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1 Inleiding
aanleiding
In 2020 is het dal van de Groote Beerze tussen
Netersel en Hapert geïnventariseerd op alle
broedvogels. De territoriumkartering is
uitgevoerd volgens de BMP-A methode van
Sovon (Vergeer et al, 2016). De inventarisatie is
uitgevoerd op verzoek van Waterschap de
Dommel. Voor 2021 zijn een aantal ingrepen in
het gebied gepland door Waterschap De
Dommel in het kader van het project
“Herinrichting beekdal Groote Beerze, traject 2”
en daarom kan deze broedvogelinventarisatie
gezien worden als een nulmeting. Na de
ingrepen kan een nieuwe inventarisatie worden
uitgevoerd om het effect van de ingrepen op de
vogelbevolking te meten.

inventarisaties op dezelfde wijze zijn
uitgevoerd. Niet alleen de methode moet
hetzelfde zijn maar ook het aantal bezoeken en
de opdeling in deelgebieden. In dit geval is het
gebied opgedeeld in vijf deelgebieden omdat de
deelgebieden dan klein genoeg zijn om vroeg in
de ochtend geheel te kunnen inventariseren. Bij
deze inventarisatie zijn negen vroege
ochtendbezoeken gebracht in ieder deelgebied.
Daarnaast zijn nog een aantal avondbezoeken
gebracht en voor soorten als bosuil, houtsnip en
wespendief is een simultaantelling uitgevoerd
omdat het anders onmogelijk is om het juiste
aantal territoria vast te stellen. Voor een
vergelijking van de vogelbevolking op een later
tijdstip, zoals hier na de ingrepen in het
landschap, moet de inventarisatie op dezelfde
wijze worden uitgevoerd door mensen met
voldoende ervaring. Maar al te vaak worden
broedvogels van een gebied in verschillende
jaren met elkaar vergeleken terwijl de
inventarisatie niet op dezelfde wijze is
uitgevoerd. Dit kan tot geheel verkeerde
conclusies leiden. Op dit gebied is
zorgvuldigheid dus van het grootste belang.

Broedvogelinventarisatie
Een broedvogelinventarisatie is biologisch
gezien een waardevol instrument omdat een
broedvogelbevolking ook veel zegt over de vele
lagere organismen (bijvoorbeeld insecten) in
een gebied. Een bepaalde broedvogelbevolking
kan er namelijk alleen maar zijn als er ook
voldoende voedsel aanwezig is.
Het vergelijken van een broedvogelbevolking
voor en na een ingreep is alleen zinvol als de

Figuur 1. De Groote Beerze bij De Biezegoren in het vroege voorjaar
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2 Beschrijving van het gebied
De begrenzing van het gebied is gekozen in
overleg met Waterschap De Dommel. In het
project van Waterschap De Dommel is dit
aangeduid als deeltraject 2. De oppervlakte van
het geïnventariseerde gebied is 320 hectare.
Het gebied strekt zich uit aan weerszijden van
de Groote Beerze tussen De Biezegoren tot aan
het punt waar het Dalemsstroompje in de
Goorloop stroomt, vijf kilometer zuidelijker.
Vanaf dat punt verandert de naam van de beek
van Goorloop of Aa in Groote Beerze.

Aan weerszijde van de Groote Beerze wordt het
gebied globaal begrensd door de eerste
verharde wegen vanaf de beek.
Het noordelijke deel is kleinschalig van karakter
en bestaat veelal uit weilandjes, afgewisseld
door loofbosjes, houtsingels en bramenranden.
De extensief beheerde weilandjes worden soms
gemaaid maar vaak ook begraasd door jongvee.

Groote Beerze

Casteren

Figuur 3. Extensief beheerd weiland met Grote
Vossenstaart en Gestreepte Witbol

Verspreid tussen de weilandjes liggen ook wat
meer verruigde veldjes met een grotere
diversiteit aan kruiden. Deze afwisseling van
ruigtes, weilandjes en loofhoutbosjes maken dit
gedeelte aantrekkelijk voor veel soorten
insecten, zoogdieren en vogels.
Waterzuivering

Bladel
Goorloop
Dalemsstroompje

Figuur 2. Het geïnventariseerde gebied

Figuur 4. Ruig veldje tussen weilanden en
houtsingels

Het uiterste zuidelijke deel van het gebied bij
Hapert is ook kleinschalig. Ook hier worden
begraasde weilanden afgewisseld door
houtopstanden en bramenranden.

rietgras en gestreepte witbol. Uiteraard is deze
lijst lang niet volledig maar geeft wel een indruk
van een tamelijk rijk biotoop dat zich tussen en
op de grootschalige akkers bevindt .

Figuur 5. Koeien in weiland in het kleinschalige
zuidelijke deel

Figuur 7. Sloot in aardappelakker met weelderige
begroeiing

Het middelste deel van het gebied bestaat voor
een groot deel uit grootschalige landbouw. De
meest voorkomende gewassen zijn suikerbieten
en mais, met daarnaast grootschalig hooiland.
Hier liggen ook de wat grotere bospercelen
langs De Vloed en Het Bosch.

Figuur 8. Detail van begroeiing in een sloot met
gele ganzenbloem, perzikkruid, akkerdistel en
zwaluwtong

In verband met het onderzoek naar sociale
wespen in dit gebied (waarover apart
gerapporteerd zal worden), zijn gedurende de
hele zomer alle akkerranden en slootjes in het
grootschalige deel intensief bezocht. Daarbij
blijkt dat de variatie aan planten tussen de
akkers behoorlijk groot is en daarmee ook de
variatie aan insecten. Opvallend was ook de
aanwezigheid van grote hoeveelheden
Coloradokevers in de aardappelpercelen. Er zijn
tot tientallen exemplaren op één plant
waargenomen, zie figuur 9.

Figuur 6. Grootschalige akkers in april in het
centrale deel van het gebied

Tussen de grootschalige akkers liggen sloten die
later in het jaar een weelderige begroeiing
vertonen, zoals grote brandnetel, gele
ganzenbloem, echte kamille, wilde Bertram,
gewone melkdistel, wolfspoot, perzikkruid en
addertong en grassoorten als glanshaver,
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hoeveelheden graan. Deze veldjes zullen in het
rapport diverse keren ter sprake komen.

Figuur 10. Verruigd graanveldje gelegen tussen
grootschalige landbouwpercelen

Figuur 9. Grote hoeveelheden Coloradokevers en
hun larven werden aangetroffen op de
aardappelplanten

Gedurende het broedseizoen ondergaan de
grootschalige landbouwpercelen een ware
metamorfose. In april worden de akkers
bewerkt en is er een weids uitzicht. Ook de
begroeiing in de sloten is dan nog laag. Later in
het jaar blijft het uitzicht op de bietenpercelen,
de aardappelvelden en de grootschalige
hooilanden weids maar de hoog opschietende
maisakkers onderbreken dit weidse uitzicht.
In het deel met grootschalige landbouw
bevinden zich ook enkele kleinere bosjes met
hoofdzakelijk loofhout en enkele losstaande
bomen, vooral eiken. Verder liggen er een paar
verruigde graanakkertjes tussen de
grootschalige Landbouwercelen, die eigendom
zijn van Brabants Landschap. De veldjes
vertonen een grote verscheidenheid aan wilde
planten, maar bevatten ook nog behoorlijke

Figuur 11. Weiland, aardappelakker en klein bosje
in het grootschalige gedeelte van het beekdal

In het geïnventariseerde gebied ligt ook de
rioolwaterzuivering Hapert. Inclusief geschapen
beekmeanders, is het een gebied van 13
hectare groot met een uiteraard nogal
afwijkend biotoop. Naast de gebruikelijke
installaties voor de verschillende
zuiveringsstappen zijn ook bezinkvijvers en
moerasbosjes aanwezig. Het zal blijken dat deze
13 hectare een aantrekkelijke plaats is voor een
aantal vogelsoorten, die verder in het gebied
ontbreken. Ook dient de waterzuivering als
vaste foerageerplaats voor kokmeeuwen die op
het rioolvet afkomen (eigen waarneming).
4

De grote waterpartijen zijn natuurlijk
aantrekkelijk voor vogels. Als laatste
zuiveringsstap stroomt het water door een
laaggelegen moerasbos. Er zijn twee van deze
moerasbossen aanwezig. Dit zijn fraaie
struwelen die helemaal omgeven zijn door een
brede sloot.

Figuur 13. Een van de twee moerasbossen

Van zuid naar noord stroomt de Groote Beerze
door het gebied. De Groote Beerze heeft
verschillende verschijningsvormen. Op de
meest zuidelijke punt vloeien het Dalems
stroompje en de Goorloop samen. Het Dalems
stroompje bevat vaak zo veel ijzer, dat de
Groote Beerze in het zuidelijke deel vaak zeer
troebel, oranje-bruin water bevat. Ten noorden
van de weg Hapert-Bladel neemt de helderheid
alweer aanzienlijk toe. Over de gehele lengte in
het onderzoeksgebied is de beek gekanaliseerd.
Op een aantal plaatsen heeft de Groote Beerze
een rietkraag, soms aan één zijde en soms aan
beide zijden. Waar de rietkraag afwezig is, zien
we vaak een ruime begroeiing van liesgras op
de ondiepere stukken.

Figuur 14. Groote Beerze bij het Jarabos

Figuur 12. Rioolwaterzuivering Hapert (foto ED)
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avondbezoeken gebracht en zijn er
simultaantellingen gehouden voor wespendief
en de houtsnip omdat deze soorten anders heel
moeilijk in kaart te brengen zijn. Vooral de
houtsnip is een moeilijke soort. De mannetjes
vliegen tijdens de avondschemering roepend
boven het gebied. Tijdens die vluchten
bestrijken ze vaak een groot gebied zodat ze
door elkaars territorium vliegen. Om toch enig
zicht te krijgen op het (minimale) aantal
territoria werd, verspreid over het gebied, op
vier of vijf locaties waargenomen. Van tevoren
was er een samenkomst waarbij iedereen de
stopwatch op “0” gezet heeft. Daarna werd bij
de waarnemingen steeds de tijd (stopwatchtijd)
en de vliegroute ingetekend. Na twee van deze
simultaantellingen kon het minimale aantal
territoria worden vastgesteld. Voor het
invoeren van de waarnemingen is Avimap
gebruikt, via tablet of telefoon. Daarna zijn de
waarnemingen verwerkt in het invoerportaal
voor het BMP-A project (Broedvogel Monitoring
Project-Alle soorten) van Sovon waar de ruwe
data via het programma Autocluster worden
verwerkt tot territoria. Per soort wordt een
kaart gegenereerd met het aantal territoria.

