, Laurens van der Wind, Jan Kolsters,
Peter Zomer, Mark Sloendregt, Wil Beeren, Gerhard Bosschers en Pieter
Wouters voor de medewerking aan het veldwerk en/of voor het beschikbaar
stellen van waarnemingen.
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Werkwijze.
Een aantal bosgebieden zijn regelmatig systematisch gecontroleerd door te
fietsen over de vele bospaden en te luisteren naar roepende Raven. Op een aantal
plaatsen is gepost. Hoewel dit een erg tijdrovende werkwijze is, levert het op
den duur wel resultaten op. Nadeel van het zoeken naar Raven zoeken is dat ze
niet altijd roepen, dus je moet regelmatig inventarisatie rondes maken.

De meeste foto’s in dit verslag zijn gemaakt met een digitale camera Nikon
Coolpix P610, met een 60x optische zoom. Er is tijdens het veldwerk geen
gebruik gemaakt van een schuilhut. De foto’s zijn steeds op afstand gemaakt
tijdens het fietsen, wandelen of posten. De meeste foto’s in dit verslag zijn sterk
vergroot omdat de Raven op behoorlijke afstand zijn gefotografeerd.

Beperkingen.
Onderzoek naar Raven is niet eenvoudig, zeker niet in grote bosgebieden zoals
het Leenderbos. Raven kunnen lange voedselvluchten maken en als ze dat doen
zonder geluid te maken dan zijn ze moeilijk te lokaliseren. Dit betekend in de
praktijk dat als je heel vaak in het bosgebied fietst of loopt, dat het niet zo
vanzelfsprekend is dat je dan Raven tegen komt, de trefkans op Raven is niet erg
groot.
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Overzicht werkgebied en deelgebieden Leenderbos , Groote Heide Soerendonk,
Spinsterberg, Valkenhorst en Groote Heide Heeze.
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5

Beheerders van het Natura 2000 gebied.
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BMP-interpretatiecriteria 2017 van SOVON Vogelonderzoek Nederland.

De BMP-interpretatiecriteria vanaf broedseizoen 2017 zijn volgens SOVON
Vogelonderzoek Nederland.
Raaf datumgrenzen: 15 februari – 31 mei .
Fusie afstand: 1500 meter.
Minimaal vereist: twee geldige waarnemingen.
Geldige waarnemingen zijn: paar in broedseizoen, territorium indicerend,
nest indicerend.
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Overzicht veldwerk 2018 in Leenderbos, Valkenhorst, Spinsterberg en
Groote Heide Heeze.
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Resultaten.

Er wordt een overzicht gegeven van Raaf waarnemingen in het Natura 2000
gebied Leenderbos van Staatsbosbeheer, landgoed Valkenhorst – Spinsterberg
en Groote Heide van Brabants Landschap. Ten oosten van de Groote Heide
Heeze ligt nog een heidegebied met vennen en een groot bosgebied wat
eigendom is van Brabant Water.
Over het verloop van Raven in dit gebied is weinig bekend, mijn eerste Raven
zag ik hier in 2016 en veel vaker in 2017. Voor zover we weten is de eerste
solitaire Raaf waargenomen door Wil Beeren in de zomer van 2014 in het
Leenderbos.
Waarnemingen zijn verzameld in de periode van 1-1-2018, en 15 februari t/m
31 mei 2018 volgens de SOVON BMP-interpretatiecriteria. Er zijn veel Raaf
waarnemingen verzameld.

Hieronder een overzicht van de Raaf waarnemingen in de periode 1 januari 2018
t/m 31 mei 2018 in het gebied Leenderbos, Valkenhorst - Spinsterberg en
Groote Heide. Dit betreft eigen waarnemingen en alle waarnemingen van
anderen.
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Uit het onderzoek is gebleken dat er niet een maar zelfs twee paar actief zijn in
dit Natura 2000 gebied Leenderbos, Valkenhorst – Spinsterberg en omgeving
Groote Heide Heeze. Rond 15 maart is gestart met het nest. Dit is al wat aan de
late kant om met nestbouw bezig te zijn. Normaliter zou de broedperiode half
februari-half maart zijn, maar zoals je ook uit broedgevallen op andere plaatsen
van 2017 kunt zien is dat een eerste poging die mislukt is gevolgd worden door
een tweede aldus H. de Vos Burchart (2018). Maar ook al eerder zijn nalegsels
van Drentse Raven vastgelegd (Bijlsma 2007).
Bij een paar Raven in het Leenderbos midden zijn twee jongen succesvol
uitgevlogen, daarmee is het, voor zover we weten, bijna honderd jaar geleden
dat in de Brabantse Kempen weer een Raaf broedde.
Het paar Raven in het Leenderbos is heel laat gestart met nest en eileg, drie
jongen Raven zijn groot gebracht, en twee Raven zijn succesvol uitgevlogen in
juni.
Nestbos: Grove dennenbos met dichte ondergroei.
Nestboom: Grove den

-

doorsnede nest: ongeveer 40-50 cm.

Hoogte: ongeveer 20 meter.
Uitgevlogen: op 8 juni waren 2 jongen uitgevlogen, een jong is dood gevonden.
Voor wat betreft Valkenhorst – Eindhovense Golf - Groote Heide Heeze is er
waarschijnlijk sprake van een ‘beginnend’ paar. Het betreft hier een volwassen
Raaf en een nog vrij jonge Raaf uit 2016. Meestal kijkt een paar een aantal
jaren in een broedterritorium rond voor ze besluiten tot nestelen over te gaan.
Mogelijk is men dan bij de 1e maal nestelen nog niet helemaal ‘in ritme’
volgens H. de Vos Burchart (2018), soms duurt het zelfs jaren voordat een paar
tot broedden overgaat.
In dit Natura 2000 gebied komen dus twee paren voor. Meerdere Raven in een
broedterritorium is niet vreemd. Het kunnen jongen van een ander nest zijn.
Maar meestal zijn het zwervers of buren die mede uit nieuwsgierigheid maar
ook om sociale redenen zo’n territoriumpaar opzoeken. Volgens H. de Vos
Burchart (2018) wordt het anders als er daadwerkelijk gebroed gaat worden
en/of er zijn jongen, dan zullen ze minder tolerant zijn en de indringers
verjagen. Een broedterritorium/direct foerageergebied zoals op de Utrechtse
Heuvelrug is ongeveer met een straal van 6 km. en gegevens van de Veluwe

