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1. Inleiding 
 
De voormalige viskwekerij in Valkenswaard 
ten oosten van de Tongelreep is in 2021 
voor de elfde keer in een tijdsbestek van 30 
jaar geïnventariseerd op broedvogels. Er is 
dus een reeks opgebouwd door om de drie 
jaar de broedvogels in kaart te brengen; een 
reeks die teruggaat tot een periode waarin 
in het gebied nog vis gekweekt werd ten 
behoeve van de sportvisserij.  

  

 
Figuur 1. De voormalige viskwekerij 

 
Een reeks ook die is uitgevoerd in een 
gebied waar door de afsluiting voor publiek 
steeds een belangrijke mate van rust heerst.  
Het karakter van het gebied is onveranderd 
gebleven (vijvers), maar de veranderingen 
zijn toch niet geheel onbeduidend. Zo zijn er 
in de inventarisatiereeks een paar 
significante ingrepen geweest in het gebied, 
zoals het openkappen van dennenbossen, 
het vrijzetten van vijverranden, het graven 
van een nieuwe vijver en een herinrichting 
van het landbouwgebied. Bij de 
beschouwing van de reeksen van de 
verschillende broedvogels zullen deze 
ingrepen worden meegenomen.  
Broedvogelonderzoek over meerdere jaren 
in een gebied waar niet veel verandert geeft 
belangrijke informatie over de natuurlijke 
spreiding van het voorkomen van 
broedvogels. In deze spreiding liggen 
natuurlijk nog wel externe factoren 

besloten zoals trek- en 
overwinteringsomstandigheden van de 
trekvogels. Om deze reden worden ook 
steeds vergelijkingen gemaakt met de 
landelijke trends van de broedvogels in 
Nederland zoals die door SOVON worden 
gepubliceerd (trends broedvogels, 
www.sovon.nl). 
De dynamiek van de broedvogelaantallen 
wordt deels bepaald door de 
weersomstandigheden tijdens, maar vooral 
ook voorafgaand aan het broedseizoen.  
In de periode voorafgaand aan de 
broedvogelinventarisatie van 2021 zijn er 
enige drastische werkzaamheden 
uitgevoerd in het gebied. Vooral het 
Greveschutven is onder handen genomen: 
het heeft een tijdje droog gestaan en 
bodemslib is verwijderd. Ook zijn er twee 
doorgangen gemaakt tussen het 
Greveschutven en de nieuwere vijver die 
daar zuidelijk van ligt. Tijdens het 
broedseizoen was het ven weer gevuld met 
water. 
 
 

 
Figuur 2. Droog liggende Greveschutven ten 
tijde van de werkzaamheden  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sovon.nl/
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2. Beschrijving van het 
gebied 

 
Het geïnventariseerde gebied bevat een 
groot aantal aangelegde vijvers die sterk 
verschillen in grootte en die rond 1900 
aangelegd zijn voor het kweken van vis. 
Oorspronkelijk werd er consumptiekarper 
gekweekt, maar toen dat niet meer rendabel 
bleek werd er pootvis gekweekt voor de 
sportvisserij. Nadat Brabants Landschap in 
1987 het beheer overnam is de viskweek 
geleidelijk afgebouwd.  
Het gebied bevat nog steeds de 
waterpartijen uit de viskweektijd en deze 
vormen de kern van het gebied. Rondom de 
vijvers en het Greveschutven is een 
gevarieerde begroeiing aanwezig. De 
meeste waterpartijen hebben een rietkraag 
die soms smal is en soms erg breed. 
Ten oosten van het Greveschutven zijn 
dennenpercelen aanwezig die recent voor 
een deel zijn weggekapt. Dit geeft het 
gebied een meer open structuur. 

 

 
Figuur 3. Het geïnventariseerde deel (binnen 
zwarte kader) 
 

Het geïnventariseerde gebied heeft een 
oppervlakte van 220 ha.  
Het bosgedeelte ten westen van het 
Greveschutven is, al in een eerder stadium, 
in veel grotere mate opengekapt.