3 Werkwijze
Bij een broedvogelinventarisatie wordt getracht
om de vogelterritoria zo goed mogelijk in kaart
te brengen. Om de verschillende inventarisaties
over de jaren met elkaar te kunnen vergelijken ,
is het van groot belang dat de inventarisaties
volgens bepaalde regels worden uitgevoerd
door personen met voldoende ervaring.
Waarnemingen in gebieden met veel bomen en
struiken worden vooral gedaan op grond van
geluid. Met name de zang en andere territorium
indicerende geluiden zijn van belang. Die
geluiden worden vooral in de vroege ochtend
voortgebracht. Het is dus zaak om vroeg in het
veld aanwezig te zijn om deze geluiden te
registreren. Een gebied van 320 ha is echter te
groot om in één vroege ochtend systematisch af
te lopen. Daarom is het gebied opgedeeld in vijf
deelgebieden. Een deelgebied kan wel in een
vroege ochtend worden afgedekt. Omdat de
inventarisatie door meerdere personen is
uitgevoerd is een schema gemaakt waarbij
ieder deelgebied negen keer werd bezocht in de
vroege ochtend. Naast de vroege
ochtendbezoeken zijn er aanvullende
periode

Deelgebied1

Deelgebied 2

Deelgebied 3

Deelgebied 4

Deelgebied 5

1-15 maart

Jan Kolsters

Jan Wouters

Paul avn Pelt

Mark Sloendregt/
Harold Bierens

Pieter Wouters
1

16-31 maart

Pieter Wouters

Mark Sloendregt/
Harold Bierens

Nico Venema

Jan Wouters

Jan Kolsters

1-10 april

Jan Wouters

Nico Venema

Jan Kolsters

Pieter Wouters

Paul avn Pelt

11-20 april

Paul avn Pelt

Jan Kolsters

Pieter Wouters

Nico Venema

Jan Wouters

21-30 april

Nico Venema

Paul avn Pelt

Jan Wouters

Jan Kolsters

Pieter Wouters

1-10 mei

Mark Sloendregt/
Harold Bierens

Pieter Wouters

Jan Kolsters

Paul avn Pelt

Jan Wouters

11-20 mei

Jan Kolsters

Jan Wouters

Pieter Wouters

Pieter Wouters

Jan Kolsters

21-31 mei

Pieter Wouters

Jan Kolsters

Paul avn Pelt

Jan Wouters

Nico Venema

1-15 juni

Jan Wouters

Pieter Wouters

Nico Venema

Jan Kolsters

Mark Sloendregt/
Harold Bierens

Figuur 15. Schema voor vroege ochtendbezoeken en opdeling in deelgebieden
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Traject 2
Deelgebieden
1 39 ha (12%)
2 37 ha (12%)
3 67 ha (21%)
4 102 ha (32%)
5 75 ha (24%)

2

3

4

5

4 Resultaten
De resultaten staan vermeld in onderstaande
figuur waar voor iedere in het gebied
voorkomende soort het aantal territoria is
vermeld.
Er zijn in totaal van 76 vogelsoorten territoria
vastgesteld. Het totaal aantal territoria

Dodaars
Knobbelzwaan
Nijlgans
Krakeend
Wilde Eend
Tafeleend
Kuifeend
Wespendief
Sperwer
Buizerd
Torenvalk
Boomvalk
Patrijs
Fazant
Waterhoen
Meerkoet
Scholekster
Kievit
Houtsnip
Wulp
Holenduif
Houtduif
Koekoek
Steenuil
Bosuil
IJsvogel

3
1
1
5
16
1
15
2
1
3
1
2
5
6
22
19
3
14
5
1
18
52
1
1
3
1

bedraagt 1221. Dit is een gemiddelde van
3.8 territoria per hectare. Ook is aangegeven of
de soort op de laatste Rode Lijst van
Nederlandse Broedvogels (uit 2017) staat, met
vermelding van de categorie. 14 soorten van de
rode lijst zijn in dit gebied vastgesteld.
In het volgende hoofdstuk zullen de
broedvogels kort besproken worden, vooral in
relatie tot het onderzochte gebied.

Groene Specht
Zwarte Specht
Grote Bonte Specht
Kleine Bonte Specht
Veldleeuwerik
Boerenzwaluw
Boompieper
Gele Kwikstaart
Grote Gele kwikstaart
Witte Kwikstaart
Winterkoming
Heggenmus
Roodborst
Blauwborst
Zwarte Roodstaart
Gekraagde Roodstaart
Roodborsttapuit
Merel
Zanglijster
Bosrietzanger
Kleine Karekiet
Spotvogel
Grasmus
Tuinfluiter
Zwartkop
Tjiftjaf

Rode lijst kwetsbaar
Rode lijst gevoelig

Figuur 16. Totaaloverzicht van de vastgestelde territoria
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1
15
5
3
3
7
5
1
17
73
34
63
3
4
1
8
52
14
15
49
5
50
43
109
76

Fitis
Goudhaan
Bonte Vliegenvanger
Staartmees
Matkop
Kuifmees
Pimpelmees
Koolmees
Boomklever
Boomkruiper
Wielewaal
Gaai
Ekster
Kauw
Zwarte Kraai
Spreeuw
Huismus
Ringmus
Vink
Groenling
Putter
Kneu
Appelvink
Geelgors

totaal aantal soorten
totaal aantal territoria

5
1
2
11
1
2
44
72
8
27
1
12
11
12
15
20
13
3
82
4
8
1
1
1

76
1221

voedsel en ruimte. Er wel een territorium maar
geen aanwijzing voor broeden vastgesteld.

5 Bespreking van de soorten
In dit hoofdstuk zullen alle soorten worden
besproken en de bijbehorende stippenkaart
getoond zodat duidelijk is waar in het gebied de
territoria zich bevonden. De territoria zijn het
gevolg van clustering van waarnemingen en de
uiteindelijke stip komt te staan bij de
waarneming met de hoogste broedcode uit
ieder cluster (Vergeer et. al. 2016).
Dodaars (3)
Alle drie de territoria van de dodaars bevonden
zich bij de waterzuivering. Anders dan de
meerkoet en het waterhoen, broedt de dodaars
hier dus niet in de beek.

Figuur 18. Territorium Knobbelzwaan

Figuur 17. Territoria dodaars
Figuur 19. Knobbelzwaan in sloot bij waterzuivering

Nijlgans (1)

Knobbelzwaan (1)

De nijlgans is al langere tijd broedvogel in onze
omgeving. Sinds de jaren zestig van de vorige
eeuw is de soort een broedvogel in Nederland,
waarschijnlijk als afstammelingen van

Ook het voorkomen van de knobbelzwaan
beperkt zich tot de waterzuivering. De grote
bezinkvijvers en open watersystemen met hun
weelderige begroeiing bieden voldoende rust,
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ontsnapte siervogels. Alweer een soort die we
in het onderzoeksgebied alleen bij de
waterzuivering gevonden hebben. Wel werd
een groot deel van het gebied gebruikt om te
foerageren, vooral op de grootschalige akkers
en weilanden. Het paar is met jongen gezien op
het waterzuiveringsterrein.

Krakeend (5)
Vijf paren krakeend zijn vastgesteld op het
waterzuiveringsterrein. Sinds de jaren zestig van
de vorige eeuw is de krakeend flink in aantal
toegenomen in Nederland. De grotere
waterpartijen van de waterzuivering bieden
voldoende rust en voedsel voor de krakeenden.
Waterplanten en zoetwaterplankton vormen
het hoofdvoedsel.

Figuur 20. Paartje nijlganzen op aardappelakker

Figuur 22. Territoria krakeend

Figuur 23. Paartje krakeend op de waterzuivering

Figuur 21. Territorium nijlgans
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Wilde Eend (16)

Tafeleend (1)

In tegenstelling tot de krakeend, vinden we
territoria van de wilde eend overal in het gebied
nabij de beek en daarnaast uiteraard ook op het
waterzuiveringsterrein. De wilde eend houdt
niet van snel stromende beken. De
stroomsnelheid in dit gebied is blijkbaar nog wel
acceptabel.

Het enige territorium van de tafeleend bevond
zich ook op het waterzuiveringsterrein. De
tafeleend komt vooral voor in ondiepe, matig
voedselrijke wateren. Blijkbaar zijn de
bezinkbakken op het waterzuiveringsterrein de
enige plekken die aan de eisen voldoen. Er zijn
geen jongen gezien

Figuur 24. Paartje wilde eend

Figuur 26. Territorium tafeleend

Kuifeend (15)

De kuifeend is de op één na talrijkste eend in
het gebied: een territorium minder dan de
wilde eend. Veertien van de vijftien territoria
lagen op het waterzuiveringsterrein. Daarmee is
de verdeling wel heel anders dan die van de
wilde eend, die verspreid over de beek in het
hele gebied voorkomt. Er zijn geen jongen
gezien.

Figuur 25. Territoria wilde eend

10

aangetroffen. Er is dit jaar door ons ook een
onderzoek gedaan naar sociale wespen en hun
relatie tot de wespendief in ditzelfde gebied.
Daarover zal apart worden gerapporteerd
(Kolsters J. en Wouters P. in voorbereiding). De
dichtheid aan wespennesten en de
bereikbaarheid van die nesten voor de
wespendief staan centraal in deze studie.

Figuur 27. Paartje kuifeend

Figuur 29. Territoria wespendief

Figuur 28. Territoria kuifeend

Wespendief (2)

Er werden twee territoria van de wespendief
aangetroffen in het gebied. Er zijn een paar
simultaantellingen gehouden voor de
wespendief om een beter zicht te krijgen op
het aantal exemplaren dat van het gebied
gebruik maakt. Nesten werden binnen de
omlijning van het onderzoeksgebied niet

Figuur 30. Wespendief
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Sperwer (1)

Buizerd (3)

De sperwer is een heimelijk optredende vogel.
Het aantal waarnemingen is gering maar er was
wel sprake van een nestvondst. De broedpoging
was ook succesvol. Het nest werd gevonden ten
zuiden van het waterzuiveringsterrein.