11

komen hier wel mee overeen; de afstand tussen nesten is minimaal 2 km aldus
H. de Vos Burchart (2018).
Er zijn in het seizoen in totaal 80 veldbezoeken uitgevoerd in de periode
1 januari t/m 31 mei 2018. Het grootste deel van het veldwerk is met de fiets
uitgevoerd, een kleiner deel van het veldwerk is lopend uitgevoerd.
Ook al maak je steeds rondes van enkele uren in het bosgebied, uit dit onderzoek
blijkt dat de trefkans op het zien van Raven niet zo heel groot is. Er is op diverse
plaatsen gepost zoals we dat ook regelmatig doen tijdens het jaarlijkse
wespendieven-onderzoek en dat levert wel resultaten op. In onderstaande
grafiek staan alleen het aantal keren dat Raven door mij zijn gezien.
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De resultaten van dit onderzoek worden ook beschikbaar gesteld aan de
Ravenwerkgroep Nederland, deze werkgroep is een onderdeel van de
Werkgroep Roofvogels Nederland.
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Waarnemingen Raven in Leenderbos - Valkenhorst in 2017.
Waarnemingen en de verschillende locaties waar Raven zijn gezien in de
periode 1 januari 2017 t/m 31 december 2017. Er is een duidelijke concentratie
aan waarnemingen zichtbaar aan de west , noord en zuidzijde van het
Leenderbos. Ook zijn er bij het Laagveld meerdere keren baltsvluchten van twee
Raven waargenomen door Wil Beeren.

= Waarneming van een Raaf.
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Waarnemingen Raven in Leenderbos - Spinsterberg 2018.
Waarnemingen in de periode 1-1-2018 t/m 31-5-2018. In vergelijking met de stippenkaart
van 2017, zien we voor 2018 een heel ander patroon. Er is veel meer een concentratie aan
waarnemingen in het noordelijke – noord-oostelijke deel van het Leenderbos.

= Waarneming van een Raaf.
= Waarneming van een paar Raven (13).
= Waarneming van drie Raven bij elkaar (3).
= Waarneming van twee paar Raven (1).
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Activiteitengebied.
Hieronder wordt een schematische weergave gegeven van de vliegactiviteiten
van Raven in het Leenderbos in 2018.

= Nest Raaf.
Opvallend is dat een concentratie ligt in het noordelijke- en noordoostelijke deel
van het Leenderbos. De Raven lijken toch een voorkeur te hebben van bossen
met in de buurt landbouwgebieden die ook als belangrijk voedselgebied
fungeren.
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Schematische voorstelling van het nestbos en directe omgeving.
Het nestbos bestaat uit oude Grove dennen met een dichte ondergroei. In de
omgeving van het nest in het Leenderbos hebben de Raven ook enkele hoge
Douglas sparren die ze gebruiken als uitkijkpunten. Door boven, in een van 25
meter hoge Douglas sparren te gaan zitten kunnen de Raven de hele omgeving
goed in de gaten houden. Hieronder een schematische voorstelling van het
Grove dennenbos met Ravennest.

Open vlakte
door kaalkap.

Douglas spar.

Douglas spar.

Nestboom.
In oude Grove den.

Open vlakte
door kaalkap.

Douglas spar.
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Landgoed Valkenhorst.
Uit een foto van 20 april 2017 van twee Raven bij het Greveschutven
Valkenhorst blijkt dat een Raaf nog een onvolwassen zwart-bruinig kleed heeft,
het betreft hier een jonge Raaf uit 2016 (Van Kessel, 2017).
Van andere plaatsen in Nederland weten we inmiddels dat sommige jonge
Raven pas na meerdere jaren starten met nestbouw en eileg aldus H.de Vos
Burchart (2018). We vermoeden dat dit ook speelt dit in de omgeving van
Valkenhorst – Golfbaan VDL en Groote Heide Heeze.

Greveschutven, een volwassen Raaf en een onvolwassen Raaf.
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Foto: Jacques van Kessel.

Waarnemingen Raven landgoed Valkenhorst 2018.
Voor wat betreft het natuurgebied Valkenhorst zien we een duidelijke
concentratie waarnemingen in het noordoostelijke gebied. Het Golfterrein
noordwest is afgesloten en niet toegankelijk voor publiek. In de zomer van 2017
zijn in dat Golfterrein wel verschillende keren Raven gezien door Leo Klok.
Aan de noordoost zijde loopt het gebied over in de Groote Heide en Bosgebied
Brabant Water bij Heeze. Ook daar zijn verschillende keren Raven gezien in
2018. Deze gebieden worden gescheiden door een autosnelweg en zelfs daar zijn
enkele keren Raven gezien in 2018.

= waarneming van een paar Raven (7).
= waarneming van een Raaf (16).
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Waarnemingen Raven Groote Heide Heeze 2018.

Aalst.
Groote Heide Heeze

Heeze
.
Valkenhorst.

= waarneming van een paar Raven (5).
= waarneming van een Raaf (7).
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Foto: Jacques van Kessel.
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Raaf territorium in 2017.

= Raaf territorium 2017.
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Raaf territoria in 2018.

= Raaf territorium.
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Individuele herkenning.
Is individuele herkenning bij Raven mogelijk? Het lijkt een onmogelijke
opdracht en toch wordt een poging gewaagd. Gedurende het veldwerk zijn
namelijk veel foto’s gemaakt van vliegende Raven en bij sommige opnamen zijn
duidelijk afwijkingen en beschadigingen in het verenkleed te zien of omdat er
witte vlekjes op een boven vleugel voorkomen. Maar er zijn ook opnamen
waarop te zien is dat sommige Raven een of meerdere pennen missen, en dat
gedurende een langere periode van rui. Hierna volgen enkele voorbeelden, op
basis van de foto’s van maart, april en mei 2018 bestaat het vermoeden dat het
hier gaat om 4 - 5 verschillende Raven?

Raaf Leenderbos, met beschadigde staartpen 24 maart 2018.

Foto’s: Jacques van Kessel.

Beschadigde staartpen 24 maart 2018.
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Raaf 20 april 2018 Greveschutven Valkenhorst.

Foto’s: Jacques van Kessel.

