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Duinpieper op de Groote Heide, 23 april 2021 (Jeroen Stevens) 
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Voormalige broedvogels in de Kempen: Kramsvogel t/m Ortolaan 

 
Tom Heijnen 

 
In dit derde deel behandel ik de resterende 
voormalige broedvogels. Daarmee is mijn 
klusje nog niet klaar, want ik ben van plan 
om in een volgende Blauwe Klauwier een 
samenvatting te geven van het verdwijnen 
van zoveel vogelsoorten en de oorzaken 
hiervan.  
 
Ik definieer een voormalige broedvogelsoort 
als eentje die in de periode 1900-2009 in de 
Kempen heeft gebroed en die sinds 2010 
niet of hooguit 1-2x als broedvogel werd 
aangetroffen. In het eerste deel zijn gebied, 
methode en gegevensbronnen met hun 
afkortingen beschreven. Voor dit derde deel 
zijn de volgende gegevensbronnen gebruikt: 
AJJ Archief Justin Jansen (in WNL) 
ATL7377 Broedvogelatlas 1973-1977 
ATL7983 Winter- en trekvogelatlas 1979-1983 
ATL9800 Broedvogelatlas 1998-2000 
AVI Broedvogelkarteringen in de Avimap 

database van Sovon 
LIVE LiveAtlas van Sovon 
NDFF Nationale Databank Flora en Fauna 
Ornis Digitaal archief VWG De Kempen 
PNB8387 Broedvogels Provincien 1983-1987  
PNB9704 Broedvogels Provincie 1997-2004 
VTS Vogeltrekstation 
WNL Waarneming.nl 
WVK Website Vogels in de Kempen 
ZBV Zeldzame broedvogels Sovon 

Voormalige broedvogels deel 3 
 
Kramsvogel 
 

 
Kramsvogel op de Patersgronden, 26 april 2020 (Wim 
Deeben) 

 
Na een zomermelding uit 1975 werden in 
1976 twee zekere broedgevallen (nesten) in 
de Kempen vastgesteld. In de jaren daarna 
waren mogelijke territoria aanwezig, maar 
het duurde tot de jaren ’80 voordat er weer 
met zekerheid territoria te vinden waren.  
In de tweede helft van de jaren tachtig en 
eerste helft van de jaren negentig werden 
jaarlijks tot twee territoria in kaart gebracht. 
Wellicht was de soort destijds een 
regelmatige broedvogel die met meerdere 
paren per jaar aanwezig was. 
 

In 2006 werd de laatste nestvondst gedaan 
en in 2020 en 2021 duiden losse meldingen 
op een territorium, al ging het in beide jaren 
om maar één waarneming per locatie. 
 
Territoria: 
1976 broedgeval Horsten-Maaijerheide bij 

De Hutten: nest met jongen in 
boomgaard bij boerderij (Ornis); 

 broedgeval Vlasrootvennen: 14 juli paar 
met nest met 4 jongen op ca 8 m 
hoogte in jonge Grove Den bij Groot 
Vlasrootven; jongen zijn uitgevlogen 
(Ornis); 

 mogelijk terr. Groote Aard bij Vessem: 
7 mei 3 ex voortdurend roepend 
(Ornis), indien geïnterpreteerd als 
alarmeren dan wordt aan de Sovon 
criteria voldaan 

1977 mogelijk terr. Beersbroek bij Netersel: 
gehele zomer waargenomen, na 
verloop van tijd 4 ex, vermoedelijk paar 
met jongen; 24 augustus 1 ex (Ornis) 

1978 mogelijk terr. Grootgoor bij Steensel: 
meerdere zomerwaarnemingen 
waaronder 1x zingend ex (Bakermans 
1978) 

1980 1 terr. Eindhoven Airport (Bouwman 
2001), nadere informatie ontbreekt 

1983-1987 ergens in deze periode; in alle gevallen 
ontbreekt nadere informatie: 

 1 terr. Dommeldal tussen Bokt en 
Nederwetten (PNB8387); 

 1 terr. Dommeldal t.h.v. wijk 
Heesterakker in Eindhoven (PNB8387); 
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 1 terr. Heihorsten ten W van Someren 
(PNB8387); 

 1 terr. nabij De Hoort (PNB8387) 
1987 1 terr. Ruweeuwsels: 26 april paar 

alarmerend (Ornis) 
1987 1 terr. Visvijvers Bergeijk: 29 april paar 

alarmerend, 6 juni ≥ 3 ex roepend/ 
alarmerend, wellicht adult of paar  met 
uitgevlogen jong(en) (Heijnen 1995) 

1987 1 terr. ZW Budel-Dorplein (PNB8396), 
maar nadere informatie ontbreekt  

1988 1 terr. bij Beuven (Timmermans & van 
Eijk 2003), geen nadere informatie; 23 
mei 2 ex zuidrand Beuven (WNL) 

1988 broedgeval Visvijvers Bergeijk: paar 
met nest in els langs Beekloop, op 5 
mei 5 jongen en 1 ei (Heijnen 1995) 

1989 1 terr. gemeente Westerhoven: op 
onbekende datum 1 ex alarmerend 
(Ornis) 

1990 1 terr. bij Visvijvers Bergeijk: 29 mei 1 
ex alarmerend in populierenlaan ten 
oosten van de vijvers (Heijnen 1995) 

1991 1 terr. Klein Witsum tussen Putberg en 
Soerendonk: 5 juli paar alarmerend bij 
≥4 uitgevlogen jongen in houtwal 
(Bijlsma 1991) 

1994 1 terr. Gennep in Eindhoven: jongen 
waargenomen (Ornis) 

1995 1 terr. De Rijt, N-zijde Nuenen 
(PNB9604, Poelmans et al. 1995), 
nadere informatie ontbreekt   

1996 1 terr. Collse Zegge: onbekende datum 
adult met voer (Bouwman 2001) 

1998 1 terr. Elshouters (Ornis), ongetwijfeld 
zelfde geval als schatting 1-3 terr. 
atlasblok 5154 met broedcode 
‘waarschijnlijk broedend’ (ATL9800) 

2000 1 terr. Kuilakkers, Z-rand Hooge Mierde 
(PNB9604), nadere info ontbreekt; 

 1 terr. Klein Witsum tussen Putberg en 
Soerendonk (PNB9604), nadere 
informatie ontbreekt 

2005 1 terr. Knegselseweg iets ten N van 
Steensel (PNB0507), nadere informatie 
ontbreekt 

2006 broedgeval Zwarte Horstweijer: 1 juni 
nest met eieren (Wouters et al. 2007) 

2020 1 terr. Diessens Broek: 27 april 1 ex 
alarmerend (AVI) 

2021 1 terr. Nuenens Broek: 14 april 1 ex 
broedcode ‘transport voedsel of 
ontlasting’ (AVI) 

 
Losse meldingen tussen de datumgrenzen (15 mei t/m 
30 juni): 
1975 13 juni 1 paar foeragerend Malpie-

beemden in vochtig weiland te midden 
van populierenbosjes langs Dommel 
(Heijnen & Lürling 1980) 

1977 gehele zomer 1 ex zwembad Witven bij 
Veldhoven, in geschikt habitat (Ornis) 

1980 juni 1 ex atlasblok 5144 (ATL7983) 
1981 11 juni 1 ex zingend ten zuiden van 

Leenderstrijp (Ornis); 
 11 juni 1 ex zingend moerasbos 

Soerendonks Goor (Ornis); 
 juni 1 ex atlasblok 5158 (ATL7983) 
1982 22 mei 1 ex zingend omg. Dunse Dijk bij 

Esbeek (Ornis) 
1983 juni 1 ex atlasblok 5153 en 1 ex 

atlasblok 5154 (ATL7983) 
1986 1 ex zingend Kleine Hoeven bij Someren 

(PNB8396), datum onbekend dus 
wellicht buiten de datumgrenzen 

1996 14 juni 1 ex zingend nabij Leenderbos 
(Ornis) 

2000 maart t/m half mei 1 ex Landschotse 
Heide, voortdurend in zelfde gebied 
aanwezig (Ornis) 

2004 21 mei 1 ex Beersbroek (WVK) 

2020 15 mei 1 ex Het Goor bij Beersbroek 
(LIVE) 

 

 
Hustings, F. & W. Ganzevles 1984. Aantallen, 
verspreiding en broedbiologie van de 
Kramsvogel Turdus pilaris in Zuid-Limburg. 
Limosa 57 (2): 37-42. 