Figuur 4. Open water (blauw)  en  in geel, de 
rietvelden (met steeds meer lisdodde) 
 
 
Al sinds 2015 merken we op dat de 
rietvelden in het Greveschutven het 
moeilijk hebben. Dat is nog steeds zo, al is 
de situatie wat minder overzichtelijk 
geworden omdat het Greveschutven 
uitgebaggerd is. Wat nog steeds zichtbaar is, 
is de ganzenvraat. De grote hoeveelheid 
Grauwe Ganzen in het gebied laat zich niet 
onbetuigd.  
In figuur 5 is te zien dat nagenoeg alle 
nieuwe rietstengels zijn aangevreten 
 
 

 
Figuur 5. Riet aangevreten door Grauwe 
Ganzen 
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Door het verdwijnen van het riet zien we 
enerzijds Lisdodde toenemen, en dan vooral 
aan de oeverzijde, en anderzijds zien we 
lokaal een flinke toename van Waterzuring, 
verder het water in. 
 

 
Figuur 6. Verdwijnend Riet en oprukkende 
Waterzuring 
 

Aan de noordoostkant en de noordwestkant 
van het Greveschutven bevinden zich fraaie 
ondiepe zones met Hennegras 
aspectbepalend aanwezig, tussen 
wilgenkoepels. 
 

 
Figuur 7. Hennegras en wilgenkoepels 
 
Aan de zuidoostkant van het Greveschutven 
zijn dennenbomen verwijderd om weer een 
wat meer open structuur te krijgen. Op de 
nattere delen zal het gagelstruweel hier 
weer meer kansen krijgen. 

 
Figuur 8. Meer openheid gecreëerd voor 
gagelstruweel 
 
 

De gedeelten met bos zijn weergegeven in 
figuur 9. De lichtgroene delen zijn de bossen 
die voorafgaand aan het broedseizoen van 
2015 bijna geheel opengekapt zijn, dus 
alleen tijdens de laatste drie inventarisaties 
(2015, 2018 en 2021) was dit open bos 
aanwezig. Daarvoor was het gesloten 
dennenbos. De meeste dennenpercelen 
liggen in het oostelijke deel. De meeste 
bosgedeeltes rondom het water bestaan uit 
loofhout met veel wilgenkoepels, deels met 
liggende stammen direct grenzend aan het 
water. Meer landinwaarts bestaan de 
loofgedeeltes veelal uit Zomereiken en 
Berken.   
Naast de gesloten bosgedeelten zijn er ook 
veel losstaande bomen of bomenrijen zoals 
de populieren langs de oude gekanaliseerde 
loop van de Tongelreep. 

 

Figuur 9. Bosgebieden in het 
geïnventariseerde gebied 
 

Figuur 10. Opengekapt dennenbos 
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In figuur 11 zijn de heidegedeelten 
aangegeven, die voor een deel vergrast 
zijn, en de gagelstruwelen. 
 

 
Figuur 11. Heidegebieden en gagelstruwelen. 
 

 
Figuur 12. Wilde zwijnen houden zich graag 
op in de gagelstruwelen 
 
Naast de open bosgedeeltes en de 
heidevelden zijn er ook nog een aantal 
open gebieden met grasbegroeiing waar 
recent het bos geheel gekapt is. Hier zal 
zich in het noordoostelijke deel van het 
gebied een meer geleidelijke overgang 
gaan ontwikkelen van het 
moerasgedeelte naar het drogere bos. 
Die delen zijn nu nog vaak in de 
witbolfase door de mineraalrijke, 
voormalige bosbodem. 
 

 
Figuur 13. Witbol-begroeiing is interessant 
voor Reeën.  
 
