
 

13 

  

Lepelaars bij het Soerendonks Goor, 3 september 2020 (Toine Kuiper) 
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Zeldzame broedvogels in 2020: Bergeend t/m Aalscholver 
 
Tom Heijnen & Paul van Pelt 

 
Onze kennis over vogels is de afgelopen 
tientallen jaren enorm toegenomen. We 
verzamelen met z’n allen grote 
hoeveelheden gegevens die in databases 
van waarneming.nl en Sovon en in allerlei 
rapporten worden opgeslagen. Bij zeldzame 
soorten of bijzondere waarnemingen 
worden waarnemingen soms vervaagd of 
afgeschermd. Door die grote hoeveelheid en 
diversiteit aan (soms vervaagde) bronnen is 
het niet makkelijk om 
overzicht te krijgen en een 
simpel vraag te 
beantwoorden als “hoeveel 
Roerdompen broedden er 
het afgelopen jaar in de 
Kempen”. Daar brengen we 
in deze reeks over zeldzame 
broedvogels verandering in. 
We bespreken het 
voorkomen als broedvogel 
van soorten die in ons 
werkgebied zeldzaam zijn 
(minder dan 50 territoria) of 
in kolonieverband broeden 
(zoals Blauwe Reiger en 
Oeverzwaluw).  
 

Mocht je aanvullingen of correcties hebben 
dan ontvangen we die graag! Na afloop van 
de reeks artikeltjes willen we er één geheel 
van maken en dan is het fijn als eventuele 
fouten en tekortkomingen verwerkt zijn. 

 
Methode 
 
Gebied 
Op de kaart hieronder is de begrenzing van 
de Kempen weergegeven zoals wij die 
hebben gehanteerd.  

Begrenzing van de Kempen 

In dit artikel worden de volgende gebieden 
genoemd: 
 Beleven: ven met omliggende graslanden en 

houtwallen ten NO van Reusel 

 Beuven: ven op de Strabrechtse Heide  

 Broekeling: vennen met moeras ten ZW van 
Esbeek 

 De Hoort: ven met moeras ten zuiden van 
Budel-Dorplein 

 De Pielis: bos en agrarisch gebied ten WZW van 
Luyksgestel 

 Dierenrijk: dierentuin ten ZO van Nuenen 

 Diessens Broek: dal van de Reusel met vochtige 
graslanden ten N van Diessen en ten oosten van 
Biest-Houtakker; is incl. Houtakkerbroek en 
waterzuivering Biest-Houtakker 

 Dijksche Heide: bos en heide tussen 
Leenderstrijp en Soerendonk 

 Driebruggen: loofbos langs de Tongelreep ten 
zuidoosten van Valkenswaard 

 E3-strand: afgraving ten NO van Eersel 

 Flaes: ven ten NO van Lage Mierde 

 Gastelse Heide: ten ZO van de Groote Heide en 
ten NW van Gastel 

 Groote Heide: tussen Achelse Kluis en 
Soerendonk 

 Groot Malpieven: ven op de Malpieheide ten Z 
van Valkenswaard 

 Grootmeer: een van de Vessemse vennen 
tussen Vessem en Wintelre 

 Kleinmeer: een van de Vessemse vennen tussen 
Vessem en Wintelre 

 Landgoed De Utrecht: overwegend bosgebied 
ten NW van Lage Mierde 

 Landschotse Heide: ten O van Westelbeers 
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 Loozerheide: zand, heide en ruigte ten O van 
Budel-Dorplein 

 Neterselse Heide: ten Z van Westelbeers 

 Pannegoor: ven op de Cartierheide, ten ZW van 
Eersel 

 Plateaux: heide, vennen en bos aan de Belgische 
grens ten Z van Valkenswaard 

 Ringselvennen: vennen met heide en moeras 
ten Z en ZO van Budel-Dorplein 

 Soerendonks Goor: ven met moeras ten W van 
Soerendonk 

 Visvijvers Bergeijk: ten ZO van Bergeijk, ook 
bekend als Liskes 

 Visvijvers Driebruggen: langs de Tongelreep ten 
zuidoosten van Valkenswaard 

 Visvijvers Valkenswaard: vijvercomplex met 
moeras ten NO van Valkenswaard 

 Warande: park aan de NW-rand van Helmond 

 Weeldsche Heide: bos ten W van Lage Mierde 

 Weijerkens: schrale gronden ten ZW van 
Weebosch 

 Wellenseind: bos en kleinschalig grasland ten N 
van Lage Mierde 

 
Gegevens en interpretatie 
Henk Sierdsema voorzag ons van gegevens 
uit de relevante databases (waarneming.nl, 
Avimap, kolonievogels en zeldzame 
broedvogels). We hebben verder geput uit 
diverse inventarisatierapporten en artikelen. 
Dit artikel is dus een bundeling en 
interpretatie van waarnemingen die door 
allerlei vogelaars in de streek zijn verzameld. 
 