De buizerd is geen ongewone verschijning in
beekdalen. Er zijn dan ook waarnemingen uit
alle delen van het gebied. Wanneer er
bosperceeltjes aanwezig zijn dan wordt de kans
op broeden groot. We hebben in het gebied
drie territoria vast kunnen stellen. Bij twee van
de drie territoria is het nest gevonden en
hebben we kunnen vaststellen dat er jongen
zijn grootgebracht.

Figuur 31. Territorium sperwer

Figuur 33. Territoria Buizerd

Figuur 34. Buizerd sleept al vroeg in het jaar met
takken

Figuur 32. Takkeling sperwer
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akkertjes die hier en daar in het grootschalige
landbouwgebied liggen. Daar werd vooral
gejaagd op veld- en aardmuizen.

Figuur 35. Twee jonge buizerds op het nest

Torenvalk (1)

Figuur 37. Biddende torenvalk, adult vrouwtje

Figuur 38. Vier van de vijf jonge torenvalken
zichtbaar in nestkast

Boomvalk (2)
De twee territoria van de boomvalk werden
gevonden in het grootschalige landbouwgebied.
In het kleinschalige noordelijke en zuidelijke
deel, evenals traject 1 dat vorig jaar is
geïnventariseerd en nagenoeg geheel
kleinschalig is, werden geen boomvalken
gezien. Ondanks dat het vogels van het open
gebied zijn, gedragen ze zich vrij heimelijk.
Alleen tijdens de balts en vooral als ze jongen
hebben, vallen ze op. Een paar had minimaal
twee uitgevlogen jongen, het andere één en dat
is kort na het uitvliegen gepredeerd.

Figuur 36. Territorium torenvalk

Een geslaagd broedgeval vond plaats in een
nestkast nabij de Casterse molen. Vijf jongen
vlogen er uit en bleven nog lang luidruchtig
aanwezig in de omgeving. Er werd veelvuldig
gejaagd door de oudervogels, en later ook door
de uitgevlogen jongen, op de verruigde
13

Figuur 41. Territoria patrijs

Figuur 39. Territoria boomvalk

Opvallend is hier ook weer het ontbreken in
het kleinschalige noordelijke gebied. Dit was
ook het geval bij de inventarisatie van traject 1
in 2019. Blijkbaar bieden extensief beheerde
graslandjes met houtsingels, toch niet genoeg
voor de patrijzen.

Figuur 40. Volwassen boomvalk in eik

Patrijs (5)
De vijf territoria van de patrijs werden
gevonden in het grootschalige gebied maar zijn
daar wel gelinkt aan de verruigde akkertjes en
graslandjes die verspreid in het grootschalige
gebied liggen.
Figuur 42. Patrijs met jong in verruigd akkertje
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Fazant (6)

ongeveer dezelfde lengte van de beek.
Waarschijnlijk komt dit door de sterkere
begroeiing in de Groote Beerze in traject 2. Het
meanderende deel van traject 1 was
grotendeels overgroeid met wilgenstruweel en
het gekanaliseerde deel stroomde grotendeels
door het bos en was waarschijnlijk daardoor
minder begroeid.

De fazant was ook met zes territoria aanwezig
en vonden we juist wel in het kleinschalige
noordelijk deel en niet in het grootschalige
landbouwgebied. Dit laat zien dat beide
hoenderachtigen, verschillende eisen stellen
aan hun biotoop.

Figuur 44. Waterhoen op nest in liesgras

Figuur 43. Territoria fazant

Waterhoen (22)
Het waterhoen werd verspreid over het gebied
in de beek aangetroffen, zowel in het
kleinschalige gedeelte als in het grootschalige
gedeelte. Vooral in de delen met een flinke
begroeiing aan liesgras zijn favoriet. Verder
bleek de zuidelijke bezinkbak van de
waterzuivering een “hot spot” voor het
waterhoen. Het aantal territoria waterhoen is in
dit traject fors groter dan in traject 1 vorig jaar.
Daar werden slechts 4 territoria geteld over

Figuur 45. Territoria waterhoen
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Meerkoet (19)

Scholekster (3)

De meeste territoria van de meerkoet bevinden
zich op de open waterpartijen in het
waterzuiveringsterrein en daarnaast nog op
zeven plaatsen in de beek. Ook hier zien we een
groot verschil met traject 1 van vorig jaar, waar
zelfs geen enkel territorium werd aangetroffen.
Waarschijnlijk gelden hier dezelfde oorzaken als
voor het waterhoen.

De laatste jaren wordt er op landelijk niveau
een achteruitgang van de scholekster
vastgesteld. Dat geldt ook voor onze omgeving.
De drie territoria die in dit gebied werden
vastgesteld, lagen alle drie in het grootschalige
landbouwdeel. In een perceel met suikerbieten
werd een nest gevonden met een vierlegsel.

Figuur 48. Nest scholekster tussen jonge
bietenplantjes
Figuur 46. Meerkoet met jongen

Figuur 49. Territoria scholekster

Figuur 47. Territoria meerkoet
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Kievit (14)

Houtsnip (5)

Deze iconische weide- en akkervogel heeft het
de laatste jaren moeilijk, zeker ook in onze
omgeving. Zijn aanwezigheid in traject 2
beperkt zich uitsluitend tot het grootschalige
landbouwgebied. De kleinschalige weilandjes in
het noorden en in het uiterste zuiden, zijn
blijkbaar niet geschikt.

Zoals reeds bij de werkwijze aangegeven, is de
Houtsnip een lastige soort om te inventariseren.
Door middel van de extra simultaantellingen
met exacte tijdsnotering, konden we 5 territoria
onderscheiden. De territoria zijn bijna allemaal
in het noordelijke kleinschalige gedeelte te
vinden. Het meest zuidelijke territorium bij “Het
Bosch” is gebaseerd op een vroege waarneming
die later niet meer bevestigd kon worden.

Figuur 50. Territoria kievit
Figuur 52. Territoria Houtsnip

Wulp (1)
De wulp staat tegenwoordig op de rode lijst in
de categorie “kwetsbaar”. De tijd dat deze,
grootste steltloper van West-Europa nog
veelvuldig op onze heideterreinen broedde lijkt
voorgoed voorbij. In het grootschalige
agrarische gebied weet de soort zich maar
moeilijk staande te houden. De trend die

Figuur 51. Kievit vrouwtje in de vlucht

17

broedende vogels in Nederland laten zien is
zorgelijk. De uitloging van de heidevelden en de
intensivering van de landbouw laten nog weinig
ruimte voor de wulp. We troffen één
territorium aan in het grootschalige
landbouwgebied.

Holenduif (18)
De holenduif wordt verspreid over het hele
gebied aangetroffen. Holenduiven doen het de
laatste jaren ook goed in het agrarisch gebied.
Wat broedhol betreft zijn ze niet zo kieskeurig:
natuurlijke holen, nestkasten, nissen in
gebouwen en zelfs dichte coniferen worden
geaccepteerd.

Figuur 53. Territorium wulp

Figuur 55. Territoria holenduif

Figuur 56. Holenduif op dak

Figuur 54. Wulp in maisakker
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Houtduif (52)

Koekoek (1)

De stippen van de houtduif in onderstaande
figuur, markeren bijna een-op-een de
aanwezigheid van bossen en bosjes. Ook hele
kleine bosjes worden geaccepteerd als
broedgelegenheid. De houtduif doet het
onverminderd goed en is tegenwoordig ook een
stadsvogel.

Figuur 59. Koekoek

Koekoeken zijn een lastige soort om te
inventariseren omdat ze niet echt territoriaal
zijn en zich over grote afstanden verplaatsen.
Eén territorium is in dit gebied niet veel. Op
grond van het voorkomen van kleine karekiet
en heggenmus, zouden meer territoria
verwacht mogen worden.

Figuur 57. Territoria houtduif

Figuur 58. Houtduif broedend in klimop

Figuur 60. Territorium koekoek
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Steenuil (1)

Bosuil (3)
De ronde, die we in januari speciaal voor de bosuil
gemaakt hebben leverde slechts één waarneming op
binnen het onderzoeksgebied. Het noordelijke en
zuidelijke territorium werden tijdens de reguliere
ochtendbezoeken ontdekt. Drie territoria is het
aantal wat wel verwacht mag worden in dit gebied,
dat niet zo rijk is aan bossen.

Figuur 61. Steenuil op pipowagen

Hoewel de steenuil een vogel is van kleinschalig
cultuurlandschap, vonden we het enige
territorium in het grootschalige
landbouwgebied. De vogel broedde in de
“pipowagen” ten noorden van camping De
Ganzenhof. Net buiten het gebied werd ook nog
een territorium ontdekt. Dit is op de kaart met
een lichter gekleurde stip aangegeven.

Figuur 63. Territoria bosuil
IJsvogel (1)

We vonden één territorium van een ijsvogel bij
de Groote Beerze ten westen van de
waterzuivering. De beek is daar behoorlijk dicht
begroeid met een rietkraag en wat wilgen.
Eigenlijk loopt daar een dubbele beek want de
aangelegde meanders liggen nog tussen de
gekanaliseerde beek en de waterzuivering.
De meanders bieden ook meer gelegenheid tot
broeden omdat hier veel steile kanten aanwezig
zijn.

Figuur 62. Territoria steenuil
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Figuur 64. Territorium ijsvogel

Figuur 66. Territoria groene specht
Zwarte Specht (1)
De zwarte specht leeft vooral van keverlarven uit
dood hout en mieren (Nijssen et.al. 2020). De
waarnemingen in dit gebied kwamen hoofdzakelijk
uit een klein populierenbosje (zie stip op kaartje).
Zwarte spechten hebben een groot territorium en
het hier gevonden territorium zal zich waarschijnlijk
over een groter gebied uitstrekken.

Groene Specht (6)
Zes territoria in een gebied van 320 hectare is een
behoorlijk aantal. Maar er zijn duidelijke clusters
aanwezig in de waarnemingen met veel uitsluitende
waarnemingen. Bovendien zijn later in het jaar,
tijdens het wespenonderzoek, nog opvallend veel,
vocaal actieve, groene spechten waargenomen in
het gebied. Daardoor is de indruk verkregen dat er
waarschijnlijk van een overtelling geen sprake is.