Alles bijeen vormt het gebied een 
prachtig mozaïek aan biotopen met 
mooie gradiënten rondom de 
voedselrijke vijvers. Dit alles vormt de 
basis voor een zeer rijke vogelbevolking 
die hier al lang aanwezig is.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

water

gagelstruweel

heide
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3. Werkwijze 
 
Een inventarisatie van alle soorten in 
zo’n groot en deels moeilijk toegankelijk 
gebied behoeft een groot aantal 
bezoeken (van Dijk & Boele 2011). Dit 
om ieder deelgebied voor alle soorten in 
de optimale tijd van de dag en in de 
optimale tijd van het seizoen te 
bezoeken. De clustering van de 
waarnemingen is gedaan met het 
programma “autoclustering in BMP” 
(van Dijk et. al. 2012). 
Om het veldwerk zo goed mogelijk uit te 
kunnen voeren is het gebied opgedeeld 
in drie deelgebieden. De deelgebieden 
zijn dusdanig van afmeting dat ze in één 
(vroege) ochtend goed te inventariseren 
zijn.  
 

 
Figuur 14. De drie deelgebieden met 
verschillende startpunten 
 
Voor vroege ochtendbezoeken is een 
schema gemaakt, zodanig dat ieder 
deelgebied negen keer bezocht is. Dit 
schema is weergegeven in tabel 1. Deze 
verdeling is nodig om er zeker van te 
zijn dat alle soorten in hun optimale tijd 
kunnen worden geregistreerd. Voor 
sommige soorten zijn aanvullende 
bezoeken nodig, zoals uilen, 
Nachtzwaluw en Porseleinhoen. 
 

Tabel 1. Schema voor de vroege 
ochtendbezoeken 

 
 
Uiteraard wordt lopende de 
inventarisatie gecommuniceerd over 
bijzonderheden of aandachtspunten. 
Hiervoor is de vijvernummering 
aangehouden zoals weergegeven in 
figuur 15.  
 
 

 
Figuur 15. (VWG) Nummering van de vijvers 
 
Naast de beschreven bezoeken zijn ook 
weer simultaantellingen gehouden voor 
de eenden. Hierbij wordt vanaf 
verschillende startpunten het aantal 
eenden integraal geteld.  
Daarnaast wordt speciaal voor het 
inventariseren van de Kleine Karekiet 

Periode Deelgebied 1 Deelgebied 2 Deelgebied 3

1-15 maart Tom Heijnen
Mark Sloendrecht

Harold Bierens
Jan Kolsters

16-31 maart Wil de Veer Paul van Pelt Pieter Wouters

1-10 april Pieter Wouters Jan Kolsters Tom Heijnen

11-20 april Wim Deeben Wil de Veer Paul van Pelt

21-30 april Wil de Veer
Mark Sloendrecht

Harold Bierens
Pieter Wouters

1-10 mei Jan Kolsters Tom Heijnen
Mark Sloendrecht

Harold Bierens

11-20 mei Paul van Pelt Wil de Veer Tom Heijnen

21-31 mei
Mark Sloendrecht

Harold Bierens
Pieter Wouters Wim Deeben

1-15 juni Wil de Veer Wim Deeben Jan Kolsters

Visvijvers Oost

1
2

3

5

4

6

8
9

10

11

12

15

16

13

14

17

18 19

20
21

22

23



 

6 
 

een tweetal waadpaksessies uitgevoerd. 
Hierbij worden de rietkragen vanaf de 
waterkant benaderd. Als dit niet wordt 
gedaan, worden vele territoria gemist. 
Deze methode wordt al vanaf 1999 
gehanteerd zodat alle jaren dat de 
Kleine Karekiet hier kwantitatief 
geïnventariseerd is vergelijkbaar zijn en 
dat de gevonden trend ook een echte 
trend is en geen inventarisatie-artefact.  
Alle gebrachte bezoeken voor deze 
inventarisatie zijn weergegeven in 
tabel 2.  
De bezoeken waar bij “deel” 1% is 
ingevuld, zijn meestal bezoeken die 