We gebruiken bij alle soorten de term 
“territoria” behalve bij kolonievogels waar 
we spreken over nesten. Aantallen die uit 
publicaties komen hebben we één op één 

overgenomen. In de meeste, zo niet alle, 
gevallen zijn die inventarisaties met 
Autocluster verwerkt waardoor automatisch 
de Sovon broedvogelcriteria zijn toepast. 
Daar waar we losse waarnemingen moesten 
interpreteren hebben we de Sovon criteria 
toegepast. Deze criteria zijn te raadplegen 
op sovon.nl/nl/soort/. Nestindicatieve 
waarnemingen tellen altijd, maar in geval 
van zang, balts, paar of adult in 
broedbiotoop gelden soortspecifieke 
criteria. Ter informatie hebben we deze ook 
direct onder de soortnaam cursief vermeld. 
 
Volledigheid van de gegevens 
Achter de soortnaam staat het aantal 
territoria dat in 2020 in de Kempen is 
vastgesteld. Tussen haakjes staat onze 
inschatting van de volledigheid van dit 
aantal.  

 Zeer volledig: 90-100% van het aantal 
territoria is gevonden 

 Vrij volledig: 75-90% is gevonden 

 Matig volledig: 50-75% is gevonden 

 Onvolledig: 25-50% is gevonden 

 Zeer onvolledig: minder dan 25% is 
gevonden 

 
Die inschatting is gebaseerd op de trefkans 
van de soort als broedvogel, ons beeld van 
de mate vak vlakdekking (hoeveel van het 
geschikte habitat in de Kempen is 
onderzocht) en ons beeld van de 
onderzoeksintensiteit. 

Resultaten 
 
Bergeend: 3 territoria (vrij volledig) 
In geval van paar in broedbiotoop, zang en/of balts 
moet er 1 waarneming zijn in de periode 30 april t/m 
15 juli en in totaal 2 waarnemingen in gehele periode. 

 
Er werd één zeker broedgeval vastgesteld, 
nl. in het Diessens Broek waar een paar met 
pulli werd gezien op de plassen van de 
waterzuivering Biest-Houtakker, en er waren 
twee territoria op het Beuven.  
 

 
Mannetje Bergeend bij de waterzuivering 
Hapert, 25 april 2020 (Connie Neutkens) 

 
Daarnaast waren er tussen de 
datumgrenzen waarnemingen bij het 
Beleven (7 mei 1 ex, 23 mei 4 ex) en 
Visvijvers Bergeijk (11 mei 1 paar, 18 mei 1 
vrouw), maar dat betrof vermoedelijk in 
niet-broedende vogels. 
 
  

https://www.sovon.nl/nl/soort/
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Zomertaling: 5-7 territoria (vrij volledig) 
In geval van adult in broedbiotoop, paar in 
broedbiotoop, zang en/of balts moet er 1 
waarneming zijn in de periode 20 april t/m 30 juni en 
in totaal 2 waarnemingen in gehele periode. 

 

 
Mannetjes en vrouwtje Zomertalingen op het 
Beleven, 17 april 2020 (Paul van Pelt) 
 
De overwegend losse waarnemingen wijzen 
er op dat Zomertalingen in slechts drie 
gebieden voorkwamen: Diessens Broek (1), 
Beleven (3-5) en Ringselvennen (1).  
 
 
Kwartel: 21 territoria (zeer onvolledig) 
In geval van adult in broedbiotoop, paar in 
broedbiotoop, zang en/of balts moet er 1 
waarneming zijn in de periode 20 mei t/m 31 juli. 
Fusieafstand: 1000m. 

 
Waarnemingen werden gedaan verspreid 
over de gehele Kempen, met nergens 
duidelijke of grote clusters. Ook waren er 
geen zekere broedgevallen: alle 
waarnemingen hadden betrekking op 

roepende mannetjes. Deze werden gehoord 
op de Strabrechtse Heide (4), Landschotse 
Heide (2) en Gastelse Heide (2).  
 