 
De opkomst van de Kramsvogel als 
broedvogel in de Kempen viel samen met 
een opvallende en snelle toename in 
Nederland vanaf ca 1974. Die toename 
volgde op een expansie vanuit de Eiffel en 
de Ardennen en begon in ons land in Zuid-
Limburg. Daarna werden ook andere regio’s 
bezet, voornamelijk in hoog Nederland. Dit 
leidde in ons land medio jaren ’80 tot een 
piek van 700-900 territoria, waarvan Zuid-
Limburg met 80% het leeuwendeel voor z’n 
rekening nam. De piek was in zeer beperkte 
mate ook in de gegevens van de Kempen 
terug te vinden, al bleef het aantal territoria 
op een laag peil.  
 
Daarna ging het snel bergaf met broedende 
Kramsvogels in Nederland. Vanaf ca 1995 
werden jaarlijks nog geen 10 territoria 
gevonden en de populatie werd in 2013-15 
op 10-25 territoria geschat. De afname vond 
(evenals de toename daarvoor overigens) 
ook in aangrenzende landen plaats. 
 
De oorzaken van scherpe toename én 
afname zijn niet bekend. Grootschalige 
veranderingen liggen er blijkbaar aan ten 
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grondslag omdat zowel toe- als afname in 
een groot gebied plaatsvonden.  
De toename van Kramsvogels werd wellicht 
veroorzaakt door minder sterfte als gevolg 
van het verbod op massale lijstervangst en 
mildere winters, en een hogere reproductie 
door verbeterde broedgelegenheid als 
gevolg van de fragmentatie van bossen en 
beginnende intensivering van de landbouw.  
De afname kan liggen aan verminderde 
reproductie door de afname van 
foerageergebieden (omzetting graslanden in 
bouwland), de verdroging van graslanden 
(waardoor er minder voedsel, vooral 
regenwormen, beschikbaar is), en een 
toegenomen nestpredatie.  
 
 
Rouwkwikstaart 
 

 
Man Rouwkwikstaart bij Rul ten N van Heeze, 22 
maart 2014 (Robert Kastelijn) 

 

Van de ondersoort yarrellii van de Witte 
Kwikstaart zijn maar vier territoria bekend. 
Eigenlijk kun je in dit geval niet spreken van 
een verdwenen (onder)soort omdat het om 
een paar gevallen gaat waardoor niets te 
zeggen is over een afname (of toename) in 
de loop van de tijd.  
 
Territoria: 
1964 1 terr. Dunse Dijk bij Esbeek: gemengd 

paar Witte x Rouwkwikstaart; 6 mei 1
e
 

waarneming Rouwkwik; 25 juni, 2 en 5 
juli beide ex herhaaldelijk met voer in 
slootrand verdwijnend (van Erve et al. 
1967, Wittgen 1965, Limosa 39: 70) 

1984 1 terr. bij Welschap, gemeente 
Veldhoven: gemengd paar Witte x 
Rouw; broedseizoen voedselvluchten 
vrouw Rouwkwik, gepaard  met man 
Witte Kwik (Neijts 1985) 

1988 1 terr. voetbalvelden Steensel: 22 mei 1 
ex Rouwkwik meerdere voedsel-
vluchten uitvoerend, partner onbekend 
(van de Wielen 1988) 

2014 1 terr. bij Rul ten N van Heeze: 
gemengd broedgeval man Rouwkwik x 
vrouw Witte Kwik; minimaal 5 
uitgevlogen jongen, mogelijk meer; 22 
maart 1

e
 waarneming, man Rouwkwik 

leek toen al gepaard te zijn met vrouw 
Witte kwik; 6 april man zingend (ZBV) 

 
In minstens drie van de vier territoria ging 
het om een mengpaar Rouwkwikstaart x 
Witte Kwikstaart. 
 
Het juist determineren van Rouwkwik-
staarten en het bepalen van sexe en leeftijd 

is overigens niet makkelijk en bij sommige 
vogels onmogelijk, met name in het voorjaar 
(Adriaens et al. 2010).  Van de circa 10 losse 
meldingen tussen de datumgrenzen is er 
maar één voldoende gedocumenteerd en op 
WNL goedgekeurd. 
 
Losse meldingen tussen de datumgrenzen (20 mei t/m 
10 juli), mits gedocumenteerd en goedgekeurd: 
2009 4 juli 1 ex Trimpert ten Z van Mierlo, 

met foto (WNL) 
 

In Nederland worden de meeste territoria in 
het westen en noorden van het land 
geregistreerd en de aantallen zijn klein: naar 
schatting 20-30 territoria in 2013-2015. 
Territoria in het binnenland zijn zeer 
uitzonderlijk. Het is niet bekend of de 
ondersoort in ons land toe- of afneemt. 
 
In circa driekwart van de Nederlandse 
gevallen betreft het mengparen van 
Rouwkwikstaart x Witte Kwikstaart. De 
gegevens van de Kempen sluiten hier op 
aan. 
 

 
Adriaens, P. et al. 2010. White Wagtail and 
Pied Wagtail: a new look. Dutch Birding 32(4): 
229-250. 
 

Neijts, F. 1985. Gemengd broedgeval Witte-
Rouwkwikstaart in Veldhoven in 1984. 
Roodborsttapuit 4(1): 48-49. 
 

Wielen, P. van der 1988. Waarschijnlijk 
broedgeval Rouwkwikstaart bij Steensel. 
Blauwe Klauwier 14(3): 19. 
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Duinpieper 
 

 
Duinpieper op het Kranenveld, 24 april 2021 (Hennie 
Lammers) 

 
Over het voorkomen van de Duinpieper als 
broedvogel is erg weinig goede informatie 
beschikbaar. Er zijn uit de tweede helft van 
de vorige eeuw behoorlijk wat meldingen uit 
de broedtijd, maar gedegen inventarisaties 
waren er nog niet en voor een lastige soort 
als de Duinpieper zal het beschikbare 
materiaal daarom zeer onvolledig zijn. Hoe 
onvolledig is echter niet te zeggen.  
Clusters van territoria zoals die bekend 
waren van de ZW-Veluwe , het Kootwijker-
zand en de Dorperheide bij Lommel (België), 
werden niet in de Kempen vastgesteld, 
hetgeen echter niet wil zeggen dat die 
clusters er niet waren. 

In de jaren ’50 was de soort bekend van de 
Achterste Most bij Netersel en de 
Strabrechtse Heide, en kwam de soort 
wellicht ook voor op Oirschotse Heide en 
Groote Heide. In totaal ging het om 7-9 
territoria (sommatie van gebiedsmaxima).  
Er waren uit deze periode geen meldingen 
van de Budelerbergen en Loozerheide, 
terwijl daar wel veruit het meeste stuifzand 
te vinden was in het toenmalige militair 
terrein.  
 

 
Figuur 1. Territoria van de Duinpieper in de periode 
1950-1959, met vermelding van het maximum aantal 
territoria in die periode. Locaties zijn bij benadering. 

 
In de jaren ’60 werden Duinpiepers 
aangetroffen op de Strabrechtse Heide, de 
Leenderheide (tussen Eindhoven en 
Leende), Spinsterberg (tussen Leende en 
Valkenswaard), de Groote Heide en, met 4 
territoria in 1963-65, de Budelerbergen en 
Loozerheide. In totaal werden er 9 territoria 
in kaart gebracht. 

 
Figuur 2. Territoria van de Duinpieper in de periode 
1960-1969. Zie verder figuur 1. 

 
De Strabrechtse Heide was ook in de jaren 
’70 goed voor maximaal 3 territoria. Verder 
werden toen territoria geregistreerd op de 
Groote Heide en op de Budeler-/Weerter-
bergen, al is in het laatste geval niet bekend 
of dit binnen het gebied van de Kempen 
was.  
 

 
Figuur 3. Territoria van de Duinpieper in de periode 
1970-1979. Zie verder figuur 1. 
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Net buiten de Kempen, op de Boshover-
heide, werd eveneens een territorium 
vastgesteld. Het totaal in de Kempen kwam 
uit op 4-5 territoria. 
 