bedoeld zijn voor het opsporen van een 
bepaalde soort (of alleen eenden). Deze 
worden niet aangemerkt als 
inventarisatieronde. De overige 
percentages in kolom “deel” zijn de 
percentages van de geïnventariseerde 
oppervlaktes die verwijzen naar het 
deelgebied zoals aangegeven in figuur 
14. 
Alle waarnemingen zijn ingebracht via 
Avimap en de territoria zijn bepaald 
door middel van het programma 
Autocluster.

  
 

Tabel 2. Bezoeken 2021 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

bezoek nr datum deel starttijd eindtijd bezoektype bezoek nr datum deel starttijd eindtijd bezoektype

1 19-Jan 1% 19:10 20:41 nacht 31 15-mei 1% 9:24 10:53 dag

2 2-mrt 23% 7:00 11:03 zonop 32 15-mei 1% 9:30 11:05 dag

3 5-mrt 37% 6:43 11:50 zonop 33 16-mei 23% 5:11 9:15 zonop

4 6-mrt 40% 6:52 11:02 zonop 34 20-mei 1% 6:12 8:59 ochtend

5 19-mrt 1% 18:54 20:17 avond 35 23-mei 40% 4:46 9:23 zonop

6 19 mrt 1% 19:24 20:29 avond 36 23-mei 37% 5:00 9:57 zonop

7 19 mrt 1% 19:29 21:35 avond 37 23-mei 23% 5:16 11:14 zonop

8 21-mrt 1% 9:21 10:52 ochtend 38 28-mei 1% 5:13 11:15 zonop

9 21-mrt 1% 9:24 12:17 ochtend 39 28-mei 1% 10:30 14:00 dag

10 21-mrt 1% 9:42 12:19 ochtend 40 29-mei 1% 5:17 10:41 zonop

11 23-mrt 23% 6:12 11:18 zonop 41 29-mei 1% 9:11 11:30 dag

12 27-mrt 37% 5:52 10:12 zonop 42 29-mei 1% 9:24 11:40 dag

13 29-mrt 40% 6:55 11:20 zonop 43 31-mei 1% 21:23 23:12 avond

14 3-Apr 37% 6:23 10:44 zonop 44 31-mei 1% 22:13 23:00 avond

15 4-Apr 40% 6:32 11:15 zonop 45 1-Jun 37% 4:53 9:24 zonop

16 4-Apr 23% 6:33 11:31 zonop 46 2-Jun 1% 4:56 13:43 zonop

17 14-Apr 37% 6:14 11:31 zonop 47 5-Jun 1%

18 14-Apr 23% 6:16 10:56 zonop 48 6-Jun 1%

19 18-Apr 40% 6:03 9:47 zonop 49 6-Jun 1% 4:46 9:22 zonop

20 24-Apr 37% 5:54 11:05 zonop 50 8-Jun 23% 4:53 9:46 zonop

21 25-Apr 40% 5:54 9:40 zonop 51 9-Jun 1%

22 27-Apr 23% 5:45 10:44 zonop 52 9-Jun 1% 14:00 15:30 dag

23 1-mei 1% 8:39 10:45 ochtend 53 10-Jun 1%

24 1-mei 1% 8:41 9:58 ochtend 54 10-Jun 1% 20:30 23:15 avond

25 2-mei 23% 5:27 11:06 zonop 55 11-Jun 1% 10:07 12:48 dag

26 2-mei 40% 5:53 11:13 zonop 56 17-Jun 1% 20:28 21:33 avond

27 6-mei 1% 15:54 17:48 dag 57 25-Jun 1% 22:03 23:04 avond

28 9-mei 37% 5:30 10:27 zonop 58 2-Jul 1%

29 14-mei 40% 5:15 9:30 zonop 59 11-Jul 1% 8:27 12:52 ochtend

30 14-mei 37% 5:23 10:23 zonop
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4. Resultaten 
 