20-4-2018 Greveschutven. .
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25-4-2018 Galbergven een Raaf met een opvallend wit vlekje op de rechter
bovenvleugel (Wim Deeben, Jacques van Kessel).

Raaf 25-4-2018.

Foto: Wim Deeben.

Deze zelfde Raaf van 25-4-2018 met een wit vlekje heb ik ook al eerder gezien
op 22-4-2018 bij Hasselsvennen zuid.

Foto’s: Jacques van Kessel.
7-5-2018 Raaf Greveschutven heeft op rechterbovenvleugel twee witte vlekjes.
10-5-2018 Raaf heeft een wit vlekje rechter bovenvleugel Hasselsvennen 10-5-2018
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10-5-2018 Raaf met kleine beschadigingen aan de linker vleugel bij de
Hasselvennen. Van deze Raaf heb ik een aantal duidelijke foto’s kunnen maken
waarop beschadigingen te zien zijn. De Ravendeskundigen Rob Bijlsma en
Hans de Vos Burchart waren zo vriendelijk om de foto’s met de beschadigde
vleugel te beoordelen. Volgens hen betreft het hier geen beschadiging door
hagelinslag uit een geweer, maar gaat het hier om een natuurlijke slijtage of sleet
zoals we dat soms ook bij roofvogels zien.

Foto’s: Jacques van Kessel.

10 mei 2108.
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10-5-2018 Kleine beschadigingen aan de linker vleugel Hasselvennen.

Raaf Hasselsvennen 10 mei 2018.

Foto’s: Jacques van Kessel.
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22-4-2018 Klein Hasselsven.

10-5-2018 Raaf Hasselsvennen

15-5-2018 Laagveld noord.

Foto´s: Jacques van Kessel.
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Overzicht waarnemingen 2018.
In 2018 zijn veel waarnemingen verzameld, er is een broedgeval vastgesteld, en
in een ander deel van het gebied (Valkenhorst – Golfbaan - Groote Heide) is een
ander paar Raven vastgesteld wat niet tot broedden is gekomen.
1-1-2018 Dommeldal ten zuidoosten van het Groot Malpieven, een Raaf
(Anton Vink).
14-2-2018 Patersgronden noord een Raaf (Sven Valkenburg).
14-2-2018 Dorven Leenderbos een Raaf overvliegend en gehoord naar noord
(Martin Pennings).
5-3-2018 Achtereind Aalst een Raaf vliegt naar zuidoost (Jacques van Kessel).
5-3-2018 Greveschutven – Spinsterberg een roepende Raaf
Kessel).

(Jacques van

5-3-2018 Greveschutven zuid een fel roepende Raaf, deze vliegt aan oost naar
west naar de laagte bij Boschzicht zuid (Jacques van Kessel). Later een Raaf
laag vliegend bossen Spinsterberg west.

Foto’s: Jacques van Kessel.
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Raaf met nestmateriaal.
6-3-2018 Achtereind Valkenhorst Greveschutven, een Raaf roepend, vliegt
daarna met nestmateriaal in zijn bek in de richting van Greveschutven
noordwest (Jacques van Kessel). Of misschien gaat deze Raaf naar het VDL
Golfterrein? In de zomer van 2017 zijn ook verschillende keren Raven op de
Eindhovense Golf (VDL) waargenomen door Leo Klok.

6-3-2018.

Foto: Jacques van Kessel.

7-3-2018 Langakkers Leende 3 stuks Raven (Roel Winters). Het betreft hier een
landgoed dat grenst aan de noordoost zijde van het Leenderbos.
7-3-2018 Groote Heide Heeze 1 ex. Raaf (Pieter Cox) bij kantoor Bosgroep
Zuid Nederland.
7-3-2018 Groote Heide Huisvenseweg 1 paar Raven vlakbij het kantoor van de
Bosgroep Zuid Nederland (Joost Tuithof).
11-3-2018 Langakkers Leende 2 stuks Raven baltsend (Roel Winters).
14-3-2018 Valkenhorst 1 ex. Raaf vliegt van Greveschutven zuid-oost naar de
Spinsterberg. Op Spinsterberg zuidwest Raaf gehoord. (Jacques van Kessel).
15-3-2018 melding Mari de Bijl (beheerder Brabants Landschap), er zijn twee
Raven gezien met een takje in de bek, bij Spinsterberg (Jan Vincent).
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16-3-2018
Jagershorst zuid een Raaf roepend (Jacques van Kessel).
Leenderbos ecoduct, twee Raven gezien. Er was overigens nog een derde
gemeld maar die is door de andere twee weggejaagd. Dit lijkt op territoriaal
gedrag. Staatsbosbeheer heeft in die hoek de komende tijd geen werkzaamheden
in de planning (Ian Deeben boswachter ecologie Staatsbosbeheer).
18-3-2018 Leenderbos ecoduct een Raaf roepend (Ellen van Beek).
19-3-2018 Achtereind weilanden achter het Greveschutven een luidroepende
Raaf vliegt over weiland (Nick Jeurssen veldmedewerker Brabants landschap).
19-3-2018 Spinsterberg Raaf vliegt heel mooi zwierend over het ecoduct naar
zuid-oost (Jacques van Kessel).
20-3-2018 Spinsterberg ten zuiden van het ecoduct een Raaf overvliegend.
Deze Raaf vliegt naar het Leenderbos noord/oost (Jacques van Kessel).

Foto Jacques van Kessel.
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20-3-2018
Leenderbos noord 3 stuks Raaf (Erik Schram boswachter
Staatsbosbeheer).

21-3-2018 Leenderbos twee keer op dezelfde plaats 2 Raven gezien en gehoord,
niet zo ver van het ecoduct, maar er zat wel 3,5 uur tussen. Waarschijnlijk zijn
het dezelfde vogels geweest. Om 08:10 uur vlogen een paar Raven roepend
richting Roel Winters Landgoed Langakkers. Om 11:30 waren 2 Raven met veel
kabaal aan het stoeien met een buizerd op dezelfde plaats (Jac Seijkens).