Figuur 67. Dood hout is van belang voor de zwarte
specht

Figuur 65. Groene specht in eik
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Figuur 68. Territorium zwarte specht

Figuur 70. Territoria grote bonte specht

Grote Bonte Specht (15)
De loofhoutbosjes in het beekdal zijn in trek bij de
grote bonte specht. Maar ook de wat grotere
percelen, voor het merendeel bestaande uit
naaldhout, zijn uiteraard bezet: beide met twee
territoria. Grote bonte spechten hebben een heel
gevarieerd voedselspectrum. Naast keverlarven
worden ook veel andere insecten buitgemaakt.

Kleine Bonte Specht (5)
Vier van de vijf territoria liggen in het
kleinschalige noordelijke deel. Het blijkt dus dat
de bosjes in beekdalen niet groot hoeven te zijn
om kleine bonte spechten te herbergen, als er
maar zacht en dood hout aanwezig is. De kleine
bonte specht foerageert vaak in de kronen van
bomen.

Figuur 69. Grote bonte specht, mannetje

Figuur 71. Kleine bonte specht, vrouwtje
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Figuur 72. Territoria kleine bonte specht

Figuur 74. Territoria veldleeuwerik

Veldleeuwerik (3)

Boerenzwaluw (3)

Op de grootschalige akkers in de Kempische
beekdalen komen we de Veldleeuwerik nog
maar mondjesmaat tegen. Dat geldt ook hier in
het beekdal van de Groote Beerze. Het zijn
vooral bietenvelden en de graslanden waar ze
dan te vinden zijn. In de kleinschalige delen
worden ze niet gevonden. Dat bleek dit jaar en
ook vorig jaar in traject 1.

In boerenschuren of kleine paardenstalletjes in
het agrarisch gebied, zijn meestal wel
boerenzwaluwen te vinden. Drie territoria
werden hier gevonden. Indien geen nestvondst
is gedaan dan kan de stip op het kaartje op een
ongebruikelijke plaats terechtkomen.

Figuur 75. Boerenzwaluw

Figuur 73. Veldleeuwerik zingend in de vlucht
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Figuur 76. Territoria boerenzwaluw

Figuur 78. Territoria boompieper

Boompieper (7)
De zeven territoria lagen allemaal in het
kleinschalige landschap in het noorden, dat
bestaat uit houtsingels, loofbosjes en extensief
beheerde weilanden.

Gele Kwikstaart (5)
De gele kwikstaart houdt het landelijk gezien
nog wat beter vol op de grootschalige
landbouwgebieden dan de veldleeuwerik. De
vijf vastgestelde territoria bevonden zich ook in
het grootschalige deel. De verruigde
graanakkertjes die er liggen hebben zeker
positief bijgedragen. Op twee van die verruigde
akkertjes is zelfs gebroed. Dat kon worden
vastgesteld aan de hand van de
voedselvluchten. Echter ook in delen waar deze
akkertjes niet liggen zijn territoria vastgesteld.
Er wordt dan gebroed in een aardappel- of
bietenveld of in een slootkantje tussen deze
percelen. De eerste waarnemingen bij de
broedplaats zijn gedaan vroeg in april. Gele
kwikstaarten brengen vaak nog een tweede
broedsel voort.

Figuur 77. Boompieper
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Grote Gele Kwikstaart (1)
De grote gele kwikstaart is een typische
broedvogel van snel stromende beken. Pas rond
het jaar 2000 kwam de soort in onze omgeving
tot broeden. Soms wordt echter bij langzaam
stromend, of zelfs stilstaand water een
territorium gevestigd. Dat zagen we in dit
gebied ook op het waterzuiveringsterrein. Ze
houden zich daar vaak op bij de zogenaamde
verdeelsloten. Ze kiezen vaak voor
waterzuiveringen en watermolens als
broedplaats.

Figuur 79. Gele kwikstaart op kale akker in april

Figuur 80. Territoria gele kwikstaart
Figuur 82. Territoria grote gele kwikstaart

Figuur 81. Gele kwikstaart met voer in juli

Figuur 83. Grote gele kwikstaart
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Witte Kwikstaart (17)

Winterkoning (73)

Figuur 84. Territoria witte kwikstaart

Figuur 86. Territoria winterkoning

De witte kwikstaart komt voor op een grote
verscheidenheid aan gebieden maar een
voorwaarde is wel dat er kale zandige, slikkige
of schaars begroeide delen aanwezig zijn in een
vrij open gebied. Het waterzuiveringsterrein en
ook de grootschalige landbouwgedeeltes in dit
onderzoeksgebied voldoen hieraan.

Voor een groot deel komen de stippen overeen
met de bosgebiedjes in het gebied. En dat
kunnen ook jong bosjes zijn of groepjes van
struiken of bomen.

Figuur 87. Nest winterkoning in wortelkluit

Figuur 85. Juveniele witte kwikstaart
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Heggenmus (34)

Roodborst (63)

De 34 gevonden territoria is een hoog aantal in
een Kempisch beekdal. Daarmee komt het
aantal territoria per 100 ha boven de tien: iets
wat we de laatste jaren in de beekdalen in de
Kempen niet aantroffen. Voor een deel is dat
wel te verklaren omdat er zich maar liefst zeven
territoria op het waterzuiveringsterrein
bevonden. Dat plaatst het weer in het juiste
perspectief: zonder die zeven territoria komt
het gemiddelde goed overeen met de rest van
de beekdalen. De twee moerasbossen bij de
waterzuivering zijn eigenlijk natte struwelen en
daar voelt de heggenmus zich goed thuis. In het
kleinschalige deel in het noorden vinden we ook
nog een behoorlijke dichtheid. In het
grootschalige landbouwgebied beperkt het
voorkomen zich tot boerderijen en bosjes

Figuur 89. Territoria roodborst

Naast het voorkomen in de bewoonde wereld,
is de roodborst toch vooral ook een bosvogeltje.
Dit zien we ook terug op de stippenkaart. In het
grootschalige landbouwgedeelte ontbreekt hij
volledig.

Figuur 88. Territoria heggenmus
Figuur 90. Roodborst
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Blauwborst (3)

Zwarte Roodstaart (4)

Op twee plaatsen langs de Groote Beerze werd
een territorium aangetroffen. Het betreft
moerassige gedeeltes met veel riet. Daarnaast
werd nog een territorium gevonden op het
waterzuiveringsterrein, in het noordelijke
moerasbos.
Het aantal blauwborsten in de Kempische
beekdalen is niet zo groot. We hebben de
laatste jaren een aantal beekdalen
geïnventariseerd ( de Reusel, Groote Beerze en
Kleine Beerze) en de gemiddelde dichtheid per
100 ha bedraagt 0.5. Daarbij zien we dat de
Groote Beerze, zowel in traject 1 als traject 2
wat hoger scoort dan de rest. Mogelijk dat de
dichtheid toe zou nemen als er meer
moerasstruwelen bij de beek gecreëerd zouden
worden met slikrandjes om te foerageren.

Figuur 92. Territoria zwarte roodstaart

De zwarte roodstaart is eenvoudig te
inventariseren want ze zingen veelvuldig en de
territoria zijn compact. Ze zijn in grote mate
gebonden aan gebouwen, althans in onze
omgeving. Bij drie boerderijen troffen we een
territorium aan. Het vierde lag op het
waterzuiveringsterrein waar, uiteraard, ook een
aantal gebouwen aanwezig zijn.

Figuur 91. Territoria blauwborst

Figuur 93. Zwarte Roodstaart
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Gekraagde Roodstaart (1)

Roodborsttapuit (8)

De gekraagde roodstaart bereikt de hoogste
dichtheid in oude, open, dennenbossen. In het
kleinschalige boerenland komt hij ook voor
maar in lagere dichtheden. In het onderhavige
gebied was er in 2020 maar één territorium en
dat lag in het kleinschalige weidegebied in het
noorden. De kans dat er territoria gemist zijn, is
niet zo groot omdat de gekraagde roodstaart
veelvuldig zingt in de baltsperiode en alle
gebiedsdelen in de goede tijd ‘s morgens vroeg
zijn bezocht. Daarbij is de zang luid en
karakteristiek. Vergeleken met andere
beekdalen in de buurt, is het aantal laag. Dat
heeft natuurlijk met het areaal bos te maken in
dit traject (traject 2) van de Groote Beerze.
Traject 1 had veel meer bos en ook wat
aangrenzende heideveldjes (Grijze Steen) en
daar lag de dichtheid op 4.3 territoria/100 ha. In
traject 2 is dat 0.3 territoria/100 ha.

De aantallen en verspreiding van de
roodborsttapuit in het boerenland hebben zich
sinds 1990 aardig weten te herstellen. Ruige
veldjes of slootjes en laag struikgewas in een
overigens open landschap geeft de soort
mogelijkheid tot vestiging. Dat zijn ook precies
de plaatsen waar we ze hier in het gebied
aantroffen.

Figuur 94. Territorium gekraagde roodstaart

Figuur 96. Territoria roodborsttapuit

Figuur 95. Roodborsttapuit bij ruig begroeid slootje
tussen de akkers
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Merel (52)

Zanglijster (14)
De stippenkaart van de zanglijster lijkt vaak op
die van de merel, maar het zijn er altijd minder.
Dus waar zanglijsters zitten, zitten ook merels
maar andersom geldt dit niet altijd. We zien dat
soort combinaties vaker, zoals bijvoorbeeld bij
zwartkop/tuinfluiter en koolmees/pimpelmees.

Buiten het voorkomen in dorpen en steden, is
de merel vooral een bosvogel. We merken dat
de vogels in de bossen veel schuwer dan hun
soortgenoten in de stad. We zien in dit gebied
dat veel houtsingels bezet zijn, naast de bosjes
en de boerderijen.

Figuur 97. Merel, vrouwtje

Figuur 99. Zanglijster op zangpost

Figuur 98. Territoria merel

Figuur 100. Territoria zanglijster

30

Bosrietzanger (15)

Kleine Karekiet (49)

De bosrietzanger is een goede imitator. Hij vindt
een bruikbaar territorium in de ruige veldjes
langs de Groote Beerze maar ook in de
moerasbossen van de waterzuivering, wat
eigenlijk struwelen op natte bodem zijn. Het
aantal dat we gevonden hebben is
bovengemiddeld voor de beekdalen die we de
laatste jaren hebben geïnventariseerd. Zonder
de territoria op het waterzuiveringsterrein zou
dat overigens niet meer het geval zijn.