De resultaten van de inventarisatie zijn 
weergeven in tabel 3. In de tabel zijn 
alle 108 soorten opgenomen waarvan 
tijdens onze inventarisatieperiode ooit 
een territorium is geregistreerd. Zoals te 
zien in de tabel is dit jaar het grootste 
aantal soorten vastgesteld met minimaal 
één territorium sinds 2005. Het totaal 

aantal territoria is echter lager 
vergeleken met voorgaande 
inventarisaties sinds 2005. In de jaren 
voor 2005 is dit niet vast te stellen 
omdat toen nog niet alle soorten 
kwantitatief werden geïnventariseerd. 
 
 
 

 
Tabel 3. Resultaten (een lege cel betekent dat de soort niet kwantitatief is geïnventariseerd)  
 

Soort 1991 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2012 2015 2018 2021 

Dodaars 20 23 27 25 25 23 18 14 13 17 12 
Fuut 14 11 18 20 17 17 15 13 7 9 8 
Geoorde Fuut 0 4 5 4 4 5 6 3 1 1 0 
Roerdomp 2 1 3 2 1 3 2 4 3 5 6 
Woudaap 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 1 
Blauwe Reiger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 
Ooievaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Knobbelzwaan 1 1 4 10 9 12 8 8 9 14 7 
Grauwe Gans 0 0 0 5 6 9 18 17 25 87 42 
Grote Canadese Gans 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 
Nijlgans 0 1 1 1 2 2 2 2 2 5 3 
Bergeend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Krakeend 5 14 13 18 21 34 46 24 56 38 37 
Wintertaling 6 3 6 2 10 1 2 3 5 3 2 
Wilde Eend      25 27 8 18 19 22 
Zomertaling 0 0 1 3 3 2 0 1 2 2 2 
Slobeend 5 12 5 8 3 3 4 2 17 8 2 
Tafeleend 17 31 19 36 25 54 29 28 31 26 30 
Witoogeend 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Kuifeend 7 17 29 20 36 50 39 33 67 36 41 
Wespendief 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 
Zwarte Wouw 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
Bruine Kiekendief 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 
Havik 1 1 0 1 1 2 2 2 1 1 1 
Sperwer 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
Buizerd 0 2 1 1 3 2 1 2 2 3 2 
Boomvalk 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 2 
Patrijs 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Klein Waterhoen 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Waterral 6 7 17 13 15 16 12 11 15 15 15 
Waterhoen      3 11 4 6 10 4 
Meerkoet      90 53 56 73 62 47 
Kleine Plevier 0 0 1 2 0 0 0 0 2 1 0 
Kievit 3 3 1 1 0 2 3 0 6 2 3 
Houtsnip 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 2 
Wulp 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Holenduif 3 3 1 3 1 5 8 14 10 12 16 
Houtduif      13 24 18 11 9 24 
Zomertortel 0 2 1 0 3 0 0 0 1 0 0 
Koekoek      9 8 9 11 7 6 
Bosuil 1 3 6 3 4 8 5 5 6 3 0 
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Soort 1991 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2012 2015 2018 2021 