21/3/2018 Landgoed de Langakkers 2 stuks Raven (Roel Winters).
21-3-2018 Leenderbos noord-oost 3 Raven, en een Raaf wordt door de twee
andere weggejaagd (boswachter Ian Deeben).
21-3-2018 Spinsterberg Raaf roepend. Leenderbos ecoduct zuid, een Raaf
roepend en vliegt van zuid-west naar noord-oost in een rechte lijn (Jacques van
Kessel).
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21-3-2018 Spinsterberg Brilven west een Raaf en later een Raaf Brilven oost en
deze vliegt naar zuid (Jacques van Kessel).
22 -3-2018 Leenderbos ingang bij de Molen en Camping de Fuut, drie stuks
Raven (Frans Hagenaars).
22-3-2018 Groote Heide tussen Veeven en Diepmeerven, twee Raven kwamen
van Valkenhorst en vlogen naar Veeven bossen noord-oost van Brabant Water
(Diel Pasmans – Bureau Van Nierop).
23-3-2018
Seijkens).

Leenderbos conflict tussen een Raaf en twee Buizerden (Jac

24-3-2018 Landgoed Langakkers Leende drie Raven cirkelend en roepend
(Roel Winters).
24-3-2018 Leenderbos Raven gezien en gehoord (Martin Pennings).
1 Twee Raven ov West om 08.20 uur
2 Twee Raven ov noord om 08.40 uur
3 Twee Raven ov West om 09.05 uur
4 Twee Raven ov West om 09.20 uur Raven 4-5 10 minuten in top van den.
5 Twee Raven ov Noord om 09.30 uur
6 Twee Raven ov West om 09.45 uur
7 Twee Raven ov Noord om 10.55 uur
8 Een Raaf op thermiek roepend om 12.00 uur, heel hoog nog als puntje te zien.
9 Een Raaf ov Noord om 12.17
Raven van 1 tot-en-met 7 op de kaart met rode cirkel. Raven 8 en 9 op de kaart
met groene cirkel. Mogelijk dat de Raven van 1 tot en met 7 dezelfde koppel
zijn, dat zij op en neer aan het vliegen waren aldus Martin Pennings.
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24-3-2018 Leenderbos en landgoed Langakkers. Leenderbos noord oost eerst
een Raaf roepend, maakte verschillende vreemde geluiden, later ook zien
vliegen. Even later twee Raven locaal. Iets later weer 2 andere Raven vliegend
van landgoed Langakkers in een recht lijn naar noord-oost beekdal van de
Strijper Aa en/of golfbaan Haviksoord. Niet veel later zien we een buizerd, later
twee buizerden en weer twee andere Raven boven de Molen en Vetersberg De
buizerd wordt door een Raaf lastig gevallen misschien om een prooi af te
troggelen? Dit is duidelijk een ander paar Raven. Het betreft hier dus twee paar
Raven. Iets later weer een Raaf die vliegt in noordelijke richting (Wim Deeben,
Toos Deeben, Jacques van Kessel).

Foto’s: Jacques van Kessel.

24-3-2018

25-3-2018
Dommeldal het Broek Dommelen oost (Anton Vink).
25-3-2018
Leenderbos Hasselsvennen oost een Raaf gehoord,
Leenderbos Dorven een Raaf gehoord (Jacques van Kessel).

9-5-2018 Leenderbos noord-oost.

Foto: Jules Andela.
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27-3-2018 Frans Hagenaars geeft aan dat hij in februari – maart 2018 zo’n 6-8
keer Raven heeft gezien bij zijn standaardmolen bij Leenderstrijp aan de rand
van het Leenderbos. De Raven verblijven vaak hoog in de lucht en soms ook in
de hoge douglassparren die vlak bij zijn molen staan.

Hierboven een foto van de prachtige, eigengebouwde standaardmolen, van
molenaar Frans Hagenaars en daarnaast de oude hoge Douglassparren waar de
Raven graag verblijven. Verder weten we dat kort geleden nog drie Raven hier
bij de molen zijn gezien, opvallend daarbij was dat twee Raven heel duidelijk de
andere Raaf wegjaagde, dit lijkt heel sterk op territoriaal gedrag. Ook verteld
Frans de molenaar dat er ook veel dagen zijn dat de Raven zich helemaal niet
laten zien of horen. Dit is ook mijn eigen ervaringen met Raven.

Foto’s: Jacques van Kessel.
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Nestvondst Leenderbos.

27-3-2018
Nestvondst Raaf door Ian Deeben (boswachter ecologie
Staatsbosbeheer Peel en Kempen). Twee Raven vliegen weg van het nest en
komen even later weer terug naar het nest. Deze nest ligt op een locatie waar
regelmatig wandelaars en fietsers komen, daarom wordt besloten om deze
bijzondere vondst nog niet naar buiten te brengen.

Verder is door Staatsbosbeheer besloten om, als er jongen zijn, deze niet te
laten ringen, zodat deze Raven in alle rust hun eerste broedsel kunnen afronden
in dit Natura 2000 gebied.

Foto’s: Jacques van Kessel.
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Een ravennest bestaat uit drie delen. Het eerste deel bestaat uit een met grove
takken gevlochten buiten nest. Daarna een deel met wat minder grove takken, en
tenslotte nog een hele fijne warme nestkom gemaakt van mos en ander fijn
materiaal (H. de Vos Burchart, 2018).
29-3-2018 Leenderbos noord-oost een Raaf gehoord (Ellen van Beek, Jacques
van Kessel).
30-3-2018 melding via Waarneming.nl Een waarneming in het Leenderbos van
twee Raven en een bezet nest (Han Blankert). Op 3 april is deze waarneming
van de site verwijderd op verzoek van Staatsbosbeheer.
30-3-2018 Valkenhorst een Raaf gehoord aan de zuid-west zijde van
Grevenschutven (Wil de Veer).

31-3-2018 Van het gebied Valkenhorst Greveschutven - Achtereind vliegt een
Raaf hoog over het ecoduct en gaat richting weilanden Groot Huijsven Heeze.
Dat is aan de oostzijde van de Groote Heide, deze Raaf verdwijnt daar en later
niet meer gezien (Jacques van Kessel).
31-3-2018 Leenderbos noord-oost een confligt boven het bos tussen Raaf en
een Buizerd (Jacques van Kessel).

Foto’s: Jacques van Kessel.