De kleine karekiet komt voor in langgerekte
clusters die, uiteraard, de beek volgen. Als de
rietkraag breed genoeg is, en deels in het water
staat, dan verschijnen de kleine karekieten
vanzelf. De dichtheid is hoog voor een Kempisch
beekdal. En die dichtheid is vrij gemakkelijk te
sturen. Drie grote clusters, zoals hier is wellicht
een goede balans. Dat laat ruimte voor andere
begroeiingen in de beek waar andere
vogelsoorten dan weer van kunnen profiteren.

Figuur 101. Zingende bosrietzanger

Figuur 103. Kleine karekiet

Figuur 104. Territoria kleine karekiet

Figuur 102. Territoria bosrietzanger
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Spotvogel (5)

Grasmus (50)

Dichte struiken of braamstruwelen grenzend
aan een ruig terreintje. Dat is vaak de plaats
waar we spotvogels aantreffen. Dat is hier ook
het geval bij de drie noordelijke territoria. Bij
het territorium bij het Wagenbroeks loopje en
bij de Vloed zijn wel de struiken aanwezig maar
ontbreekt het ruige terreintje. Voor spotvogels
is de aanwezigheid van geschikte struiken
belangrijker dan de omgeving. Voldoende
dekking is een belangrijke factor. Opvallend is
dat er maar weinig waarnemingen per
territorium gedaan zijn. Bij het Wagenbroeks
loopje bijvoorbeeld (tweede territorium van
onder) werd het mannetje volop zingend
aangetroffen op 17 en 18 mei. Daarna werd de
vogel niet meer gehoord, ondanks vele
bezoeken in verband met het opsporen van
wespennesten. Pas op 30 juli werd nog een keer
de karakteristieke “dideroid”-roep gehoord bij
het doorzoeken van de struiken. Die roep wordt
vaak in de buurt van het nest geuit (van
Noorden 2015).

De grasmus is een typische struweelvogel, maar
de struwelen moeten wel gepaard gaan met
openheid. In struiklagen van bossen vertonen
ze zich niet. De meeste territoria liggen in het
kleinschalige noordelijke deel, waar ook de
meeste braamstruwelen te vinden zijn. De
dichtheid van rond de 15 territoria/100 ha komt
goed overeen met de andere beekdalen in de
Kempen die de laatste jaren geïnventariseerd
zijn.

Figuur 105. Territoria spotvogel

Figuur 107. Territoria grasmus

Figuur 106. Grasmus in braamstruik
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Tuinfluiter (43)

Zwartkop (109)

De tuinfluiter is ook een struweelvogel die zich
goed thuis voelt in braamstruwelen, die vooral
in het noordelijke deel aanwezig zijn. Hij komt
hier vaak op dezelfde plaatsen voor als de
grasmus maar blijft veel meer uit het zicht.
Daarom moet het struikgewas dicht genoeg zijn.

De zwartkop is een weinig kritische vogel van
struwelen. Ook in de struiklaag van bossen
komt hij voor. Alleen als het struikgewas te iel
wordt dan laat hij het afweten. De zwartkop is
de talrijkste broedvogel in het onderzochte
gebied.

Figuur 108. Tuinfluiter in vlierstruik

Figuur 110. Vrouwtje zwartkop

Figuur 109. Territoria tuinfluiter

Figuur 111. Territoria zwartkop
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Tjiftjaf (76)

Fitis (5)

De verspreidingskaartjes van tjiftjaf en
zwartkop lijken meestal veel op elkaar. Dat is in
dit gebied ook weer het geval. Beide soorten
zijn talrijk maar de zwartkop is talrijker. Dat
beeld zien we in alle beekdalen die de laatste
jaren geïnventariseerd zijn. Bossen en halfopen
gebieden, ook bij bebouwing, zijn het
voorkeursbiotoop.

Vijf territoria is erg weinig vergeleken met de 63
territoria vorig jaar in traject 1. Als we echter
naar de andere inventarisaties van beekdalen
kijken dan komen de vijf territoria vrij goed
overeen. Het blijkt dus dat traject 1 van de
Groote Beerze een uitzonderlijk hoog aantal
fitisterritoria opleverde.

Figuur 112. Tjiftjaf

Figuur 114. Fitis

Figuur 113. Territoria tjiftjaf

Figuur 115. Territoria fitis
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Goudhaan (1)

Bonte Vliegenvanger (2)

Slechts één territorium kon worden vastgesteld.
Dit lag bij wat sparrenboompjes langs de weg
Hapert-Bladel in het zuidelijke deel. Verder zijn
nog een paar waarnemingen gedaan, vroeg in
het seizoen in de schaarse delen met naaldhout,
maar die leidden niet tot vervolgwaarnemingen.

In de meeste beekdalen die we recent
onderzocht hebben, komen niet zo veel bonte
vliegenvangers voor. Wat dat betreft valt dit
verspreidingskaartje niet echt uit de toon.
Alleen Groote Beerze, traject 1 springt er sterk
positief uit (19 territoria) en dat heeft natuurlijk
te maken met het veel grotere areaal bos in dat
traject.

Figuur 116. Goudhaan in fijnspar

Figuur 118. Territoria bonte vliegenvanger

Staartmees (11)
De staartmees komt verspreid over het gebied
voor maar mijdt de meest uitgesproken
grootschalige landbouwgedeeltes. De meeste
staartmezen vinden we in het kleinschalige
noordelijke deel. Ze kunnen gemakkelijk over
het hoofd worden gezien maar dat hebben we
zo goed mogelijk ondervangen met ons
bezoekschema.

Figuur 117. Territoria goudhaan
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Hoewel staartmezen alleen in de buurt van het
nest territoriaal zijn, bereiken ze toch nooit
grote dichtheden. Stippenkaarten geven bijna
altijd een vrij diffuus beeld te zien. Voor een
beekdal in de Kempen is het aantal hier
gevonden territoria vrij hoog.

Matkop (1)
Slechts één territorium werd er gevonden. Zelfs
met inachtneming van het feit dat het met de
matkop niet goed gaat, is dit een lage score. Dat
is het ook in vergelijking met andere
onderzochte beekdalen.
Een belangrijk criterium voor vestiging is de
aanwezigheid van zacht, verticaal dood hout.
Dat is in de diverse bosjes in het gebied wel
aanwezig. Blijkbaar zijn er toch nog andere
criteria waar in dit gebied niet aan voldaan
wordt.

Figuur 119. Staartmees

Figuur 121. Territorium matkop

Kuifmees (2)
Voor de kuifmees is dit natuurlijk geen optimaal
gebied. Het meest noordelijke territorium moet
waarschijnlijk gezien worden als de rand van
een territorium dat grotendeels aan de andere
kant van de weg lag, en waar dennenbomen

Figuur 120. Territoria staartmees
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staan. Het territorium in het bos bij de Vloed is
wel logisch omdat dat voor een gedeelte uit
dennenbos bestaat.

gemengde bossen vindt hij zijn optimale
biotoop maar hij heeft zich ook goed aangepast
aan stedelijk gebied. Op de stippenkaart zien
we de grootste dichtheid ook terug in de kleine
bosjes in het kleinschalige noordelijke deel, en
in de twee grotere bosgedeeltes. Daarnaast zien
we nog wat stippen bij boerderijen en langs de
wegen.

Figuur 122. Kuifmees

Figuur 124. Pimpelmees

Figuur 123. Territoria kuifmees

Pimpelmees (44)
Overal waar bomen staan kunnen we de
pimpelmees aantreffen. In loofbossen en

Figuur 125. Territoria pimpelmees
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Koolmees (72)

areaal bos drie keer zo groot was. Daarmee was
de relatieve dichtheid in traject 1 groter.
Waarschijnlijk wordt dat veroorzaakt doordat in
traject 2 het areaal bos meer versnipperd is en
minder oud.

Daar waar pimpelmezen gevonden worden, zijn
meestal ook koolmezen aanwezig. De koolmees
is wat minder kritisch dan de pimpelmees en
bezet ook wel drogere naaldbossen. In dit
gebied komen ze ongeveer op dezelfde
plaatsen voor, alleen de koolmees in een
hogere dichtheid.

Figuur 127. Boomklever

Figuur 126. Territoria koolmees

Boomklever (8)
De boomklever komt in dit gebied voor in de
wat grotere bospercelen. Het is de boomklever
de laatste decennia voor de wind gegaan. De
bossen zijn gemiddeld ouder en gevarieerder
geworden. Daardoor kregen ze in onze
omgeving goed voet aan de grond. Uiteraard
bepaalt het areaal bos in het onderzoeksgebied
de dichtheid. In traject 1 werd vorig jaar een vijf
keer zo hoge dichtheid gemeten terwijl het

Figuur 128. Territoria boomklever
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Boomkruiper (27)

zang was duidelijk maar werd slechts één keer
gehoord.

De boomkruiper is, net als de boomklever, een
stamfoerageerder. Beide soorten zijn gebaat bij
bomen met een grove schors waarin ze insecten
en hun larven kunnen vinden. De boomkruiper
is qua boomkeuze iets minder kritisch: hij
bereikt hogere dichtheden in kavels met oude
loofbomen maar hij wordt ook aangetroffen in
iets jongere kavels en kavels met naaldbomen.
Je zou kunnen stellen dat als de verhouding in
dichtheid van boomkruiper/boomklever groot is
dat het bos gemiddeld minder oud is. In traject
1 was de verhouding 1.8, terwijl de verhouding
in dit traject 3.4 is.

Figuur 130. Territorium wielewaal

Gaai (12)
De gaai was vroeger een echte bosvogel maar
heeft de laatste decennia ontdekt dat het in een
stedelijke omgeving ook goed toeven is.

Figuur 129. Territoria boomkruiper

Wielewaal (1)
Een territorium werd gevonden in een
populierenbos ten noorden van de weg
Casteren-Netersel. Geïsoleerde paren zijn vaak
erg zwijgzaam en dat was ook hier het geval. De

Figuur 131. Gaai

Ook kleinschalig landbouwgebied met de
nodige houtsingels zijn een goed habitat.
39

Grootschalige, boomloze terreinen worden
gemeden. Inventarisatie is niet eenvoudig door
het heimelijke gedrag in de broedperiode.

Ekster (11)
De ekster is voornamelijk een cultuurvolger. De
nesten hoog in de bomen bij boerderijen vallen
direct op. Dat is in dit gebied niet anders, maar
wat hier ook opvalt is de grote concentratie op
het waterzuiveringsterrein. Daar werden maar
liefst zes territoria gevonden. Normaal
gesproken is de ekster toch vooral een
insecteneter, maar het lijkt erop dat ze bij de
waterzuivering iets extra’s vinden waardoor een
hogere dichtheid hier mogelijk is.