Ransuil 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Nachtzwaluw 0 0 0 0 1 1 1 1 4 4 3 
IJsvogel 0 1 0 1 2 3 2 2 3 4 2 
Draaihals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Groene Specht 0 2 1 1 2 4 2 2 3 3 3 
Zwarte Specht 0 1 1 2 4 4 3 5 5 5 4 
Grote Bonte Specht 19 14 13 20 23 21 24 23 30 30 19 
Middelste Bonte Specht 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 
Kleine Bonte Specht 0 1 2 3 8 7 10 10 6 10 11 
Boomleeuwerik 1 1 0 0 2 0 1 2 0 5 8 
Veldleeuwerik 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 
Boompieper 9 5 9 15 12 18 24 25 23 17 24 
Graspieper 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
Grote Gele Kwikstaart 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 
Witte Kwikstaart 0 0 0 0 0 3 6 2 6 3 4 
Winterkoning      110 117 78 107 88 65 
Heggenmus      13 20 2 11 4 6 
Roodborst      63 53 41 58 39 36 
Blauwborst 14 8 6 12 13 11 4 14 11 9 17 
Gekraagde Roodstaart 1 4 4 6 2 4 10 16 13 5 14 
Roodborsttapuit 0 0 1 1 3 3 2 6 11 5 7 
Tapuit 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Merel      35 44 46 42 45 43 
Zanglijster      19 16 16 15 15 22 
Grote Lijster 2 2 1 2 0 3 4 5 3 0 1 
Cetti's Zanger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
Sprinkhaanzanger 2 0 3 1 0 4 1 4 3 0 0 
Snor 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Rietzanger 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 
Bosrietzanger 0 1 3 0 1 1 8 6 7 7 3 
Kleine Karekiet    188 202 245 181 201 177 143 188 
Grote Karekiet 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Spotvogel 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
Grasmus 0 1 1 1 0 0 1 9 6 7 10 
Tuinfluiter     20 26 47 27 32 31 38 
Zwartkop     42 54 64 74 71 54 59 
Fluiter 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 
Tjiftjaf      56 73 96 83 54 66 
Fitis      105 78 87 95 54 50 
Goudhaan      22 26 22 22 13 5 
Grauwe Vliegenvanger 3 1 2 0 1 1 3 3 7 13 3 
Bonte Vliegenvanger 0 1 0 0 0 1 4 0 1 14 9 
Staartmees     12 11 12 11 11 10 10 
Matkop     20 16 11 11 9 11 13 
Kuifmees 19 19 12 21 18 21 22 27 19 16 15 
Zwarte Mees 7 11 8 20 15 15 14 16 10 4 4 
Pimpelmees     36 34 42 45 34 40 35 
Koolmees      65 56 60 58 53 64 
Boomklever 0 0 1 1 2 4 6 6 12 10 16 
Boomkruiper 22 13 16 29 25 36 40 34 48 49 49 
Wielewaal 1 5 6 6 4 3 3 2 2 5 3 
Grauwe Klauwier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Ekster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Gaai      11 6 8 10 10 10 
Kauw      0 1 0 0 0 0 
Zwarte Kraai      10 12 12 11 12 10 
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Soort 1991 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2012 2015 2018 2021 

Spreeuw      32 40 38 45 28 27 
Vink      65 90 85 62 67 65 
Groenling 0 0 0 0 0 3 4 8 12 6 6 
Putter 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 
Kneu 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 
Grote Kruisbek 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kruisbek 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
Goudvink 2 0 0 0 0 0 0 3 3 3 7 
Appelvink 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 
Geelgors 0 1 5 1 1 1 1 2 4 6 9 
Rietgors   16 25 19 29 25 26 18 27 17 

            
            

Aantal soorten      72 73 77 80 82 85 

Totaal aantal territoria      1588 1561 1512 1636 1457 1444 

 
 
 

 
Figuur 16. Trends van aantal territoria en aantal soorten 
 
 

In figuur 16 zien we dat de trend voor 
het aantal soorten broedvogels (blauwe 
lijn) oplopend is. Dat wil zeggen dat 
sinds de tijd dat alle soorten 
geïnventariseerd worden, de diversiteit 
toeneemt. Dit geldt echter niet voor het 
totaal aantal territoria. Daar zien we een 
negatieve trend met een positieve 
uitschieter in 2015.  
De dichtheid van territoria in dit gebied 
is nog altijd 6.6 territoria/ha wat zeer 
hoog is vergeleken met andere gebieden 
en ook vergeleken met andere 

moerasgebieden (Kolsters J./Wouters P., 
2016).  
Figuur 17 zegt iets over de dynamiek in 
soortensamenstelling en daarmee dus 
ook iets over de stabiliteit van het 
gebied. Er zijn natuurlijk een aantal, 
vaak wat algemenere soorten die 
jaarlijks voorkomen. Sinds de zes laatste 
inventarisaties, waar alle soorten zijn 
geteld, zijn dat maar liefst 60 soorten.   
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Figuur 17. Dynamiek in soortensamenstelling 
 