31-3-2018 Leenderbos – Langakkers een Raaf in conflict met twee Buizerden
(Roel Winters).
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1-4-2018
Valkenhorst een Raaf ten noord-westen van Greveschutven.
Spinsterberg west een Raaf laag vliegend naar Leenderbos (Jacques van Kessel).
1-4-2018 Leenderbos noord midden een Raaf roepend (Jacques van Kessel).
2-4-2018 Groote Heide A2 snelweg t.h.v. Achtereind een Raaf overvliegend
(Laurens van der Wind).
3-4-2018 Leenderbos noord bezet nest van de Raaf, adult vliegt van nest.
(Jac Seijkens).
4-4-2018 Leenderbos noord. Het bos bestaat uit erg hoge oude grove dennen
met ondergroei. Niet ver van het nest staan enkele oude hoge Douglas sparren
waar de Raven ook graag gaan zitten kijken (Jac Seijkens, Jacques van Kessel).

Foto: Jacques van Kessel.
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Leenderbos noord-oost.

Foto: Jules Andela.

Foto: Jules Andela.

Foto: Jules Andela.
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6-4-2018 Bossen Groote Heide Heeze oost van Veeven een Raaf gehoord
(Trineke Hofstra, Annemiek van Dijk, Frans van den Berg).

6-4-2018 Spinsterberg west een Raaf gehoord. Leenderbos noord oost een Raaf
gezien en gehoord enkele percelen ten westen van het nestperceel. Krok
geluiden, soort zachte trommelgeluiden, er is duidelijk contact tussen de twee
Raven in de buurt (Jacques van Kessel).

6-4-2018
Valkenhorst een Raaf gehoord in bossen ten zuiden van het
Greveschutven (Jacques van Kessel).

6-4-2018 Een Raaf, onzichtbaar verstopt, zit heel hoog in een Douglasspar te
roepen. Iets verderop hoor ik de andere Raaf die vanaf het nest reageerd
(Jacques van Kessel).

6-4-2018 Valkenhorst vijvercomplex, een Raaf roepend in de oude populieren
tussen de vijvers VW7 en VW8 meer richting de Eindhovense Golf van VDL
(Wil de Veer).

7-4-2018 Valkenhorst, een Raaf overvliegend bij het Greveschutven
Sloendregt).

(Mark

7-4-2018 Bossen Hut van Mie Pils een Raaf rond vliegend (Mark Sloendregt).
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8-4-2018 Leenderbos noord een paar Raven vliegt naar zuid-oost (Jacques van
Kessel).

8-4-2018 Leenderbos Galbergven, Raaf roepend vliegt zeer hoog cirkelend
boven een mannetje Havik (Jacques van Kessel).

Foto’s: Jacques van Kessel.

9-4-2018 Groote Heide bosgebied Brabant Water ten oosten van het Veeven
een Raaf roepend (Jacques van Kessel).

9-4-2018 Spinsterberg zuid een Raaf. Leenderbos noord een Raaf heel laag
over boomtoppen vliegend en niet roepend (Jacques van Kessel).

41

Kraakactie.
10-4-2018 Leenderbos midden, twee Raven bij nest, en twee Nijlganzen vliegen
boven nestbos, ze blijven even rondjes draaien boven het ravennest. Dit is
duidelijk met de bedoeling om het ravennest te kraken. Na enkele rondjes gaat
een van de Nijlganzen in de top van een Grove den zitten, bijna naast de
ravennest! (Bep Janssen, Jacques van Kessel).

Op de foto een van deze Nijlganzen, die in de top van een Grove den zit vlakbij
het nest van de Raven. Dit is een heel verontrustende ontwikkeling. Toch
hebben we de Raven en de Nijlganzen verder met rust gelaten. Een paar uur
later waren we weer in de buurt van het nestperceel, en gelukkig was het weer
rustig, de Nijlganzen waren verdwenen. De Raven hebben schijnbaar duidelijk
gemaakt wie de eigenaar is van deze nest.

Foto’s: Jacques van Kessel.
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10-4-2018 Leenderbos. vlakbij kantoor Staatsbosbeheer. Een Raaf vliegt naar
Spinsterberg - Valkenhorst (Bep Janssen, Jacques van Kessel).

11-4-2018 Langakkers Leenderbos twee Raven roepend (Roel Winters).
11-4-2018 Een Raaf vliegt van Valkenhorst zuid-west naar Leenderbos noord.
Later een Raaf roepend Leenderbos noord (Eric Wintermans, Wim Deeben,
Jacques van Kessel).
13-4-2018 Leenderbos noord, Raaf vliegt van het nest. Nestboom gecontroleerd
op poepspetters. Helemaal geen poepspetters te zien op de grond (Jacques van
Kessel).

Foto’s: Jacques van Kessel.

14-4-2018 Langakkers een Raaf in conflict met 4 Buizerden (Roel Winters).
15-4-2018 Valkenhorst bij de Oude Baan (Fins huis) een Raaf (Hans Vrolijk).

16-4-2018 Leenderbos heide Galgeven, een Raaf vliegt naar noord (Jacques
van Kessel).
16-4-2018 Twee Raven rustig cirkelend boven de Langakkers (Roel Winters).

18-4-2018 Een Raaf heel laag vliegend ten westen van het Galgeven (Jacques
van Kessel).
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20-4-2018 Conflict tussen Raaf en Buizerd aan oostzijde Greveschutven.

Twee Raven vliegen over Greveschutven zuid, dan volgen enkele prachtige
duikvluchten en even later ontstaat er een conflict tussen Raaf en Havik. Een
andere Raaf blijft afwezig en vliegt verder noord-west (Jacques van Kessel).

20-4-2018 Raaf vliegt van de Heezerhut naar het Greveschutven, ook roepend
(Jan van de Laar en Jac Seijkens).

Foto’s: Jacques van Kessel.
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Voedselvlucht.
22 april Leenderbos Klein Hasselsven een Raaf hoog vliegend met prooi.Deze
Raaf maakte ook geen geluid. Dit is de eerste voedselvlucht die is vastgelegd.
De richting van vliegen is precies naar de locatie van het nest. Dit is tevens het
bewijs dat er inmiddels jongen Raven zijn.

22-4-2018 Klein Hasselsven.

.

Foto’s: Jacques van Kessel.
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22-4-2018 Klein Hasselsven.

.