De broedgebieden uit de jaren ’70 waren 
ook in de periode 1980-89 in gebruik, met in 
totaal minstens 3 territoria.  
 

 
Figuur 4. Territoria van de Duinpieper in de periode 
1980-1989. Zie verder figuur 1. 

 
In de jaren ’90 viel het doek voor de 
Duinpieper. In het begin van dit decennium 
werden territoria aangetroffen op de 
Strabrechtse Heide en de Groote Heide, met 
een totaal van 2. Het laatste geval was in 
1992 op de Strabrechtse Heide.  
 
Opmerkelijk is dat in de Weerterbergen 
(buiten de Kempen) 3 territoria werden 
gevonden in 1992 en 2 in 1993.  
 

 
Figuur 5. Territoria van de Duinpieper in de periode 
1990-1993. Zie verder figuur 1. 

 
Territoria: 
N.b.: eenmalige waarnemingen van een paar of 
zingende vogel tussen de datumgrenzen (15 mei t/m 
15 juli) beschouw ik als mogelijk territorium. 
 
1941 waarschijnlijk broedend gemeente 

Valkenswaard (Haverschmidt 1942) 
1949 aanwezig Groote Heide, evenals vorige 

jaren (Braaksma et al. 1960) 
1950 1 terr. Strabrechtse Heide: 10 juni man 

met voedsel (Braaksma et al. 1960) 
1951-1955 2-3 terr. Achterste Most: stellig 

broedvogel op afgebrand heideperceel 
(Braaksma et al. 1960) 

1952 mogelijk terr. Groote Heide: 10 juni 
zingend (Braaksma et al. 1960) 

1954 mogelijk terr. Oirschotse Heide: half 
mei paar (Braaksma et al. 1960) 

1956 aanwezig Neterselse Heide  (Braaksma 
et al. 1960) 

1956 2 terr. omg. Beersbroek, betrof wellicht 
Achterste Most  (Braaksma et al. 1960) 

1958 meerdere terr. Strabrechtse Heide: 23 
mei zingend bij Waschven, 5 juli 3 
zingend bij Kranenmeer, 23 mei 1 paar 

en 6 juni zingend bij Grafven, en 29 mei 
1 ex Galgeberg ((Braaksma et al. 1960, 
Ornis) 

1959 mogelijk 2 terr. Strabrechtse Heide: 23 
mei paar omg. Beuven, 6 juni zingend 
omg. Grafven (Ornis) 

1961 mogelijk terr. Strabrechtse Heide omg. 
Maasven: 18 mei zingend (Ornis) 

1963-1965 2 terr. Strabrechtse Heide (van Erve et 
al. 1967); 
1 terr. Spinsterberg (van Erve et al. 
1967); 
4 terr. Budeler Bergen en Loozerheide 
(van Erve et al. 1967) 

1964 1 terr. Strabrechtse Heide Galgeberg: in 
mei enkele keren waargenomen 
(Ornis); 
1 terr. Groote Heide: 9, 16 en 24 mei 1 
ex (Ornis); 

 1 terr. Loozerheide: 9 mei 1 ex, 17 mei 
2 ex (Ornis) 

1965 mogelijk terr. Loozerheide, stuifzand 
langs trambaan: 1 juni 1 zingend (Ornis) 

[ 1965 mogelijk terr. Boshoverheide (oostelijk 
van Loozerheide, net buiten de 
Kempen): 1 juni zingend (Ornis) ] 

1967 2 terr. Strabrechtse Heide; o.a. 10 juni 2 
ex, en 25 juni 2 ex pad ten N van 
Beuven (Ornis) 

1968 mogelijk terr. Strabrechtse Heide bij 
Meulendijks (Ornis) 

ca 1969 2 terr. Strabrechtse Heide (KNNV 
Eindhoven & SBB Heeze 1980) 

eind ‘60 1 terr. Leenderheide omg. Diep 
Meerven: eind jaren zestig adult die 
juv. voerde (Ornis) 

 [ 1970 1 terr. Boshoverheide (net buiten de 
Kempen): 2 juli 1 ex met voer (Ornis) ] 

1972 1 terr. Groote Heide (Leijs 1975) 
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 [ 1972 1 terr. Boshoverheide (net buiten de 
Kempen):  2 juli 1 ex alarmerend 
(Ornis)] 

1973 1 terr. Groote Heide stuifzand: 16 juni  
1 adult; ook op andere data waargeno-
men (Leijs 1975, Heijnen 1981) 

1973-1977 1 terr. atlasblok 5157: broedcode ’≥2x 
territoriumgedrag’  (ATL7377) 

 1 terr. atlasblok 5725 (ATL7377) 
1974 1 terr. atlasblok 5725 (ATL7377)    
1974 1 terr. atlasblok 5727: broedcode ‘paar’  

(ATL7377) 
1974 2 terr. Strabrechtse Heide: 6 juni 1 ex 

omg. Scheidingsven, 16 juni paar 
voedselzoekend Strabrechtse Dijk bij 
Heeze; onbekende datum paar met 
jongen ten N van de blokhut (Ornis) 

1975 1 terr. Strabrechtse Heide: juni-juli 1 ex 
ten W van Waschven (Ornis) 
1 terr. Groote Heide (ATL7377) 

 1 terr. atlasblok 5727: broedcode’≥2x 
territoriumgedrag’ (ATL7377) 

1976 1 terr. atlasblok 5157 (ATL7377) 
1 terr. atlasblok 5726 (ATL7377) 

 1 terr. atlasblok 5727: broedcode ‘paar‘ 
(ATL7377) 

 

 
Figuur 6. Broedzekerheid van de Duinpieper per 
atlasblok in 1973-1977 (ATL7377). 

1978-1980 3 terr. Strabrechtse Heide (KNNV 
Eindhoven & SBB Heeze 1980) 

1979 1 terr. Strabrechtse Heide omg. 
Waschven: 23 mei 1 ex, 5 juni zingend 
(Ornis) 

1980 mogelijk 1 terr. Strabrechtse Heide: 10 
en 12 juli zingend (Ornis); 
mogelijk terr. Loozerheide: mei paar, 15 
augustus zingend (Ornis) 

begin ’80 1-3 terr. Loozerheide (Ornis) 
1981 1 terr. Loozerheide (Ornis) 
1985 2 terr. Loozerheide (Ornis) 
1986 mogelijk terr. Groote Heide stuifzand: 

14 mei zingend, 17 mei 1 ex (Ornis); 
1989 mogelijk terr. Strabrechtse Heide omg. 

Waschven: 18 juni zingend (Ornis); 
 1 terr. Loozerheide: 24 mei adult, 7 juli 

2 ex (Bouwman 2001, Ornis) 
1990 1 terr. IBA

1
-gebied Leenderbos- Groote 

Heide (ZBV) 
[ 1 terr. IBA-gebied Weerter- en 
Budelerbergen (ZBV), wellicht in 
provincie Limburg ] 

1991 1 terr. Groote Heide (Bijlsma 1992) 
[ 1 terr. IBA-gebied Weerter- en 
Budelerbergen (ZBV), wellicht in 
provincie Limburg ] 

1992 1 terr. Strabrechtse Heide (Engels 
2004): o.a. 15 juni 1 ex (Ornis); 

 [ 3 terr. Weerterbergen-Boshoverheide, 
net buiten de Kempen (Hustings et al. 
2006) ] 

1993 [ 2 terr. Weerterbergen-Boshoverheide, 
net buiten de Kempen (Hustings et al. 
2006) ] 

 
Losse meldingen van 1 ex tussen de datumgrenzen 
(15 mei t/m 15 juli): 

                                                 
1
 IBA = Important Bird and Biodiversity Areas 

1955 25 mei 1 ex bij Strabrechtse Heide omg. 
Waschven (Ornis) 

1957 24 mei 1 ex Strabrechtse Hei Galgeberg 
(Braaksma et al. 1960) 

1960 25 juni 1 ex Strabrechtse Heide omg. 
Grafven (Ornis) 

1964 19 mei 1 ex Strabrechtse Heide omg. 
Maasven (Ornis) 

1966 3 juni 1 ex Achterste Most (Ornis) 
1973 15 juni 1 ex Strabrechtse Heide  NW 

van weitjes (Ornis) 
1974 6 juni 1 ex Strabrechtse Heide bij 

Scheidingsven 
1975 1 juni 1 ex Loozerheide (Ornis); zomer 

waargenomen Putberg bij Soerendonk 
(Ornis) 

1980 juni 1 ex atlasblok 5726 (ATL7983) 
1981 21 mei 1 ex Groote Heide (Ornis) 
[ 1986 14 en 17 mei 1 ex Boshoverheide (net 

buiten de Kempen) (Ornis) ] 
1988 10 juli 1 ex Loozerheide (Ornis) 
1991 8 juli 1 ex Strabrechtse Heide omg. 