Figuur 132. Territoria gaai

Figuur 134. Territoria ekster

Kauw (12)
Kauwen nestelen graag in elkaars nabijheid. De
clusters in de bosgebieden in het kaartje
hieronder geven mooi weer waar de oudere
bomen met grote holen staan. In dit gebied is
dat langs de weg de Biezegoren waar in de
Amerikaanse eiken veel grote holen zitten.
Daarnaast is de kauw natuurlijk ook een

Figuur 133. Gaai op de uitkijk
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cultuurvolger, hetgeen we terugzien in de
vestigingen bij enkele boerderijen in het gebied.

Uiteraard zijn er wel bomen nodig om in te
broeden. Daarvoor kan een klein bosje al
genoeg zijn. De dichtheid is in de verschillende
beekdalen die onderzocht zijn behoorlijk
constant. Daarbij maakt het niet zo veel uit
hoeveel bos er in een beekdal aanwezig is.

Figuur 135. Territoria kauw

Zwarte kraai (15)
De territoria van de zwarte kraai zijn wat meer
verspreid over het gebied dan de voorgaande
twee kraaiachtigen. Ze schuwen ook de open
ruimtes niet.

Figuur 137. Territoria zwarte kraai

Spreeuw (20)
De territoria van de spreeuw bevinden zich
bijna allemaal in het kleinschalige, noordelijke
deel van het gebied. Broedgelegenheid in de
vorm van holen is natuurlijk een voorwaarde.

Figuur 138. Spreeuwen op voederkuil

Figuur 136. Zwarte kraai
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Figuur 139. Territoria spreeuw

Figuur 141. Territoria huismus

Huismus (13)

Ringmus (3)

De huismussen vinden we uiteraard bij de
boerderijen in het gebied. Die boerderijen
liggen voornamelijk in de grootschalige
landbouwgedeeltes. Grote kolonies werden niet
aangetroffen.

Met de ringmus is het slecht gesteld in
Nederland. De populatie gaat al jaren hard
achteruit. In dit gebied konden twee territoria
worden vastgesteld bij de Casterse molen, waar
ook diverse jongen zijn gezien, en één bij een
boerderij.

Figuur 140. Mannetje huismus

Figuur 142. Ringmus
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Figuur 143. Territoria ringmus

Figuur 145. Territoria vink

Vink (82)

Groenling (4)
Twee territoria werden gevonden in het laantje
bij het Jarabos. Daarnaast nog een bij de
waterzuivering en een bij een boerderij. Dit
aantal lijkt niet veel voor een vogel die landelijk
gezien in de lift zit, maar als we naar andere
inventarisaties van beekdalen kijken, dan is het
aantal daarmee wel in lijn.

Figuur 141. Vink , mannetje

De vink is een algemene broedvogel, ook in dit
gebied. De aanwezigheid van opgaand
geboomte is een belangrijk criterium voor de
vink. We zien in de meeste bosjes wel territoria
en ook een aantal langs de wegen, waar
uiteraard ook bomen staan.
Figuur 146. Groenling
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Figuur 147. Territoria groenling

Figuur 149. Territoria putter

Putter (8)

Kneu (1)

Met de putter gaat het de laatste jaren ook
goed in onze omgeving. Zijn biotoopeisen lijken
wel wat op die van de groenling. Hij komt in dit
onderzoeksgebied verspreid voor; zowel in het
grootschalige deel als in het kleinschalige deel.

De kneu heeft het aanzienlijk moeilijker dan de
vorige twee soorten. Het zijn van oudsher
vogels van kleinschalige agrarische gebieden
maar ze houden wel van open ruimte. In die
open ruimte moet dan wel ruige begroeiing
aanwezig zijn en wat struiken om in te broeden.

Figuur 148. Putter

Figuur 150. Kneu
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Er is slechts één territorium vastgesteld in het
gebied. Door het aanleggen van meer verruigde
akkertjes (er liggen er nu maar een paar), is er
voor de kneu waarschijnlijk nog wel winst te
boeken in dit gebied. Daarvan zouden dan
natuurlijk ook meteen veel andere soorten van
kunnen profiteren.

Figuur 152. Territorium appelvink

Geelgors (1)
De geelgors is ook een broedvogel die het
moeilijk heeft in onze streek. In streken waar
grootschalige landbouwgrond omgezet is naar
natuurontwikkeling is wel een structureel
herstel te zien (Sovon 2018). In het
onderzoeksgebied zou voor deze soort ook nog
wel winst te boeken zijn door het al eerder
genoemde aanleggen van meer verruigde
akkertjes.

Figuur 151. Territorium kneu

Appelvink (1)
Ook voor de appelvink kon maar één
territorium worden vastgesteld, en wel in het
L-vormige bosperceel bij Het Bosch. In de
Kempische beekdalen worden ze nog steeds
maar mondjesmaat aangetroffen. Alleen
gebieden met veel oud loofbos scoren hoger,
zoals traject 1 van de Groote Beerze van vorig
jaar. De soort is soms lastig op te sporen maar
gezien de bezoekintensiteit zullen er toch niet
veel gemist zijn, denken we.

Figuur 153. Mannetje Geelgors

45

Voor de geelgors zou dat in het noordelijke deel
interessant zijn omdat de geelgors meer een
soort van kleinschalige landschappen is, in
tegenstelling tot, bijvoorbeeld, de gele
kwikstaart.

Figuur 154. Territorium geelgors
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waarnemingen in dit gebied genoteerd, alle drie
in april.

6 Niet-broedvogels
Uiteraard worden er tijdens een
broedvogelinventarisatie ook vogels
waargenomen die op de een of andere manier
gebruik maken van het gebied maar er niet
broeden. Dit kunnen doortrekkers zijn of
toevallige passanten. Het is zinvol om er hier
een paar de revue te laten passeren want hun
aanwezigheid zegt natuurlijk ook wel iets over
de kwaliteit van het gebied.
Van maart tot in juni werd er af een toe een
vissende aalscholver waargenomen in het
gebied. De meeste waarnemingen werden
gedaan in de Groote Beerze in de noordkant
van het gebied. Incidenteel werd er ook een
aalscholver waargenomen op het
waterzuiveringsterrein. Dit geeft aan dat er
zowel in de Beerze als in de waterbassins op het
waterzuiveringsterrein vis te vinden is.

Figuur 156. Rode wouw

Ook een regelmatige doortrekker is het
witgatje. Begin april werd er een waargenomen
op het waterzuiveringsterrein. Ook werd op
hetzelfde terrein, en ook wat noordelijker een
oeverloper waargenomen. Dat was begin mei.
Daarnaast werd noordelijk van het
waterzuiveringsterrein, eind maart en begin
april, een waternip gezien.

In april werd er een paapje gesignaleerd in het
kleinschalige, noordelijke, deel. Paapjes worden
regelmatig doortrekkend waargenomen in de
Kempen. Ook op de vogelakkers, die samen met
diverse gemeentes zijn aangelegd, laten ze zich
in het najaar regelmatig zien.

Figuur 157. Witgatje

Kokmeeuwen bezoeken regelmatig in groepen
de waterzuivering om er rioolvet te eten in de
voorbezinktanks. De grootste groep bestond uit
85 exemplaren. Daarbij is ook een enkele keer
een kleine mantelmeeuw gezien.

Figuur 155. Paapje

Ook worden in het Beerzedal regelmatig rode
wouwen waargenomen. Het blijft opletten of ze
toch niet eens een keer in onze omgeving tot
broeden gaan komen. Er zijn dit voorjaar drie

In april werd een zingende nachtegaal gehoord
die doorgetrokken is.
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In maart verbleef er een vrouwtje casarca op
het waterzuiveringsterrein. Deze vogel is later
niet meer gezien.

Figuur 160. Vrouwtje carolina-eend

Verspreid over het gebied werd in het vroege
voorjaar, drie keer, een mandarijneend gezien.
Blauwe reigers werden veelvuldig
waargenomen langs de Groote Beerze of op de
velden. Ook werd een paar keer een grote
zilverreiger gezien. De reigers weten ook de
verruigde akkertjes te vinden waar vaak een
overvloed aan muizen in huist.

Figuur 158. Vrouwtje casarca op
waterzuiveringsterrein

Bergeenden zijn waargenomen op het
waterzuiveringsterrein en op de kale akkers,
vroeg in het jaar. Bergeenden broeden vooral in
het westelijke en noordelijke deel van
Nederland. In onze omgeving zijn broedgevallen
vrij zeldzaam

Figuur 161. Juveniele blauwe reiger op verruigd
akkertje

Begin mei werd drie keer een doortrekkende
tapuit gezien
Figuur 159. Paartje bergeend op
waterzuiveringsterrein

In het najaar werd een vrouwtje carolina-eend
gezien op de Grote Beerze. Dit is een uit NoordAmerika afkomstige eend. Er worden af en toe
onsnapte vogels gezien maar ze krijgen hier nog
niet echt voet aan de grond als broedvogel.
Figuur 162. Tapuit
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Genoemde hoofdgroepen geven de mogelijk
voorkomende vogels weer van de betreffende
biotopen. Van de verschillende groepen kan de
dichtheid per 100 ha worden berekend. Deze
zijn in onderstaande figuur uitgezet voor Groote
Beerze traject 1 en 2.