 
Kwartel territoria in 2020 

 
Daarnaast waren er waarnemingen bij Biest-
Houthakker, aan de ZW-rand van Eersel, ten 
oosten van Vessem bij Halfmijl, Eindhoven 
Airport, ten westen van Waalre, ten ZO van 
Achtereind (bij Aalst), aan de noordkant van 
Nederwetten, aan de noordkant van 
Gerwen, het Meerven (ten ZW van Lierop), 
op de Weijerkens, op de Plateaux, op de 
Groote Heide en op de Dijksche Heide (alle 1 
territorium). 
 
 
Geoorde Fuut: 9-11 territoria (vrij volledig) 
In geval van zang en/of balts moet er 1 waarneming 
zijn in de periode 20 april t/m 20 juli. In overige 
gevallen (adult in broedbiotoop, paar in 
broedbiotoop) moet er 1 waarneming zijn in de 
periode 10 mei t/m 20 juli en in totaal 2 
waarnemingen in gehele periode. 

Territoria werden vastgesteld in de 
Broekeling (1-2), het Pannegoor (4-5, 
waarvan 1 met jongen), Grootmeer (2, 
waarvan 1 met jongen) en Groot Malpieven 
(2, waarvan 1 met jongen). Wakende 
Geoorde Futen op het Pannegoor zijn hierbij 
als nestindicatief gerekend.  
 

 
Geoorde Fuut op het Groot Malpieven, 24 juni 
2020 (Wim Deeben) 
 
Op het E3-strand werden wel Geoorde Futen 
gezien (3 juni 7 ex, 23 juni 2 ex, 19 juli 8 ex) 
maar deze zijn niet meegerekend omdat het 
gebied geen geschikt broedhabitat heeft. 
 
 
Zomertortel: 14-15 territoria (zeer 
onvolledig) 
In geval van paar in broedbiotoop, zang en/of balts 
en bij 1-6 geldige moet er 1 waarneming zijn in de 
periode 30 april t/m 20 juli. Fusieafstand: 300m. 

 
De meeste territoria werden gevonden in 
twee clusters, nl. op Landgoed de Utrecht  
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Amoureuze Geoorde Futen in Broekeling, 26 april 2020 (Crista Castelijns) 
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(5) en rondom de Neterselse Heide (4). 
Hierbij geldt wel de kanttekening dat 
Zomertortels soms ook in hun 
foerageergebieden zingen waardoor het 
werkelijk aantal territoria kleiner kan zijn. 
In mei werden meerdere waarnemingen van 
Zomertortels gedaan bij De Pielis (1-2), met 
éénmaal twee exemplaren dus een mogelijk 
paar en éénmaal een zingende man. Verder 
waren er nog territoria op Wellenseind (1), 
de Weeldsche Heide (1), ten noorden van 
Knooppunt Batadorp (1) en bij de 
waterzuivering ZO van Aarle-Rixtel (1).  
 

 
Zomertortel territoria in 2020 (geel = onzeker) 
 
 
Ooievaar: 3 (+4) nesten (zeer volledig) 
Ten zuidoosten van Mierlo broedde een 
paar succesvol op een zelfgebouwd nest 
hoog in een afgebroken boom. Bij Dierenrijk 
hadden twee paren hun nest op een 
betonnen portaal van de spoorlijn van 
Eindhoven naar Helmond; op beide nesten 

werden jongen gezien. Naar verluidt 
broedden ook nog eens 4 paren in het 
dierenpark zelf en betrof dat allemaal vrij 
vliegende vogels. 
 
 
Roerdomp: 12-13 territoria (vrij volledig) 
In geval van adult in broedbiotoop, paar in 
broedbiotoop, zang en/of balts moet er 1 
waarneming zijn in de periode 1 april t/m 10 juni. 
Fusieafstand: 1000m. 

 
Territoria werden vastgesteld op de 
Visvijvers Valkenswaard (7), Visvijvers 
Driebruggen (1, maar zou een verplaatsing 
vanuit de visvijvers Valkenswaard kunnen 
zijn), Ringselvennen (3), Soerendonks Goor 
(1) en Beuven (1). Op de Visvijvers Bergeijk 
(0) werd in maart een vogel gehoord en half 
juni een vogel gezien, maar er waren geen 
meldingen tussen de datumgrenzen.  
 