Scheidingsven (Ornis) 
1992 15 juni 1 exStrabrechtse Heide 
2002 waargenomen (broedcode ‘adult tussen 

de datumgrenzen’) Budeler Bergen 
(ZBV) 

 
In de eerste helft van de vorige eeuw was er 
op de zandgronden in Nederland veel meer 
geschikt broedhabitat aanwezig, in de vorm 
van heidevelden en stuifzanden. Een groot 
deel van deze ‘woeste gronden’ verdween 
door ontginning en bebossing. Vermoedelijk 
kwamen er toen nog honderden territoria in 
Nederland voor. Wellicht was de soort 
destijds ook in de Kempen een niet 
ongewone broedvogel, al wordt dat niet 
ondersteund door de beschikbare 
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waarnemingen. Stuifzanden waren in de 
jaren ’50 vooral te vinden in de Budeler- en 
Weerterbergen, de Loozerheide en de 
Boshoverheide, maar vogelaars kwamen 
hier niet. 
 

 
Figuur 7. Topografische kaart van de Budeler- en 
Weerterbergen, Loozerheide en Boshoverheide rond 
1950. Met geel is stuifzand aangegeven. 

 
Flinke stuifzanden waren er ook op de 
Oirschotse en Straatsche Heide (waar 
vogelaars ook niet kwamen) en kleine op de 
Strabrechtse Heide en Groote Heide.  
 

Dat er in die tijd enorme aantallen 
Duinpiepers konden zitten, blijkt echter uit 
gegevens van de gemeente Lommel (net 
over de grens in België) waar in 1954 104 
territoria in kaart werden gebracht, waarvan 
alleen al 80 op de Dorperheide. 
 
Rond 1975 werd de Nederlandse populatie 
op 75-150 territoria geschat. Daarna ging 
het gestaag bergaf, met 35-40 territoria in 
1998 en slechts 1-2 in 2003. Daarna werden 
geen territoria meer gevonden. 
 
De afname van de soort in Nederland werd 
niet alleen geweten aan de teloorgang en 
versnippering van stuifzanden, maar ook aan 
verstoring door recreatief gebruik en 
vergrassing als gevolg van depositie van 
stikstof. Het is aannemelijk dat deze 
factoren ook de afname in de Kempen 
hebben veroorzaakt, al valt dat niet met 
gegevens te onderbouwen. Aangezien de 
Duinpieper in heel NW-Europa achteruit is 
gegaan is een hervestiging onwaarschijnlijk. 
 

 
Bijlsma, R.G. 1978. Het voorkomen van de 
Duinpieper Anthus campestris op de 
zuidwest-Veluwe, Nederland, deel 1: 
broedtijd. Limosa 51 (3): 107-121. 
 

Bijlsma, R.G. 1990. Habitat, territoriumgrootte 
en broedsucces van Duinpiepers Anthus 
campestris. Limosa 63 (2): 80-81. 
 

Braaksma, S., W.H.Th. Knippenberg & V. 
Langenhoff 1960. Enige broedvogels in Noord-
Brabant: Duinpieper & Kleine Plevier. Limosa 

33(3-4): 175-179. 
 

Turnhout, C. van 2005. Het verdwijnen van de 
Duinpieper als broedvogel uit Nederland en 
Noordwest-Europa. Limosa 78 (1): 1-14. 
 

Wellens, E. 1958. Duinpieper. In L. Janssen 
(red.), De vogels van Limburg. Wielewaal 24: 
273-274. 

 
 
Keep 
 

 
Keep man (bijna in vol zomerkleed) bij De Hees in 
Eersel, 30 maart 2022 (Hans Blox) 

 
Na een paar mogelijke gevallen in de jaren 
’50, ’60 en begin ’70 werden vanaf 1975 
Kepen waargenomen die voldeden aan het 
criterium van een territorium, al zat daar 
geen enkel zeker broedgeval bij. De hoogste 
mate van broedzekerheid werd in 1989 in de 
Lieropse Bossen opgetekend: naast 
regelmatige zang in mei-juni werd in mei 
twee keer een vrouw gezien en op 15 mei 
een alarmerende man gemeld. 
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Het habitat van zomerse Kepen was 
overigens heel divers. Gemeld zijn: perceel 
grove dennen; berkenbosje; grove dennen 
met ondergroei van Amerikaanse eik; jonge 
douglas; en plantsoen langs beek met els en 
es en open struiklaag met o.a. vogelkers, 
vlier, iep. 
 
Begin jaren ’70 waren er naar verhouding 
veel territoria en losse meldingen tussen de 
datumgrenzen. Daarna werden alleen 
incidenteel territoria en zomerse Kepen 
geregistreerd. Een duidelijke trend is hier 
niet in te ontdekken. 
 
Territoria: 
N.b.: in een aantal gevallen (met name bij NDFF-
meldingen ‘territorium’) kon niet gecontroleerd 
worden of deze aan de Sovon criteria voldeden. 
 

 
Figuur 8. Broedzekerheid van de Keep per atlasblok in 
1973-1977 (ATL7377). 
 
1973-1977 meerdere atlasblokken met broedcode 

‘waarschijnlijk broedend’, maar verdere 

informatie ontbreekt en datumgrenzen 
bestonden nog niet 

1975 1 terr. Mierlose Baan op de 
Strabrechtse Heide: 12 t/m 26 juli 1 
zingend (Ornis) 

 2-3 territoria Kasteelbos Heeze (Ornis) 
 1 terr. ten ZO van Kasteelbos Heeze: 21 

juni t/m 7 juli 1 zingend (Ornis) 
1979 1 terr. Einderheide bij Riethoven: 30 

juni  t/m 1 augustus vrijwel dagelijks 1 
zingend (Ornis) 

1981 1 terr. zuidrand Strabrechtse Heide: 20 
juni t/m 18 juli 1 zingend (Ornis) 

 20 juni 1 ex bij Beuven (Ornis) 
1985 1 terr. TH-terrein Eindhoven: 29 april 

t/m 5 juni 1 man zingend, op 29 april en 
12 mei ook 1 vrouw gezien (Bos 1995) 

1989 1 terr. Lieropse Bossen ten N van 
Beuven: mei-juni regelmatig 1 man 
zingend, op 15 mei alarmerend; in mei 
2x vrouw gezien  

1991 1 terr. Leenderbos ten W van Laagveld: 
11 mei en 8 juni zingend (Bijlsma 1992) 

1998 1 terr. atlasblok 5142 (ATL9800); 29 mei 
1 ex (NDFF) 

1999 1 terr. Broekkamp (ZO van Mierlo) 
(NDFF); 

 1 terr. ZO van Ekenrooi bij Aalst (NDFF); 
 1 terr. Vrolijke Jager (De Pan bij 

Maarheeze) (NDFF); 
[ 1 terr. NW-rand Baest-Noord (100m 
buiten de Kempen) (NDFF, ZBV) ] 

2000 1 terr. Het Stuk bij Haghorst (ZBV): 
broedcode ’≥2x territoriumgedrag’; 

 1 terr. bossen ten ZO van Maarheeze 
(NDFF) 

2004 1 terr. omgeving Beuven (NDFF) 
2006 1 terr. Strabrechtse Heide tussen 

Waschven en Grafven (NDFF); 3 juni 1 
man zingend (WNL) 

2008 1 terr. Strabrechtse Heide  NW-zijde 
van Grafven (NDFF); 

 1 terr. Leenderbos bij Visvijvers 
Driebruggen (NDFF) 

2009 1 terr. Leenderbos bij Visvijvers 
Driebruggen (NDFF) 