7 Karakterisering van het gebied
7.1 Hoofdgroepen
Naast de bespreking van de individuele soorten,
zoals gedaan in het vorige hoofdstuk, is het
mogelijk om het gebied te karakteriseren op
basis van ecologische vogelgroepen. Dit zijn
groepen vogels die min of meer dezelfde eisen
stellen aan een biotoop (Sierdsema 1995). Om
enig gevoel te krijgen van de waardes (aantal
territoria per 100 ha) kan enerzijds een
vergelijking gemaakt worden met traject 1 van
de Groote Beerze (Kolsters et.al. 2019), maar
ook met andere beekdalen die we recent
geïnventariseerd hebben, te weten die van de
Kleine Beerze en de Reusel.
Op het hoogste niveau kunnen een aantal
groepen onderscheiden worden die in dit
gebied van belang zijn: weidevogels,
struweelvogels, bosrandvogels en bosvogels. De
groepen zijn als volgt samengesteld:
Weidevogels
Purperreiger
Ooievaar
Wintertaling
Zomertaling
Slobeend
Kemphaan
Watersnip
Dwergmeeuw
Visdief
Zwarte Stern
Velduil
Gele Kwikstaart
Krakeend
Wilde Eend
Kwartelkoning
Grutto
Tureluur
Paapje
Patrijs
Kwartel
Scholekster
Kievit
Wulp
Veldleeuwerik
Graspieper
Grauwe Gors

Struweelvogels
Blauwborst
Paapje
sprinkhaanzanger
Krekelzanger
Rietgors
Roodborsttapuit
Grasmus
Fitis
Grauwe Klauwier
Kneu
Heggenmus
Nachtegaal
Bosrietzanger
Spotvogel
Orpheusspotvogel
Braamsluiper
Tuinfluiter
Fazant
Zomertortel
Winterkoning
Roodborst
Merel
Zanglijster
Zwartkop
Staartmees
Matkop
Goudvink

Bosrandvogels
Aalscholver
Kwak
Kleine Zilverreiger
Blauwe Reiger
Zwarte Ooievaar
Zwarte Wouw
Zeearend
Visarend
Boompieper
Cetti's Zanger
Buidelmees
Roodmus
Nachtzwaluw
Scharrelaar
Hop
Draaihals
Groene Specht
Boomleeuwerik
Gekraagde Roodstaart
Klapekster
Geelgors
Ortolaan
Kramsvogel
Roodkopklauwier
Ekster
Zwarte Kraai
Europese Kanarie
Groenling
Putter
Barmsijs

Groote Beerze
Traject 2
300.0

200.0

100.0

Traject 1
0.0

100.0

200.0

300.0

struweelvogels
weidevogels
bosrandvogels
bosvogels

Figuur 164. Dichtheid hoofdgroepen per 100 ha,
Groote Beerze traject 1 en 2: niet symmetrisch

We zien dat traject 2 wat meer weidevogels
heeft maar alle andere groepen zijn behoorlijk
veel sterker vertegenwoordigd in traject 1.
Traject 1 is veel bosrijker dan traject 2 en dus is
het logisch dat er meer bosvogels en
bosrandvogels zitten Ook het oppervlak aan
struweel is groter in traject 1. Hier kunnen we
zien dat, om meer weidevogels te krijgen in een
gebied, je heel veel ruimte nodig hebt. Als er
geen grote open gebieden zijn, dan komen de
weidevogels niet. Dus eigenlijk zou je kunnen
zeggen: weidevogels zijn “duur” in oppervlakte.

Bosvogels
Houtduif
Ransuil
Koolmees
Gaai
Vink
Houtsnip
Grote Lijster
Bergfluiter
Fluiter
Tjiftjaf
Wielewaal
Appelvink
Oehoe
Groene Specht
Zwarte Specht
Grote Bonte Specht
Gekraagde Roodstaart
Taigaboomkruiper
Boomkruiper
Spreeuw
Ringmus
Kleine Bonte Specht
Grauwe Vliegenvanger
Glanskop
Pimpelmees
Holenduif
Halsbandparkiet
Bosuil
Middelste Bonte Specht
Kleine Vliegenvanger
Boomklever
Kauw
Ruigpootuil
Goudhaan
Vuurgoudhaan
Kuifmees
Zwarte mees
Keep
Sijs
Kruisbek
Grote Kruisbek
Wespendief
Havik
Sperwer
Buizerd
Raaf
Rode Wouw
Torenvalk
Boomvalk
Slechtvalk
Roek

Vergelijken we traject 2 van de Groote Beerze
nu met bijvoorbeeld het dal van de Kleine
Beerze, dan zien we veel meer symmetrie in de
grafiek. Dat is een bevestiging van de prijs die
betaald moet worden om wat meer
weidevogels te hebben in het gebied. Ook zien
we dat traject 1 van de Groote Beerze
uitzonderlijk veel bos bevat voor een beekdal
en daardoor afwijkt van de rest. Dat kunnen we
opmaken uit een vergelijking van traject 2 met
de andere inventarisaties van het beekdal van
de Reusel waar ook veel symmetrie gevonden
wordt.

Figuur 163. Relevante hoofdgroepen voor dit
gebied
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Groote Beerze traject 2
350.0

250.0

150.0

In de figuren 167 tot en met 169 is duidelijk te
zien dat dichtheid aan weidevogels ver achter
blijft bij de rest van de hoofdgroepen
(struweelvogels, bosrandvogels en bosvogels).
Voor een heel bosrijk gebied , zoals traject 1 van
de Groote Beerze is dat gemakkelijk te
begrijpen. Maar het geldt ook voor de veel
minder bosrijke gebieden zoals het dal van de
Kleine Beerze (Wouters 2019) en het dal van de
Reusel (ongepubliceerd). Dit is begrijpelijk want
bij weidevogels worden nooit zulke dichtheden
bereikt als in struwelen of bossen. Een kleine
oppervlakte aan bos of struweel toevoegen
geeft al snel hoge dichtheden van bos of
struweelsoorten. Uiteraard in dat stukje
struweel of bos zelf maar ook in het gehele
beekdal. De snelle stijging wordt veroorzaakt
door het aantal soorten en ook door het aantal
territoria per soort. We kunnen uiteraard nog
wel kijken hoe de verschillende
weidevogelgroepen verdeeld zijn.

Kleine Beerze
50.0

50.0

150.0

250.0

350.0

struweelvogels
weidevogels
bosrandvogels
bosvogels

Figuur 165. Dichtheid hoofdgroepen per 100 ha,
Groote Beerze traject 2 en Kleine Beerze: veel
symmetrie

Groote Beerze traject 2
350.0

250.0

150.0

Reusel
50.0

50.0

150.0

250.0

350.0

struweelvogels
weidevogels
bosrandvogels
bosvogels

Figuur 166. Dichtheid hoofdgroepen per 100 ha,
Groote Beerze traject 2 en dal van de Reusel 2016:
ook veel symmetrie

7.2 Weidevogels

Zomertaling-groep

Grutto-groep

Veldleeuwerik-groep

Purperreiger
Ooievaar
Wintertaling
Zomertaling
Slobeend
Kemphaan
Watersnip
Dwergmeeuw
Visdief
Zwarte Stern
Velduil
Gele Kwikstaart

Krakeend
Wilde Eend
Kwartelkoning
Grutto
Tureluur
Paapje

Patrijs
Kwartel
Scholekster
Kievit
Wulp
Veldleeuwerik
Graspieper
Grauwe Gors

Drassig, structuurrijk Vochtige tot drassig
grazige vegetaties
grazige vegetaties

natte tot droge
grazige vegetaties

Figuur 168. Samenstelling weidevogelgroepen

De drie groepen weidevogels zijn weergegeven
in bovenstaande figuur. De groepen
vertegenwoordigen van links naar rechts een
biotoop dat steeds droger wordt en minder
structuurrijk, wat eigenlijk betekent dat er
minder hoogteverschillen in de grazige
vegetatie zijn. Het moge duidelijk zijn dat het
biotoop voor de Zomertaling-groep in de

Figuur 167. Ligging weidvogelterritoria
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Kempen nauwelijks voorhanden is. Als het er al
is dan zijn het vaak “kleine snippertjes”.
Permanente natte, grazige vegetaties zijn ook
niet heel veel aanwezig. Bovendien hebben de
weidevogels grote oppervlaktes aan open
ruimte nodig.
Het is daarom niet zo verwonderlijk dat de
hoogste score steeds bij de Veldleeuwerikgroep te vinden is. In figuur 172 is de verdeling
voor de verschillende weidevogelgroepen
weergegeven. De dikker rode lijn is die voor het
onderhavige traject 2 van de Groote Beerze.
Ook voor andere beekdalinventarisaties is de
situatie weergegeven. Traject 2 van de Groote
Beerze lijkt qua samenstelling op de beekdalen
van de Reusel en de Kleine Beerze, maar toont
wel wat lagere dichtheden, vooral wat de
Veldleeuwerik-groep betreft. Traject 1 van de
Groote Beerze wijkt danig af van de rest omdat
hier het aandeel bos heel groot is.

Figuur 170 Samenstelling struweelvogelgroepen

Uiteraard zijn deze groepen in de praktijk niet
volledig van elkaar gescheiden. De Rietgorsgroep komt op nattere terreinen voor met ijle,
lage struwelen. Bij de Roodborsttapuit-groep is
al wat meer structuur nodig en het mag ook wat
droger zijn. De Grasmus-groep gedijt het beste
als er nog meer struwelen aanwezig zijn. De
Winterkoning-groep tenslotte zien we vooral in
de struiklaag in bossen en andere struwelen
met veel bomen.

Zomertaling-groep

Groote Beerze tr. 2
Groote Beerze tr. 1
Reusel
Kleine Beerze

3
6
9
12
15
Veldleeuwerik-groep

Rietgors-groep
Groote Beerze tr. 2
Groote Beerze tr. 1
Reusel
Kleine Beerze

Grutto-groep

Figuur 169. Dichtheden van weidevogelgroepen.

7.3 Struweelvogels
Winterkoninggroep

We kunnen vier groepen struweelvogels
onderscheiden: Rietgors-groep,
Roodborsttapuit-groep, Grasmus-groep en
Winterkoning-groep.

Roodborsttapuitgroep
50
100
150
200

Grasmus- groep

Figuur 171. Dichtheid van struweelvogelgroepen
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We zien in alle onderzochte beekdalen dat de
dichtheid van de Winterkoning-groep het
grootste is, gevolgd door die van de Grasmusgroep, dan de Roodborsttapuit-groep en
tenslotte de Rietgors-groep. Die laatste groep is
slechts in hele lage dichtheid aanwezig. In figuur
171 gaat de groene lijn geheel schuil achter de
rode.
Rietgors-groep

waar veel boompiepers voorkwamen. In traject
2 van de Groote Beerze heeft de Putter-groep
de grootste dichtheid, waarbij het zwaartepunt
ligt in het zuidelijke deel. De Geelgors-groep is
minder aanwezig en heeft het zwaartepunt in
het noordelijke gedeelte.
Buidelmees-groep

Groote Beerze tr. 2
Groote Beerze tr. 1
Reusel
Kleine Beerze

Winterkoning-groep

5
10
15
20
25
Putter-groep

Geelgors-groep

Figuur 173. Dichtheid van bosrandvogels

Geelgors-groep

Putter-groep

Figuur 172. Territoria van de Rietgors-groep en de
Winterkoning-groep

Bij de Winterkoning-groep tekenen zich vooral
de bossen en bosjes af. Verder bij een enkele
houtsingel en begroeide boerenerven.