Foto’s: Jacques van Kessel.
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22-4-2018 Een paar Raven op de Visvijvers Valkenhorst ten zuid westen van
het Greveschutven (Jan Kolsters).
25-4-2018 Een Raaf laag vliegend boven heide Galgeven. Deze Raaf heeft een
duidelijk wit vlekje op de rechter boven vleugel (Wim Deeben, Jacques van
Kessel).

Raaf met wit vlekje op rechter bovenvleugel 25-4-2018.

Raaf Galgenven 25-4-2018.

Foto: Wim Deeben.

Foto: Wim Deeben.

27-4-2018 Een roepende Raaf gehoord aan de westzijde van het Greveschutven
(Jacques van Kessel).

28-4-2018 Zonder te roepen vliegt een Raaf weg uit een hoge Douglas spar aan
de noord zijde van het Leenderbos (Jacques van Kessel).

29-4-2018 Een Raaf langs snelweg ten noord-oosten van Leenderstrijp Jean
Jordaens).
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29-4-2018 Een Raaf op de Langakeers Leende (Roel Winters).
29-4-2018 Een Raaf roepend en later twee Raven in Leenderbos noord. Vanaf
de zandpad zijn jonge Raven te horen die nog in het nest zitten. Het zijn nog
hele kleine jongen omdat op de rand van het nest nog geen witte poepspetters te
zien zijn (Hans de Vos Burchart, Jacques van Kessel).

.
Foto: Jacques van Kessel.

4-5-2018 Raaf roepend Leenderbos midden gebied noord (Jacques van Kessel).
5-5-2018 Twee Raven Groote Heide Groot Huijsven Heeze, dat is ten noordoosten van het Veeven (Peter Zomer).
6-5-2018 Twee Raven Valkenhorst Greveschutven hoog vliegend richting west,
na enkele prachtige zwieper glijvluchten (Jacques van Kessel).
6-5-2018
Wouters).

Een paar Raven ten oosten achter het Greveschutven (Pieter

Leenderbos noord-oost op de achtergrond de standaardmolen.
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Foto: Jules Andela.

7-5-2018
Twee Raven op de oeverdelen van de laagte ten zuiden van het
Greveschutven tussen de Grauwe ganzen. In de directe omgeving 5 paar Grauwe
ganzen met kleine jongen, waarschijnlijk dat deze Raven ook proberen jonge
ganzen te roven? Deze Raven vliegen, zonder te roepen, heel laag weg in
oostelijke richting (Jacques van Kessel).

Foto’s: Jacques van Kessel.
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9-5-2018 Leenderbos noord twee Raven heel laag vliegend tussen de bomen
van een bosperceel. Later zittend en enkele keren roepend vanuit een hoge oude
Grove den (Jules Andela, Jacques van Kessel).

Foto’s: Jules Andela.

Leenderbos 9-5-2018.

10-5-2018 Een roepende Raaf aan bij de Hasselsvennen laag rond vliegend
boven de heide en boven het bos. Tijdens het bekijken van de foto´s thuis zie ik
aan het uiteinde van de linker vleugel vreemde gaatjes en beschadigingen. Het
betreft hier normale beschadigingen en/of natuurlijke slijtage (Jacques van
Kessel).

Foto: Jacques van Kessel.

11-5-2018 Groote Heide ten oosten van het Veeven een conflict tussen een Raaf
en een Zwarte kraai (Jacques van Kessel).
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14-5-2018 Leenderbos noord een Raaf (Roel Winters, Jacques van Kessel)

15-5-2018 Leenderbos Laagveld een Raaf maakt mooie duikvluchten en vliegt
weg in de richting zuid (Jacques van Kessel).

15-5-2018

Foto: Jacques van Kessel.

18-5-2018 Twee keer een roepende Raaf gehoord bij het Klein Hasselsven,
deze Raaf laat zich niet zien (Jacques van Kessel).

20-5-2018 Een Raaf in conflict met een Buizerd bij het Klein Hasselsven.

Foto’s: Jacques van Kessel.
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20-5-2018 Met behulp van een Leica telescoop hebben we het ravennest
gecontroleerd vanaf het zandpad. Vanaf de grond zijn minstens drie jonge Raven
geteld en dat is een heel mooi resultaat (Hans de Vos Burchart Ravenwerkgroep,
Jacques van Kessel).

Hans de Vos Burchart (Ravenwerkgroep) telt het aantal jongen in het nest.

Foto’s: Jacques van Kessel.

Ravenveren gevonden in het nestperceel.
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Jonge Raven.
22-5-2018 Met behulp van een Leica telescoop en adapter heeft Bep Janssen
foto´s gemaakt vanaf het zandpad, van de jongen Raven op het nest. Tijdens het
fotograferen waren geen adulte Raven aanwezig. Jonge Raven van ongeveer 4
weken oud. Na 40-45 dagen vliegen jonge Raven uit (Bep Janssen, Jacques van
Kessel).

Twee jonge Raven.

Foto´s: Bep Janssen.

Twee jonge Raven 22-5-2018.

Foto´s: Bep Janssen.
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Twee jonge Raven 22-5-2018.

Foto: Bep Janssen.

Groep schapen van de Stichting Schaapskudde Groote Heide in de buurt van Soerendonks Goor en het Klotven.
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27/5/2018 Twee Raven vliegen over Valkenhorst in de richting Golfbaan VDL
(Jacques van Kessel).
28-5-2018 Vanaf zandpad is te zien dat drie jonge Raven op de rand van het
nest zitten. De jonge Raven blijven stil zitten. Als een van de adulte vogels een
keer roept dan drukken de jonge Raven zich op het nest zodat ze minder
opvallen (Wim Deeben, Jacques van Kessel).

Jonge Raaf 28 mei 2018.

Foto: Wim Deeben.

Leenderbos noord.

Foto´s
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Jacques van Kessel.

31-5-2018 Jonge Raven zitten nog op het nest (boswachter Erik Schram).

Jonge Raaf op nest, 31 mei 2018.

Volwassen Raaf.

Foto: Erik Schram.

Foto: Erik Schram.
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Slachtoffer.
Op 8 juni vond Erik Schram boswachter voorlichting Staatsbosbeheer een dode
jonge Raaf onder het nest.

Dode jonge Raaf.

Foto: Erik Schram.