 
Losse meldingen tussen de datumgrenzen (15 mei t/m 
20 juli): 
1952 1 juli 1 man druk roepend berkenbosje 

Visvijvers Valkenswaard (van Erve et al. 
1967, ORNIS) 

1965 30 juni t/m 2 juli 1 paar gemeente 
Middelbeers (van Erve et al. 1967, 
Ornis) 

1971 10 juni 1 ex Vierkant Heike bij 
Riethoven (Ornis) 

1973 16 juni 1 paar waarvan man zingend De 
Utrecht (Ornis); 
21 juni 1 man Galgeberg Strabrechtse 
Heide (Ornis) 

1974 21 juli 1 man zomerkleed Valkenhorst 
(WNL) 

1975 23 juli 1 man zingend Grote Cirkel 
1976 26 juli 1 zingend Schaftse Brug bij 

Borkel en Schaft (ORNIS; net buiten 
datumgrenzen) 

1981 20 juni 1 ex bij Beuven (Ornis) 
1982 21 juni 1 ex Strabrechtse Heide 
1987 10 t/m 15 juni 1 zingend bij Beuven 

(Ornis) 
 8 juli 1 ex ’t Look in Veldhoven (Ornis) 
1991 11 mei en 8 juni 1 zingend Leenderbos 

(Bijlsma 1992) 
2000 19 juni 1 man zingend Langbos-

Kranenveld (Deuzeman 2000) 
2017 16 juni 1 man zomerkleed zingend 

Strabrechtse Heide ten ZW van 
Scheidingsven (WNL, AVI) 
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De landelijke situatie is vergelijkbaar met de 
Kempen: weinig zekere broedgevallen (geen 
enkele vanaf de jaren ’00) en een flinke 
afname van het aantal territoria, met name 
vanaf de jaren ’00. In de periode 2013-15 
waren er in ons land maar 0-5 broedparen. 
Die afname kan komen door verminderde 
instroom van Scandinavische vogels (de 
broedpopulatie is daar flink afgenomen), 
maar kan ook samenhangen met een 
kritischer interpretatie door waarnemers, 
waarbij men alerter is op late doortrekkers. 
 

 
Bos, J. 1985. Late waarneming van een paartje 
Kepen in Eindhoven. Blauwe Klauwier 11(2): 
12. 
 

Manen, W. van 2018. De Keep. PTT-
nieuwsbrief december 2018: 4-11. 

 
 
Grote Kruisbek 
 

 
Grote Kruisbek man in het Leenderbos, 25 januari 
2014 (Frank Neijts) 

 

In de winters van 1982/1983 en 1990/1991 
waren er grote invasies van Grote 
Kruisbekken (zie dutchavifauna). Die van 
1982/83 bleef grotendeels beperkt tot de 
kust van noordelijk Nederland (Schekkerman 
1986) en werd niet in de Kempen 
opgemerkt. Die van 1990/91 resulteerde 
vanaf 20 oktober 1990 wel tot veel 
waarnemingen en leidde in de uitloop 
daarvan tot een aantal territoria en 
broedgevallen. Op de Neterselsche Heide 
werd een paar met nest gezien, bij het 
Greveschutven een alarmerend paar en in 
het Leenderbos 5 territoria waaronder een 
paar met net uitgevlogen jongen. 
 
Een kleinere invasie vond plaats in 
2007/2008, zonder waarnemingen in de 
Kempen. Een grotere invasie in 2013/2014 
resulteerde vanaf 18 oktober 2013 wel tot 
de nodige waarnemingen in de Kempen. Een 
deel hiervan viel binnen de datumgrenzen 
en er waren de nodige zingende mannetjes 
bij, maar om hoeveel territoria het ging en 
of er ook daadwerkelijk gebroed werd is niet 
duidelijk. Alleen in het Leenderbos werd 
voldaan aan de criteria voor een territorium. 
 
Territoria: 
1991 1 terr. Neterselse Heide: paar waarvan 

man zingend en vrouw met 
nestmateriaal; nest in stamvork van 
Zwarte den op ca 12m hoogte, mislukt 
door omzagen boom (Pierre v.d. 
Wielen, Blauwe Klauwier 29(3): 16); 

 1 terr. bij Greveschutven: 25 april 
vrouw alarmerend, 26 april man 
zingend en alarmerend (Heijnen  1992); 

 5 terr. Leenderbos, waaronder op 10 
mei een paar met 2 nauwelijks 
vliegvlugge jongen die nog werden 
gevoerd (Bijlsma 1992); 

2014 1 terr. Leenderbos: 10 januari t/m 5 
februari max. 17 ex, 10 februari 2 ex en 
1 maart 5 ex  (WNL); o.a. zingend op 12 
januari en 4 februari in groepje; 
mogelijk nestbouw op 1 maart (ZBV) 

 
Losse meldingen tussen de datumgrenzen (1 januari 
t/m 15 mei): 
1991 28 november 1990 t/m 7 maart 1991 

max. 27 ex, waarvan > 12 adulte man 
en 7 adulte vrouw, gemeente Bladel 
(Bouwman 2001); 
4 december 1990 t/m 13 januari 1991 
32 ex gemeente Hooge en Lage Mierde 
(Bouwman 2001); 
13 januari 1991 8 ex Appelenberg De 
Utrecht (Ornis); 
14 januari t/m 7 maart max. 22 ex 
Neterselse Heide (Ornis); 
14 februari 1 ex Boswachterij De 
Kempen (Ornis); 
27 februari 1991 1 paar waarvan man 
zingend bij Goorven (Ornis); 
9 en 25 maart 2 vrouw Strabrechtse 
Heide (Bouwman 2001); 
30 maart 2 man gemeente Oirschot 
(Bouwman 2001); 

 12 mei 7 man, 5 vrouw en 1 onv., 18 
mei 10 ex Meelakkers (Bouwman 2001, 
WNL); 

2000 14 februari 2 adult man (WNL) en 23 en 
24 februari 1 man Lieropse Bossen 
(Ornis, WNL) 

https://www.dutchavifauna.nl/species/grote_kruisbek
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2014 12 januari 14 ex Lieropse Bossen bij 
A67 (WNL) 
17 januari 4 ex (o.a. man en vrouw) 
Strabrechtse Heide, 18 januari 6 ex en 
22 januari 5 ex bij Beuven 
26 januari 13 ex N-zijde Malpie (WNL) 
en 2 ex (1 man) Boswachterij De 
Kempen (WNL) 
12 februari 1 paar Strabrechtse Heide 
(WNL) 

 
Door het ontbreken van foto’s en geluidsopnames is 
het niet mogelijk om waarnemingen uit 1991 met 
toepassing van de huidige kennis van onderschei-
dende kenmerken te beoordelen. Ze werden ook 
grotendeels niet ter beoordeling bij de CDNA 
ingediend. Fouten in de identificatie zijn daarom niet 
uitgesloten (zie ook van den Heuvel 2014). De 
volgende waarnemingen uit de periode december 
1990 t/m mei 1991 zijn ingediend en door de CDNA 
aanvaard: 1 december 1990 20 ex Turnhoutse Heide, 
1 en 2 december 20 ex Neterselse Heide, 3 december 
1990 3 ex bosgebied ZO-zijde Geldrop, 8 december 
1990 30 ex Neterselse Heide, 9 en 25 maart 1991 2 ex 
Strabrechtse Heide, en 12 mei 1991 9 ex en 18 mei 
1991 10 ex Meelakkers. 

 
Grote Kruisbekken broeden in de boreale 
zones van noordelijk Amerika en Eurazië, 
met de dichtstbijzijnde populaties in 
Schotland en zuidelijk Noorwegen. 
Gewoonlijk komt de soort in Nederland niet 
als broedvogel voor. Alleen na omvangrijke 
invasies blijven er vogels plakken, zoals in 
1991 toen er in heel Nederland tenminste 
50-100 territoria waren. 
 
 

 
Heuvel, R. van den 2014. Grote Kruisbekken 
op de Strabrechtse Heide winter 2013-2014. 
Website Trektelpost Strabrechtse Heide. 
 

Hustings, F. & E. van Winden 2002. De Grote 
Kruisbek: een blijvertje of niet? Sovon-nieuws 
15(4): 11-12. 
 

