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Er is stiekem toch weer flink gezocht naar Middelste bonte spechten in onze provincie dit jaar. Voorlopig staat de teller 
op zeker 18  locaties, waarvan er inmiddels acht het tot een bevestigd territorium volgens de SOVON-normen hebben 
geschopt. Met name in HET KERNGEBIED (Veldersbosch / Heerenbeek) is de situatie nog een beetje onduidelijk, maar 
puur op basis van de fusieafstand (500 meter) komen we op minimaal zes locaties uit!! 
Van west naar oost zijn er in Noord-Brabant op de volgende plekken mibo’s gevonden (in dikdruk de bevestigde 
territoria): 

     

WAAR WANNEER WAT 
Wouwse Plantage 

 

 14 februari man tp 

Liesbosch 23 januari tot 1 maart ex tp Breda 

Hondsdonk 3 tot 19 maart vrouw tp 

De Brand - Nieuwe Tiend – Zuid 10 tot 17 maart man baltsroep Udenhout 

 De Brand - Oude Tiend – Zuid 4 maart man tp 

Vught 

 
Kasteel Maurick 7 januari tot 21 maart vrouw? tp 

Haaren 

 

Landgoed Eikenhorst 20 januari tot 14 vrouw? tp 

Berlicum Wamberg (17 februari?) 18 to 20 februari 

(15 maart?) 

man en vrouw 

tp 

Ten noorden van Huisvennen 27 februari ex tp 

Balsvoort 8 tot 14 januari man tp 

Kampina 

Vossenbos/Smalbroeken-De 
Weert 

20 februari tot 3 maart man 
baltsroep 

ten noorden van Veldershuis 9 tot 11 maart man baltsroep 

Veldersbos-Noord 11 tot 12 maart paartje+ 

Veldersbos-West 16 februari tot 2 maart man? 
baltsend 

Boxtel 

Veldersbos, Negen Dreven 18 januari tot 11 maart paartje 

Landgoed Heerenbeek, achter landhuis 18 januari man baltsend 

Landgoed Heerenbeek, 
landhuis/oprijlaan 

7 februari tot 3 maart 1 ex tp 

Best 

Landgoed Heerenbeek, Achterste 
Elzinge/Woekense Steeg 

18 januari tot 9 maart paartje 

Westelbeersbroek 
 

 15 tot 20 maart ex roepend 

 
     

Ik ben benieuwd of we het record van 2006 kunnen breken (20 locaties, waarvan 13 bevestigde territoria, 1 te 
vroeg territorium en 6 losse meldingen). 
   

     

… groeten en succes met zoeken! 
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