Op 8 juni is het nest bezocht door anderen, hierbij is een jonge Raaf
waargenomen die op het asfaltfietspad ging zitten. Dit kan een teken zijn dat de
jonge Raaf te vroeg is uitgevlogen? Zoiets kan gebeuren door de erg hoge
temperaturen afgelopen week aldus ravendeskundige Hans de Vos Burchart.
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Uitvliegen.
Van roofvogels kennen we een takkelingen fase, dat is ook het geval bij de
Raven. De jongen Raven gaan op de rand van het nest zitten en iets later gaan ze
in de takken van de nestboom zitten, dit is de takkelingen fase. Een periode
daarna zullen de jongen Raven uitvliegen. De jongen zullen nog een tijdje in de
buurt van de nestboom blijven. Op 8 juni nest gecontroleerd, de jongen Raven
zijn uit het nest verdwenen en ook in de bomen rond de nestboom geen jongen
Raven gezien. Even later hoor ik verschillende Raven roepen ten zuiden van het
nestbos. De twee overgebleven jongen Raven zijn uitgevlogen. Een van de jonge
Raven zie ik even vliegen, althans het is nog wat stuntelig (Jacques van Kessel).

Uitgevlogen Raaf 8 juni 2018.

Foto Erik Schram.

Uitgevlogen Raaf 8 juni 2018.

Foto Erik Schram.
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Oproep.
We zoeken nog vrijwilligers die in 2018 en 2019 willen meewerken aan een
onderzoek naar de verspreiding van Raven in de Kempen? Ook de Werkgroep
Raven is erg geïnteresseerd in de verspreiding van Raven in de Kempen. De
kans is namelijk heel groot dat in de volgende grote bosgebieden ook al een of
meerdere Raven voorkomen?
Boswachterij de Kempen Eersel.
Landgoed de Utrecht Lage Mierde - Esbeek.
Bosgebied Oirschotse Heide (militair terrein) Oostelbeers - Oirschot.
Het gaat hier specifiek om het zoeken naar Ravenparen in bosgebieden. Naast de
paren Raven kunnen er in de bosgebieden ook nog verschillende solitaire Raven
voorkomen, die rond zwerven en nog op zoek zijn naar een partner. Heb je
interesse neem contact op via email j.kessel51@upcmail.nl
Meer informatie over vogels in de Kempen en vogelonderzoeken kun je vinden
op de website van Vogelwerkgroep de Kempen. www.vwgdekempen.nl
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Foto: Jacques van Kessel.
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Bijlage 1.

Veldkenmerken.

Een Raaf is veel groter dan een Zwarte kraai en zelfs groter dan een Buizerd.
Adult: verenkleed geheel glanzend zwart, zowel bij het mannetje als bij het
vrouwtje.
Zwarte snavel, zwarte poten. Neusgaten door zwarte borstelveren bedekt.

De jonge vogels zijn soms meer bruin zwart en hebben minder glans. Hieronder
een volwassen Raaf (links) en een onvolwassen Raaf (rechts) Valkenhorst 2017.
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Zware, soms ruige keelbevedering.
De keelveren zijn lancetvormig verlengd. Deze keelbevedering is op afstand niet
altijd goed zichtbaar.

8-4-2018 Raaf.

Foto: Jacques van Kessel.

Raaf 29-4-2018.

Foto: Jacques van Kessel.
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Staart.
Raven hebben een wigvormige staart.

Raaf 29-4-2018.

15-5-2018.
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Foto’s: Jacques van Kessel.

Vliegbewegingen.
Vergeleken met een Zwarte kraai is de vlucht meer roofvogelachtig. De vleugels
van een Raaf zijn relatief langer en ook de kop en hals lijken veel langer door de
grote zware snavel.

10-5-2018 Hasselsvennen.

Foto’s: Jacques van Kessel.

6-4-2018.
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Vliegbewegingen.

5-3-2018 Greveschutven.

10-5-2018 Hasselsvennen.

15-5-2018

Leenderbos 9-5-2018.

Foto´s: Jacques van Kessel.

66

Vliegbewegingen.

22-4-2018 Klein Hasselsven.

20-5-2018

Raven cirkelen vaak net als buizerden hoog in de lucht.

Foto´s: Jacques van Kessel.
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Vliegbewegingen.

5-3-2018 Greveschutven

Foto’: Jacques van Kessel.

Spinsterberg .

Geluid: een zwaar krakend “krak-krak” of “krok-krok” in de paartijd ook soort
klokkende geluiden “klong-klong”.
Overig gedrag: vaak zeer schuw en waakzaam.
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Bijlage 2.

Conflict tussen Raaf en Buizerd.

24-3-2018 Leenderbos vliegen twee Raven. Iets later weer 2 Raven vliegend
van landgoed Langakkers in een recht lijn naar noord-oost beekdal van de
Strijper Aa en/of golfbaan Haviksoord. Niet veel later zien we een buizerd, later
twee buizerden en weer twee andere Raven boven de Molen en Vetersberg De
buizerd wordt door een Raaf lastig gevallen misschien om een prooi af te
troggelen?

Foto’s: Jacques van Kessel.

24-3-2018
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24-3-2018

24 maart 2018.

Foto’s: Jacques van Kessel.
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24 maart 2018.

.

Foto’s: Jacques van Kessel.

24 maart 2018.

24 maart 2018, Raaf en Buizerd in conflict.

71

Foto: Wim Deeben.

Conflict tussen Raaf en Havik, Raaf en Zwarte kraai.
20-4-2018 oostzijde Greveschutven (Jacques van Kessel).

20-4-2018 Een Raaf vliegt over Greveschutven zuid, even later ontstaat er een
conflict tussen Raaf en Havik. Een andere Raaf blijft afwezig en vliegt verder
noord-west.

Foto’s: Jacques van Kessel.
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20-4-2018 Greveschutven een Raaf in conflict met Havik.

20-4-2018 Foto’s: Jacques van Kessel.
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20-4-2018 Steeds opnieuw gaat de Raaf boven de Havik vliegen en valt hem
vervolgens aan. Lijkt wel op een soort territoriaal “weg jaag” gedrag?

Foto’s: Jacques van Kessel.
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20-4-2018 Greveschutven. even later weer een conflict, nu tussen een Raaf en
een Zwarte kraai, weer territoriaal gedrag (Jacques van Kessel)?

Foto’s: Jacques van Kessel.
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Bijlage 3.

Raaf historie.