Schekkerman, H. 1986. Invasie van Grote 
Kruisbek in Nederland in 1982/83. Dutch 
Birding 8: 89-97. 

 
 
Kleine Barmsijs 
 

 
Kleine Barmsijs op de Patersgronden, 11 april 2020 
(Hennie Lammers) 

 
Van de Kleine Barmsijs is twee keer een 
territorium in de Kempen vastgesteld. In 
1991 broedde een paar in het Leenderbos 
en in mei 1998 zong een vogel in het dorp 
Lierop. Daarnaast zijn er losse meldingen 
van vogels tussen de datumgrenzen waarbij 
niet werd voldaan aan de territoriumcriteria, 
waaronder overigens recentelijk in 2020 en 
2021.  

Territoria: 
1991 1 terr. Leenderbos: 18 maart 1 ex 

baltsend en 5 juni alarmerend paar met 
3 uitgevlogen jongen bij Klein 
Hasselsven (Bijlsma 1991) 

1998 1 terr. Lierop dorp: 10 t/m 22 mei 
zingend (WNL) 

 
Losse meldingen tussen de datumgrenzen (10 mei t/m 
31 juli): 
1981 in juli 1 ex bij de Flaes (Ornis) 
1996 4 juni 1996 1 zingend Strabrechtse 

Heide tussen Beuven en Kranenmeer 
(WNL) 

2000 3 juni 1 ex overvliegend Loozerheide 
(Ornis), 17 juni 1 ex overvliegend De 
Kapel bij Luyksgestel (Ornis) 

2010 23 juni 4 ex Landschotse Heide (Ornis) 
2011 28 juli 1 ex Strabrechtse Heide ten 

westen van Beuven (WNL) 
2016 1 ex op 25 mei Strabrechtse Heide 

tussen Hoenderboom en Witven (AVI, 
WNL)  

2020 14 en 21 mei 1 zingend Strabrechtse 
Heide langs Somerenseweg tussen 
Platvoetje en Witven (WNL) 

2021 7 juni 2 ex Kleine Dommeldal Geldrop-
Heeze (Heijnen & van Pelt 2022) 

 

De Kleine Barmsijs is in Nederland 
grotendeels beperkt tot de Waddeneilanden 
en ZW Drenthe. Daarbuiten komen slechts 
heel sporadisch Kleine Barmsijsterritoria 
voor. Na een aanvankelijke toename tot in 
de jaren ‘80 nam de landelijke populatie 
daarna sterk af. Een (her)vestiging in de 
Kempen ligt daarom niet voor de hand. 
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Europese Kanarie 
 

 
Europese Kanarie bij Leenderstrijp, 23 oktober 2019 
(Frank Neijts) 

 
De Europese Kanarie is in de Kempen altijd 
al zeldzaam geweest. In ruim 60 jaar tijd 
werden maar 11 territoria geregistreerd plus 
nog een tiental losse meldingen tussen de 
datumgrenzen. De laatste territoria werden 
in 2004 vastgesteld (in Nederwetten en 
Borkel & Schaft) en sindsdien waren er maar 
drie meldingen tussen de datumgrenzen. 
 
Territoria: 
1962 1-2 terr. Eindhoven: 2 juni 1 zingend, 29 

juni 2 zingend (van Erve et al. 1967) 
ca 1974 1 terr. Eindhoven (nestvondst, Ornis) 
1974 1 terr. Weijereind bij Reusel in 

boomgaard: maart-mei 1 paar (Ornis) 
1977 1 terr. Hapert: juni t/m half juli 1 

zingend, ook vrouw gezien (Bakermans 
1981) 

1985 1 terr. Kasteelbos Geldrop: 5 t/m 17 
juni 1 zingend (Vrolijk & Bouwman 
1998) 

1989 1 terr. Reusel: 20 mei t/m 2 juni 1 
zingend (Ornis) 

1997 1 terr. Reusel Lensheuvel: broedcode 
’≥2x territoriumgedrag’ (ZBV) 

1998 1 terr. van Dijkstraat in Lierop: 17 t/m 
27 april 1 zingend (WNL, ZBV) 

2003 1 terr. Borkel en Schaft bij timmer-
fabriek Baken: broedcode ‘paar’ (ZBV) 

2004 1 terr. Nederwetten dorp: april-juni 1 
zingend (WVK); 

 1 terr. Borkel & Schaft (van den Elzen 
2004) 

 
Losse meldingen tussen de datumgrenzen (15 april 
t/m 31 juli): 
1964 23 mei 1 vrouw geringd te Waalre (VTS) 
1977 30 april 1 zingend Sportpark Tongelreep 

in Eindhoven (Ornis) 
1980 26 april 2 zingend en 1 vrouw 

Kasteelbos Heeze (Ornis) 
1982 16 juli 1 ex centrum van Reusel (Ornis) 
1985 15 april 1 zingend, 23 april 1 paar 

Reusel (Ornis) 
1988 22 juli en 29 augustus 1 zingend bij 

Catharinakerk Eindhoven (Ornis) 
1991 10 juni 1 zingend bij kerk Soerendonk 

(Bijlsma 1992) 
1993 23 mei 1 zingend Goorstraat 

Soerendonk (Vrolijk & Bouwman 1998) 
1997 1x zingend tussen de datumgrenzen in 

Hooge Mierde dorp (ZBV)  
2007 1x zingend tussen de datumgrenzen in 

Eersel dorp (ZBV) 
2010 1x zingend tussen de datumgrenzen in 

Riethoven (ZBV) 
2020 16 juni 1 zingend Wellenseind (WNL) 
 

In Nederland kwam de soort in het verleden 
voor in Limburg (met name in Z Limburg) en 
het oosten van het land, maar de Europese 
Kanarie staat op het punt om als broedvogel 

uit ons land te verdwijnen. Het is daarom 
niet te verwachten dat de soort zich als 
broedvogel in de Kempen zal vestigen, al is 
een incidenteel geval niet uit te sluiten. 
 

 
Boele, A. & F. Hustings 2016. Europese 
Kanarie verliest terrein in Europa en 
Nederland. Sovon-Nieuws 29(2): 14-15. 

 
 
Grauwe Gors 
 

 
Grauwe Gors in Gijzenrooi, 9 mei 2016 (Rob Brinkhof) 

 
De Grauwe Gors was in de Kempen een 
incidentele broedvogel met slechts enkele 
jaren met territoria. In 1975-1977 (wellicht 
t/m 1979) werden meerdere territoria 
gevonden. Die waren beperkt tot drie 
gebieden: Hamelendijk ten ZO van Reusel (4 
territoria in 1975), Beleven ten NW van 
Reusel (6 territoria in 1975) en Gijzenrooi 
tussen Eindhoven en Geldrop (1 territorium 
in 1975). In 1975 werd in tenminste twee 
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gevallen met zekerheid gebroed. Hoewel 
graanakkers tot in de jaren zeventig van de 
vorige eeuw naar verhouding talrijk waren, 
ontbreken waarnemingen uit de jaren tot 
1973, twee zomerse meldingen uit 1944-45 
uitgezonderd. 
 
In 2001 kwam tijdens de provinciale kartering 
verrassend genoeg een territorium aan het 
licht bij Heeze. Sindsdien werden er geen 
territoria meer gevonden en ontbraken ook 
losse meldingen tussen de datumgrenzen. 
 