7.4 Bosrandvogels
De bosrandvogels is met drie groepen
vertegenwoordigd maar de Buidelmees-groep is
nauwelijks van belangvoor dit gebied. Dat geldt
ook voor andere onderzochte beekdalen,
behalve voor traject 1 van de Groote Beerze,

Figuur 174. Relevante bosrandvogelgroepen voor
dit gebied
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figuur 175. In een aantal bosjes staan
populieren die al in een volwassen stadium zijn.
Deze bomen zijn ideaal voor veel
spechtensoorten om hun holen in uit te hakken.
Van die holen profiteren dan ook weer andere
soorten uit de ecologische vogelgroepen van de
Grote Bonte Specht-groep en de Kleine Bonte
Specht-groep.

7.5 Bosvogels
Voor de bosvogels kunnen we vijf groepen
onderscheiden. We zien in onderstaande
grafiek voor alle beekdalen ongeveer dezelfde
figuur ontstaan, maar de grootste dichtheden
zien we in traject 1 van de Groote Beerze,
uiteraard omdat daar de hoeveelheid bos groter
is. De andere beekdalen lijken qua dichtheden
veel op elkaar.
Vink-groep

Boomklever-groep

Appelvink-groep

20

Groote Beerze tr. 2
Groote Beerze tr. 1
Reusel
Kleine Beerze

40
60
80
100
Kleine Bonte Specht-groep

Grote Bonte Specht-groep

Figuur 176. Jonge bomen met enkele volwassen
populieren

Figuur 175. Bosvogelgroepen en dichtheden in de
diverse beekdalen

Er zijn in het gebied (traject 2) veel kleine
loofhoutbosjes aanwezig. De bomen in de
meeste bosjes zijn niet heel erg oud. Dit zijn
typisch de bosjes waar de Vink-groep
overheerst en dat is ook duidelijk te zien in

Figuur 177. Holen in populier
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8 Zoogdieren
Tijdens de broedvogelinventarisatie worden
natuurlijk ook zoogdieren waargenomen. In de
inventarisatieapp Avimap kunnen opgemerkte
zoogdieren worden ingevoerd. Aan het einde
van het seizoen kan dan een totaalkaart
gegenereerd worden. Deze kaarten bevatten
geen clustering zoals bij de vogels maar zijn
totaalkaarten van alle waarnemingen.
Een aantal van deze kaarten wordt hier
weergegeven en kort besproken.
Figuur 179. Ree

Ree

De waarnemingen beperken zich vooral tot de
kleinschalige gedeeltes van het gebied.
Konijn

Figuur 178. Totaalkaart ree

Er zijn 42 waarnemingen van reeën genoteerd
tijdens de broedvogelinventarisatie. Het
Zwaartepunt ligt duidelijk in het noordelijke
deel. Daar is veel schuilmogelijkheid en
voldoende extensief beheerd grasland om te
foerageren.

Figuur 180. Totaalkaart konijn

Het zwaartepunt ligt in het zuidelijke deel, bij
het Jarabos. Opvallend is dat er in het
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kleinschalige noordelijke deel geen
waarnemingen zijn gedaan van konijnen.

konijnen (hier: 48 versus 22). We zien de hazen
enerzijds in het kleinschalige noordelijke deel
maar ook in het grootschalige middendeel.

Figuur 181. Konijn

Figuur 183. Haas in wortelveld

Eekhoorn
Haas

Figuur 184. Totaalkaart eekhoorn

Figuur 182. Totaalkaart haas

Twee waarnemingen is een mager resultaat.
Vorig jaar in traject 1 was het aantal hetzelfde,
terwijl daar een veel groter areaal bos aanwezig

Hazen worden tegenwoordig, in het
buitengebied, veel vaker waargenomen dan
55

is. Beekdalen zijn uiteraard ook geen optimaal
eekhoorn-biotoop.

herstellen dan moet er zand afgevoerd worden.
Bij het graven van een ondergrondse gang
wordt om de één a twee meter een molshoop
opgeworpen (Vranckx 2008). Als er grotere
ruimtes tussen zitten (7 meter of meer) , dan
hebben we met een ander territorium te
maken. Wel moet goed gekeken worden of er
geen zogenaamde mollenritten tussen zitten.
Dat zijn gangen die heel dicht aan de
oppervlakte liggen. Daarbij hoeft geen
molshoop gemaakt te worden omdat grond
eenvoudig naar boven gedrukt kan worden.

Egel
Ook de twee waarnemingen van de egel, zijn
een mager resultaat. Hoewel we natuurlijk niet
speciaal op zoek waren naar egels, zijn er toch
veel veldbezoeken gebracht in de hele vroege
ochtend en in de avond. Daarbij zou verwacht
worden, vaker egels te zien.

Figuur 186. Molshopen binnen een territorium

Figuur 185. Totaalkaart egel

Mol
Aan de mol is dit jaar meer aandacht besteed
dan aan de andere zoogdieren. Omdat er maar
weinig kwantitatieve gegevens bekend zijn over
het voorkomen van de mol, is er tijdens de
rondes voor vogels nauwkeurig gekeken naar de
territoria van mollen en ook zijn er nog een paar
extra bezoeken gebracht voor dit doel. Als
mollen ondergrondse gangen graven of

Figuur 187. Molshoop toont de grondkleur
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In het vroege voorjaar zijn de territoria goed te
zien. Later in het seizoen, wordt op de meeste
plaatsen het gras te lang en kunnen de
molshopen niet meer goed worden gezien.
Mede hierdoor is de inventarisatie voor het
gehele gebied niet gelukt. Op het kaartje is
daarom met arcering aangegeven welk deel niet
kwantitatief geïnventariseerd is.

Territoria kunnen tot wel en kwart hectare
groot zijn. In veel gevallen zullen ze kleiner zijn,
zeker als er voldoende voedsel is.
In totaal zijn 228 territoria in kaart gebracht.
We zien in het kaartje in een oogopslag dat de
dichtheid aan territoria heel groot is het
kleinschalige gebied met extensief beheerde
weilandjes. De dichtheid bedraagt hier
ongeveer 2.5 territoria /ha. Uiteraard moeten
we een slag om de arm houden omdat de
territoria niet altijd succesvol te onderscheiden
zijn (Goszczynski 1983) maar het geeft een
goede indicatie. Onderzoek wijst uit dat een
normale bezetting in graslanden 1-6
territoria/ha bedraagt (Goszczynski 1983).
Grote intensief beheerde hooilanden en akkers
bevatten doorgaans geen mollenterritoria. We
treffen ze daar wel aan langs lineaire elementen
zoals slootjes of de beekoever. Dat zijn dan
soms hele lange “slierten” van territoria. In
bossen komen mollen in lage dichtheden voor
en dan vooral aan de randen.
Mollen staan op de prooienlijst van buizerds en
reigers, die ze met veel geduld gadeslaan en op
het juiste moment toeslaan.

Figuur 189. Verse molshopen zijn korrelig van
structuur

Figuur 188. Mollenterritoria (gearceerde gebied is
niet geïnventariseerd)
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aangetoond (patrijs, gele kwikstaart,
roodborsttapuit). Dat zijn dus vrij kleine
aanpassingen die grote effecten kunnen hebben
voor een aantal soorten. Soorten als wulp,
kievit en scholekster blijven echter maar
marginaal aanwezig zolang te landbouw op het
huidige intensieve niveau blijft.
Aan de andere kant, als zo’n gebied volledig zou
worden heringericht met veel housingels en
kleine weilandjes, dan zullen de typische vogels
van het weidse land, zoals veldleeuwerik, wulp,
kievit en gele kwikstaart verdwijnen. Daar
zouden dan echter andere soorten voor
terugkomen, wat ook is aangetoond in dit
rapport. In het noordelijke deel is dit
kleinschalige biotoop immers prominent
aanwezig.
De charme van de Kempische beekdalen is juist
de afwisseling tussen grootschalige delen en
kleinschalige delen met loofhoutbosjes en
houtsingels met braamstruwelen . Op de
grootschalige delen is qua broedvogels echter
op vrij eenvoudige wijze nog veel winst te
boeken door het aanleggen van meer verruigde
graanakkertjes.
Tenslotte zien we dat een opvallende afwijking
in dit beekdal, namelijk het
waterzuiveringsterrein, een heleboel extra
vogelsoorten aantrekt. Vooral de grote
bezinkvijvers en de moerasbossen zijn zeer
vogelrijke elementen.
Al met al is ook traject 2 van de Groote Beerze
een mooi beekdal met nog veel mogelijkheden
op natuurgebied.

9 Slotbeschouwing
Met de broedvogelinventarisatie van traject 2
van de Grootte Beerze, tussen Netersel en
Hapert hebben we weer de broedvogels in een
stuk Kempisch beekdal in kaart gebracht. De
broedvogelbevolking geeft een beeld van de
toestand van een gebied. Vogels zullen zich niet
vestigen in een gebied als niet aan de
noodzakelijke bestaansvoorwaarden wordt
voldaan. Deze zijn voor iedere soort weer
anders. Gebieden blijven veranderen en
daarmee blijft ook de broedvogelsamenstelling
veranderen. Daarom is het goed om die stand
periodiek in kaart te brengen en daarbij ook het
landschap goed te bestuderen. Als dat steeds
nauwkeurig gedaan wordt, dan kunnen de
effecten van maatregelen begrepen worden.
Wellicht dat we op de drempel staan van grote
veranderingen in de landbouw, klimaat en
waterbeheersing, die grote effecten kunnen
hebben. Maar ook kleinere veranderingen in
een gebied kunnen grote gevolgen hebben op
de natuur: zowel in positieve als in negatieve
zin. Er wordt door natuurliefhebbers vaak
afgegeven op grootschalige landbouw die de
vogelwereld decimeert. Voor een deel is dat
juist en de vogelstand zou veel baat hebben bij
minder intensieve landbouw, maar de grote
open ruimtes die gecreëerd worden, hebben
ook een belangrijke functie voor een aantal
vogelsoorten, zoals weide- en akkervogels. Met
het aanleggen van een paar verruigde akkertjes
in zo’n gebied, kunnen al veel vogels worden
aangetrokken, zoals in dit rapport ook is
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