We weten eigenlijk maar heel weinig over broedende Raven in het verleden in
de Brabantse Kempen. Het is al bijna 100 jaar geleden dat in de Kempen Raven
broedden, dat was in 1920 in Soerendonk. In het werk van P.N. Panken over de
negentiende eeuw, door Johan Biemans bewerkt, staan enkele interessante oude
vermeldingen,

citaat “de Raven vroeger in deze landstreek meer algemeen broedende, omdat er
toen een grooter aantal oude en zwaardere boomen gevonden werd, is het
vinden van een ravennest er thans zeldzaam geworden. Aan de grens van ons
Kempenland doch onder de Belgische parochie Postel komt nog jaarlijks een
ravenpaar zijn nest maken. Nu en dan geschiedde zulks ook tot voor weinige
jaren onder Borkel, Valkensweerd, Riethoven en andere plaatsen”, einde
citaat.

De laatste broedgevallen van Raven in onze regio zijn in Heeze, hier broedde de
Raaf rond de jaren 1914 / 1918 nog in het Heesbos. Ter plaatse werd eenmaal
een nest met 5 jongen uitgehaald volgens de Avifauna van Noord-Brabant,
1967.

Soerendonk omstreeks 1920, van een broedende Raaf op het landgoed
Ravendonk, waarschijnlijk is hiermee bedoeld het thans nog bestaande landgoed
Cranendonk, waar voorheem kasteel Cranendonk stond, volgens de Avifauna
van Noord-Brabant, 1967.

Op de volgende pagina´s enkele teksten van J. Hendrik van Balen, 1880. Onze
vogels. De vogels van Nederland in hunne levenswijze geschets.
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J. Hendrik van Balen, 1880. Onze vogels, de vogels van Nederland.
Fragment van pagina 153.
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J. Hendrik van Balen, 1880. Onze vogels, de vogels van Nederland.
Pagina 154.
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J. Hendrik van Balen, 1880. Onze vogels, de vogels van Nederland.
Pagina 154 en 155.

79

Bijlage 4. Persbericht 8 juni 2018 Eindhovens Dagblad - door Rob Burg.
Een interview met Erik Schram (boswachter voorlichting Staatsbosbeheer).

Familie Raaf keert na ruim honderd
jaar terug in het Leenderbos
LEENDE - Voor het eerst in meer dan honderd jaar heeft een koppeltje
Raven genesteld in het Leenderbos. Twee jongen zijn deze week
uitgevlogen. Nummer drie heeft het helaas níet gered.
Rob Burg 08-06-18,
Wát een pech. Boswachter Erik Schram is een beetje aangeslagen als hij op de
grond, niet heel ver van de hoge den waarin een koppeltje Raven enkele
maanden terug een nest bouwde, op een dood jong stuit. Het koppie is geknakt,
de uitgemergelde borstkas priemt door het doorweekte verendek. Over het
karkas kruipt een kever. ,,Goh. Dit is wel heel erg jammer", zegt Schram. ,,Maar
ja. Dat is óók de natuur."
Over de doodsoorzaak tast Schram in het duister. ,,Misschien hebben de ouders
hun jong niet kunnen vinden toen ze hem wilden voeren. Of is hij onderkoeld
geraakt tijdens een zware regenbui."
Het nest in het bos tussen Valkenswaard en Leende werd enkele maanden terug
ontdekt. Raven werden de afgelopen jaren al vaker gezien en gehoord, onder
meer door vogelwerkgroep De Kempen. Schram: ,,Dit voorjaar zagen we er
zomaar ineens een paar bij elkaar zitten. Ze waren flink aan het zwoegen; bezig
met het bouwen van een nest. Dat was voor het eerst in meer dan honderd jaar!
Echt héél bijzonder, dit."
De vondst van het nest, op een steenworp afstand van een fietspad, werd
angstvallig stilgehouden. Broedende kippen kun je beter niet storen, maar dat
geldt veel sterker nog voor Raven. ,,We wilden geen
horden mensen hier met verrekijkers en camera's. Raven zijn nogal
schuw." Tegen het eind van de Tweede Wereldoorlog stierf de vogelsoort in
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Nederland uit. Schram: ,,Er is altijd veel gejaagd op Raven. Veel mensen
beschouwden de grote zwarte vogel als ongedierte; hij bracht ongeluk."
In de jaren zeventig werden de vogels -die op kraaien lijken maar met hun
spanwijdte van één meter twintig een stuk groter zijn- opnieuw uitgezet. Dat
was op de Veluwe. Sindsdien heeft de populatie zich langzaam uitgebreid,
vertelt Schram. Momenteel telt Nederland ongeveer 150 paren. Raven zijn -net
als zwanen- monogaam. ,,Ze blijven hun leven lang trouw aan elkaar. Het is te
hopen dat dit koppel nog een tijdlang in het Leenderbos blijft om voor nog meer
nageslacht te zorgen."

De Raaf ruimt veel kadavers op. Hij begint dan met de
zachtste stukjes, de ogen bijvoorbeeld.
Voor de biodiversiteit van het Leenderbos is de komst van de familie Raaf een
verrijking, zegt Schram: ,,De Raaf is een soort vuilnisman van de natuur: hij eet
zaden, insecten en vruchten. Maar vooral is het een aaseter. Hij ruimt veel
kadavers op. De Raaf begint dan met de zachtste stukjes, de ogen bijvoorbeeld."
Na een korte rit in de terreinwagen van Staatsbosbeheer komen we uit bij het
nest, vlak bij het fietspad. Die locatie lijkt haaks te staan op de eerder door
Schram aan de Raaf toegedichte schuwheid. De boswachter ziet dat anders: ,,Dat
is juist een bewijs van de slimheid van het dier: hij bouwt zijn nest op plekken
waar je ze niet verwacht."
Slim
Agressief, zoals buizerds kunnen zijn als mensen het nest te dicht naderen, zijn
Raven niet, weet de boswachter. ,,Raven zijn slim. Ze houden zich schuil voor
mensen en waarschuwen elkaar met hun gekras. Ook daarmee onderscheidt de
Raaf zich van kraaien: hun roep klinkt veel lager en dieper dan die van kraaien.
Het is meer van 'kroh, kroh'." Jammer maar helaas, deze ochtend is alleen het
veel lichtere gekras van de kuikens te beluisteren.
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