Territoria: 
1975 4 terr. Beerscholten (Hamelendijk-

Langedijk) bij Bladel: 25 juni t/m 12 juli 
4 zingend; 1 paar met jongen; in akker- 
en bouwland, vnl. met bieten (Ornis); 

 1 terr. Gijzenrooi: vanaf 6 juni 1 
zingend, 10 juli 1 paar alarmerend met 
1 juv.; akkerland met kruidenrijke 
graslanden (Wasscher et al. 1978; 
Ornis) 

1977 6 terr. Belevensche Heide bij Reusel 
(Ornis) 

2001 1 terr. Hubertuswei op rand van 
Kasteelbos Heeze en Strabrechtse 
heide (PNB9404) 

 
Losse meldingen tussen de datumgrenzen (15 mei t/m 
20 juli): 
1944 6 juni 1 zingend Dommeldal Hanevoet 

in Eindhoven (NDFF) 
1945 4 juni 1 zingend Dommeldal Gestel in 

Eindhoven (NDFF) 
1978 5 juli 1 zingend Beerscholten 

(Postelsedijk) bij Bladel (Ornis) 
1979 10 juli 1 zingend Aanrijten bij Hooge 

Mierde (Ornis) 

Op de Nederlandse zandgronden kwam de 
Grauwe Gors altijd al weinig voor. Het 
zwaartepunt lag op graanvelden en 
hooilanden op zee- en rivierkleibodems. In de 
jaren ’40 kwamen wellicht duizenden 
territoria voor waarvan er rond 1975 nog 
1100-1250 over waren. De afname ging 
gestaag door en momenteel is de soort als 
broedvogel min of meer uit ons land 
verdwenen, wellicht een incidenteel 
territorium daargelaten. Oorzaken zijn onder 
meer de omvorming van graslanden en 
graanakkers in maïsakkers, en intensivering 
van het graslandgebruik.  
Ook in aangrenzend België en Duitsland is het 
treurnis en het ligt daarom niet voor de hand 
dat de soort zich opnieuw in de Kempen zal 
vestigen. 
 
 
Ortolaan 
 

 
Man Ortolaan aan de Postelsedijk onder Reusel, 23 
mei 2014 (Paul Cools) 

De Ortolaan kwam van oudsher in de 
Kempen voor. In de 18e en 19e eeuw was de 
soort in de provincie Noord-Brabant 
“tenminste plaatselijk een gewone 
broedvogel *…+, kennelijk talrijker dan 
tegenwoordig”. In de 19e eeuw werden bij 
Valkenswaard de nodige eieren verzameld 
en er zijn diverse meldingen van (mogelijke) 
territoria in de jaren ’40.  
 
Uit de jaren ’50 zijn wat meer gegevens 
bekend, al waren er in die tijd maar enkele 
vogelaars en werden veel gebieden niet 
bezocht. Een sommatie van gebiedsmaxima 
uit die jaren levert een totaal op van zo’n 15-
20 territoria. In werkelijkheid zullen er 
tientallen territoria in de Kempen aanwezig 
geweest zijn.  
 

 
Figuur 9. Territoria van de Ortolaan in de periode 
1950-1959, met vermelding van het maximum aantal 
territoria in die periode. Locaties zijn bij benadering. 
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Opmerkelijke clusters van territoria (althans 
zo lijkt het op basis van de globale gegevens) 
waren te vinden bij Knegsel en Dommelen. 
 
In de jaren ’60 waren er wat meer vogelaars 
en werd t.b.v. de Avifauna van Noord-
Brabant intensiever gekeken, maar 
desondanks was er naar huidige maatstaven 
sprake van een zeer lage onderzoeks-
intensiteit.  
 

 
Figuur 10. Territoria van de Ortolaan in de periode 
1960-1969. Zie verder figuur 9. 

 
Het veldwerk leverde, met sommatie van de 
gebiedsmaxima, een kleine 30 territoria op. 
De soort was vermoedelijk heel wat talrijker 
dan de gegevens laten zien. Van Dooren 
schrijft: “Tot ver in de jaren zestig was de 
Ortolaan in de Noordbrabantse Kempen op 
de plaatsen waar zij voorkwamen een 
gewone vogel.” Wellicht bedoelde van 
Dooren hiermee dat Ortolanen in geschikte 
gebieden algemeen waren, in wat wij nu 

“clusters” noemen. Over die geschikte 
gebieden geeft Moller Pillot in 1966 wat 
meer inzicht: “Bestudering van het biotoop 
in het veld en op de stafkaart bracht snel 
aan het licht, dat men de ontdekking van 
broedparen niet geheel aan het toeval hoeft 
over te laten. Waar oude akkergebieden nog 
ongestoord zijn, dus met overal op de 
stafkaart kleine groene vlekjes er tussen, 
mag men in de Kempen rekenen op een 
goede ortolanenstand. Waar van dit alles 
nog maar kleine resten zijn overgebleven, 
treft men de soort niet of weinig meer aan.”. 
 
Clusters van Ortolanen werden in de jaren 
’60 gevonden bij Waalre (rond de 
dorpskernen van Waalre en Heuvel), bij 
Dommelen (tussen het dorp en de Keersop) 
en bij Casteren. Die laatste locatie, lokaal 
ook bekend als Vossenbussel, bleek een 
waar bolwerk voor Ortolanen te zijn. Begin 
jaren ’60 konden hier op goede dagen 6-10 
zingende mannetjes geteld worden en 
volgens van Dooren ging het vermoedelijk 
om een cluster van zo’n 20 territoria. De 
vogels zaten in een kleinschalig, oud en licht 
glooiend cultuurlandschap, met kleine 
overgebleven eikenhakhoutwallen en hier 
en daar dennenbosjes van 20-40 jaar oud. 
De teelt bestond in hoofdzaak uit haver en 
rogge met daartussen wat aardappelen. De 
mannetjes zongen bijna altijd vanuit de top 
van Amerikaanse eiken.  
 

Vossenbussel en directe omgeving was ook 
in het begin van de jaren ’70 goed voor 
Ortolanen, met 9-11 territoria in 1975. 
Daarna ging het snel bergafwaarts met 4 
territoria in 1977, 3 in 1978 en 1 in 1979. 
Buiten Vossenbussel werden nog twee 
territoria gevonden, maar voor zover 
bekend waren dat incidentele gevallen. 
 

 
Figuur 11. Territoria van de Ortolaan in de periode 
1970-1979. Zie verder figuur 9. 

 
Na 1979 werden vrijwel geen territoria van 
Ortolanen meer opgetekend: een mogelijk 
territorium bij Reusel in 1981, 2 territoria bij 
Bruggerhuizen  onder Valkenswaard in 1983 
en, wat recenter, een territorium bij Reusel  
in 2014 wat echter een ongepaard mannetje 
betrof. 
 
Territoria: 
N.b.: een waarneming van een zingende vogel tussen 
de datumgrenzen of zonder datumvermelding 
beschouw ik als mogelijk territorium. 
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1847-1855 8 nesten omg. Valkenswaard: 26 eieren 
uit 5 nesten verzameld (AJJ; aanvullend 
op Knippenberg 1962) 

1850 2 eieren verzameld bij Valkenswaard 
(AJJ) 

1935 mogelijk terr. Eckartse Bos: 26 mei 
‘territorium’ (NDFF) 

[ 1943 3 zingend langs openbare weg Esbeek 
(Knippenberg 1962); wellicht buiten de 
Kempen ] 

1944 mogelijk aanwezig gemeente Nuenen: 
21 juni 4 ex (Venkraai 2: 12), betreft 
vermoedelijk dezelfde als: 21 juni  4 ex 
‘territorium’ ten ZO van Nuenen 
(NDFF); 

 mogelijk 2 terr. Brouwhuis bij Helmond: 
26 mei 2 zingend (Knippenberg 1962) 

1946 mogelijk terr. Eckartse Bos: 19 mei 
‘territorium’ (NDFF) 

1950 ‘broedend’ bij Soerendonk 
(Knippenberg 1962) 

1951 mogelijk terr. bij Eersel: ‘zingend’ 
(Knippenberg 1962); 

 op 4 plaatsen gehoord bij Dommelen 
(Knippenberg 1962) 

[ 1952 ‘broedend’ bij kerkhof Esbeek 
(Knippenberg 1962), wellicht buiten de 
Kempen ] 

1954 1 nest Vossenbussel bij Casteren: 20 
mei nest met 4 eieren in haver (van 
Dooren & Maréchal 1984); 

 mogelijk terr. bij Bladel: 5 juni 1 paar 
(Knippenberg 1962) 

1955 [ ‘broedend’ bij kerkhof Esbeek 
(Knippenberg 1962), wellicht buiten de 
Kempen ]; 

 2 paar ‘broedend’ Landgoed De Utrecht 
(Knippenberg 1962); 
nest Vossenbussel bij Casteren: 24 mei 
nest met 5 jongen in haver (van Dooren 
& Maréchal 1984), allen geringd (VTS); 