 
Roerdomp vliegt laag over de Ringselvennen, 7 
mei 2020 (Tom Heijnen) 

Hoewel het met 12-13 territoria een topjaar 
was, gold dat niet voor alle gebieden. Een 
paar jaar geleden kwamen er op het Beuven 
en omgeving aanzienlijk meer territoria 
voor, zoals 4 in 2015 en 5 in 2016. 
 
 
Woudaap: 6 territoria (matig volledig) 
In geval van adult in broedbiotoop, paar in 
broedbiotoop, zang en/of balts moet er 1 
waarneming zijn in de periode 15 mei t/m 10 juli. 
Fusieafstand: 1000m. 

 
Op de Visvijvers Valkenswaard werden 4 
territoria aangetroffen nadat ook 2018 en 
2019 hele goede jaren waren met resp. 5 en 
>3 territoria. Daarnaast waren  er territoria 
op de Vessemse Vennen (1) en het 
Soerendonks Goor (1). Op de Visvijvers 
Bergeijk en de Ringselvennen, waar in 2018 
nog (mogelijke) territoria werden gevonden, 
werden dit keer geen Woudapen gehoord. 
Andere goede jaren sinds 2000, met 
minstens 5 territoria, waren 2002 (6), 2003 
(6-7), 2004 (7-8), 2005 (5), 2017 (8) en 2018 
(6-8). 
 
 
Blauwe Reiger: 77 nesten (zeer volledig) 
In de Warande bij Helmond waren 61 nesten 
bezet en in het wilgenmoeras van het 
Soerendonks Goor 12 nesten. Daarnaast 
waren er enkele locaties met één of twee 
nesten: op het Kleinmeer bij Vessem (2) 
broedden twee paren zo goed als op de 
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grond (waarvan één op de takken van een 
wilg) en ook werden hier jongen gehoord; 
aan de zuidwestrand van Waalre (1) werd 
een nest met tenminste één jong gevonden; 
en op de Visvijvers Valkenswaard (1) 
broedde een paar laag in het riet en bracht 
drie jongen groot. 
 

 
Adulte Blauwe Reiger warmt zich op, Grootmeer 
bij Vessem, 9 mei 2020 (Tom Heijnen) 

 
 
Lepelaar: 3 territoria (zeer volledig) 
Aan de rand van de Blauwe Reigerkolonie 
van het Soerendonks Goor leken zich 
meerdere Lepelaars te vestigen. De eerste 
vogel werd gezien op 5 april en vanaf half 
mei begonnen 4-6 adulten in broedkleed 

zich verdacht te gedragen door regelmatig 
op vaste plekken in de wilgenstruiken van de 
reigerkolonie te duiken. Half juni werden 
drie nestplaatsen vermoed, al werd gesleep 
met takken al die tijd niet gezien. Het is 
onduidelijk wat er daarna is gebeurd. Na 
verloop van tijd werden geen vogels meer 
gezien die in de wilgen verdwenen, al waren 
wel regelmatig rustende en foeragerende 
vogels (maximaal 15 op 12 juni) aanwezig. 
 

 
Lepelaar landt in de wilgen van het Soerendonks 
Goor, 24 mei 2020 (Tom Heijnen) 
 
De Lepelaarkolonie van het Beuven was voor 
het tweede jaar op rij niet bezet. In 2016-
2018 kwamen hier nog 6-13 paren tot 
broeden. 
 
 
Aalscholver: 12 nesten (zeer volledig) 
Op de Flaes is al jaren een kleine kolonie 
aanwezig met in 2020 11 bewoonde nesten. 
Bij het Soerendonks Goor broedde een paar 

succesvol in de vork van een wilg die een 
klein stukje boven het water uitstak; dit paar 
bracht twee jongen groot. 
 

 
Aalscholverpaar op hun nest bij het Soerendonks 
Goor, 27 april 2020 (Tom Heijnen) 

 
Voor het eerst sinds jaren broedden er geen 
Aalscholvers op het Beuven. In de jaren 
2015-2019 zat hier nog een kolonie met 15-
23 nesten. 
 
 

Dankwoord 

Henk Sierdsema verstrekte de basisgegevens 
die wij in deze serie artikeltjes presenteren. 
Die gegevens zijn verzameld door tientallen 
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Leo Ballering, Martijn van der Weijde en 
Robbert Kastelijn voorzagen ons van 
waardevolle aanvullende gegevens. 
 