1956 * ‘broedend’ bij Eik, omg. Esbeek 
(Knippenberg 1962); wellicht buiten de 
Kempen ] 
nest Vossenbussel bij Casteren: 29 mei 
nest met 5 jongen in haver (van Dooren 
& Maréchal 1984), allen geringd (VTS); 

 4 nesten bij Knegsel (Knippenberg 
1962) waarvan 2 nesten tussen Knegsel 
en Veldhoven: 13 mei paar copulerend, 
16 mei paar alarmerend, 19 mei nest 
met 5 eieren in rogge, 2 juni nest met 5 
eieren in haver (van Dooren & 
Maréchal 1984) 

1957 2 terr. omg. Esbeek (Limosa 32: 67) 
3 paar omg. Netersel: 1 paar tussen 
Bladel en Netersel, en 2 paar 
‘broedend’ te Netersel (Knippenberg 
1962); 

 0-3 terr. weg tussen Hoogeloon en 
Casteren: 18 juni 3 zingend 
(Knippenberg 1962); 

 1 terr. omg. Lierop: oudervogel met 
voer (Knippenberg 1962) 

1959 2 nesten Vossenbussel bij Casteren: 10 
en 11 mei nesten in rogge met resp. 5 
en 6 eieren (van Dooren & Maréchal 
1984) 

rond 1960 meerdere terr. omg. Waalre: 1 paar 
Heuvel en 5-6 paren tussen 
dorpskernen van Waalre en Heuvel; 
jaartal niet vermeld (van Dooren & 
Maréchal 1984); 
6 terr. tussen Dommelen en de 
Keersop; jaartal niet vermeld (van 
Dooren & Maréchal 1984) 

1961 mogelijk 10 terr. Vossenbussel bij 
Casteren: 30 april 10 zingend; op 14 en 
20 mei 2 nesten in haver beide met 5 
eieren (van Dooren & Maréchal 1984) 

1963 minstens 10 terr. Vossenbussel bij 
Casteren (van Erve et al. 1967; Limosa 

38: 62): o.a. 22 mei 6 zingend (van 
Dooren & Maréchal 1984) en 4 juni 7 
zingend (Limosa 38: 62); 1 en 8 juni 2 
nesten in rogge, beide met 4 eieren 
(van Dooren & Maréchal 1984); 

 1 terr. tussen Veldhoven en Waalre: 15 
en 22 juni zingend langs Onze Lieve 
Vrouwedijk (van Dooren & Maréchal 
1984) 

1963-1965 1 terr. bij Lage Haghorst ten O van 
Hilvarenbeek (van Erve et al. 1967); 
2 terr. ten ZO van Lage Mierde (van 
Erve et al. 1967); 
1 terr. bij Bladel (van Erve et al. 1967); 
1 terr. omgeving Eersel (van Erve et al. 
1967); 
1 terr. bij Riethoven (van Erve et al. 
1967); 
1 terr. tussen Schaft en Achelse Kluis 
(van Erve et al. 1967) 

1964 6 terr. Vossenbussel bij Casteren (van 
Erve et al. 1967): o.a. 9 mei 6 zingend 
(van Dooren & Maréchal 1984); 

 1 terr. Riethovenseweg Westerhoven: 
o.a. 4 juli zingend (van Dooren & 
Maréchal 1984) 

1965 6 terr. Vossenbussel bij Casteren (van 
Erve et al. 1967): o.a. 22 mei 5 zingend 
(van Dooren & Maréchal 1984) 

1966 mogelijk 4 terr. Vossenbussel bij 
Casteren: 26 mei 4 zingend (van Dooren 
& Maréchal 1984) 

1967 1 terr. gemeente Riethoven (Ornis) 
1968 aanwezig omg. Soerendonk (Ornis) 
1970 1 terr. Droevendaal bij Riethoven 

(Ornis) 
1970 mogelijk 3 terr. Vossenbussel bij 

Casteren: 23 mei 3 zingend (van Dooren 
& Maréchal 1984) 
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1971 mogelijk 3 terr. Vossenbussel bij 
Casteren: 9 mei 3 zingend(van Dooren 
& Maréchal 1984) 

1973 mogelijk terr. Vossenbussel bij 
Casteren: 14 mei zingend (van Dooren 
& Maréchal 1984) 

1974 mogelijk terr. Vossenbussel bij 
Casteren: 28 mei zingend (van Dooren 
& Maréchal 1984) 

 1 terr. Wagenbroek bij Hapert 
(Bakermans 1981) 

1975 8-10 terr. Vossenbussel bij Casteren 
(Hilgers 1985, Ornis) 

 1 terr. Wagenbroek bij Hapert 
(Bakermans 1981); 

 1 terr. De Pan bij Maarheeze (ATL7377), 
detailinfo ontbreekt 

1976 4 terr. Vossenbussel bij Casteren 
(Hilgers 1985, Ornis) 

1977 4 terr. Vossenbussel bij Casteren 
(Hilgers 1985, Ornis); 
1 terr. Halfmijl bij Zandoerle (Bouwman 
2001) 

1978 1 terr. Biezegoren bij Netersel 
(Bakermans 1986); 

 2 terr. Vossenbussel bij Casteren 
(Hilgers 1985, Ornis) 

1979 1 terr. Vossenbussel bij Casteren 
(Hilgers 1985) 

1981 mogelijk terr. ’t Goor bij Reusel: 21 mei 
zingend (Ornis) 

1983 2 terr. Tongelreepdal Bruggerhuizen - 
Achelse Kluis (PNB8387, Bijlsma 1992) 

2014 1 terr. Postelsedijk bij Reusel: 2
e
 

kalenderjaar zingend 21 t/m 31 mei, 
leek op te trekken met vrouw Geelgors 
(ZBV) 

 

Losse meldingen tussen de datumgrenzen (15 mei t/m 
30 juni): 
1944 10 mei zingend bij Aalst langs 

Leenderpad (van Dooren & Maréchal 
1984) 

1954 1 man gemeente Bladel  (Knippenberg 
1962) 

1963 27 juni man roepend ten Z van Bladel 
(Ornis) 

1979 juni 5 ex atlasblok 5722, juni en juli ≥2 
ex atlasblok 5747 (ATL7983) 

1982 15 mei 1 ex Eeneind tussen Nuenen en 
Geldrop (WNL); juni en juli ≥2 ex 
atlasblok 5737 (ATL7983) 

2002 18 mei man Strabrechtse Heide (WNL) 

 
In Nederland was de Ortolaan tot in de 
eerste helft van de vorige eeuw op de 
hogere zandgronden een gewone broed-
vogel. Wellicht ging het rond 1950 om 1200-
1700 en rond 1960 om 800-1000 territoria.  

 
Figuur 12. Verspreiding (bezette atlasblokken) van de 
Ortolaan als broedvogel tussen 1900 en 1997 (uit: van 
Noorden 1999). 

Rond 1970 waren er 300-400 territoria en 
het broedareaal was toen al flink 
gekrompen. Daarna ging het verder bergaf, 
met 30-40 territoria rond 1990. Vanaf 2000 
werden er geen zekere broedgevallen meer 
vastgesteld en ook territoriumindicerende 
waarnemingen ontbraken vrijwel geheel. 
 
De teloorgang van de Ortolaan als 
Nederlandse broedvogel was te wijten aan 
het verdwijnen van mozaïeklandschappen 
waarin percelen met rogge, graan en 
hakvruchten werden doorsneden door 
zandwegen met kruidenrijke bermen en 
eikenlanen en werden afgewisseld door 
bosjes en houtwallen. Die landschappen 
gingen verloren door ruilverkavelingen, 
gewijzigde gewaskeuze en voortgaande 
intensivering in de landbouw. 
 
Terugkeer van de Ortolaan als broedvogel in 
de Kempen is zeer onwaarschijnlijk. Niet 
alleen is het broedhabitat bij ons 
verdwenen, ook is het broedareaal in grote 
delen van Europa gekrompen en ging de 
soort ook in aangrenzende landen sterk 
achteruit. In Frankrijk worden nog steeds 
massaal en illegaal Ortolanen gevangen voor 
consumptie.  
 

 
Dooren, B. van & P. Maréchal 1984. 
Herinneringen aan Ortolanen in de 
Noordbrabantse Kempen en daarbuiten. 
Vogeljaar 32: 166-168. 
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