Een andere manier om de stabiliteit van 
een gebied te laten zien is de 
zogenaamde voortschrijdende 
overlapping. In figuur 18 is deze 
weergegeven. Hoe horizontaler de 
grafiek loopt hoe stabieler de 
vogelbevolking. De lijn kan uiteraard 
maximaal horizontaal lopen (niet stijgen 
dus). Dan zouden alle soorten elk 
inventarisatiejaar aanwezig zijn. 
 

 
Figuur 18. Voortschrijdende overlapping 
 
De hellingshoek in de grafiek is heel erg 
laag en dat betekent dus dat er een 
grote mate van stabiliteit is. Het aantal 
soorten in het gebied is zonder meer 
indrukwekkend en vertoont nog steeds 
een stijgende trend. Dat heeft natuurlijk 
alles te maken met de variatie, de rust 
en de stabiliteit van het gebied. De 
daling van het totaal aantal territoria 
laat zich wat moeilijker verklaren. Er 
hebben zich natuurlijk toch wel wat 
veranderingen voorgedaan in de laatste 

decennia. Er wordt wat meer ingezet op 
open structuren, vooral ten koste van de 
dennenbossen die in het gebied 
aanwezig zijn of waren. 
In het volgende hoofdstuk wordt verder 
ingegaan op veranderingen in de 
vogelbevolking door middel van een 
analyse aan de hand van de ecologische 
vogelgroepen. 
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5. Ecologische vogelgroepen 
 
Een manier om naar de resultaten te 
kijken is door middel van ecologische 
vogelgroepen (Sierdsema 1995). 
Ecologische vogelgroepen zijn groepen 
van vogels die soortgelijke biotoopeisen 
hebben. Het grote voordeel van werken 
met ecologische vogelgroepen is dat het 
verband tussen gebiedskenmerken en 
de vogelbevolking beter kan worden 
overzien. De vogelbevolking is vrij 
dynamisch en de aantallen variëren van 
jaar tot jaar. Wanneer vogels met 
dezelfde biotoopeisen worden 
samengenomen worden de variaties 
meer gedempt en kunnen verbanden 
beter zichtbaar worden gemaakt. Dit 
geldt zeker als een reeks van 
inventarisatiejaren is opgebouwd. Het 
effect van veranderingen in het gebied 
kan aan de hand van ecologische 
vogelgroepen duidelijk in kaart worden 
gebracht.  
De verschillende ecologische 
hoofdgroepen kunnen weer worden 
ingedeeld clusters van ecologische 
vogelgroepen. De hoofdgroepen en 
ecologische vogelgroepen die belangrijk 
zijn voor de Visvijvers in Valkenswaard 
zijn vermeld in onderstaand overzicht. 
Bij iedere ecologische vogelgroep zijn de 
specifieke biotoopeisen genoemd. 
 
Vogels van open water  
 
Dodaars-groep   
Dodaars, Geoorde Fuut, Wintertaling, Zwarte 
Stern  
voedselarm tot matig voedselrijk open water  
 
Slobeend-groep     
Roodhalsfuut, Grauwe Gans, Smient, Krakeend 
Pijlstaart, Zomertaling, Slobeend, Krooneend, 
Tafeleend, Kokmeeuw, Visdief, IJsvogel  
kleinschalig, ondiep (matig) voedselrijk open 
water  
 
Kuifeend-groep 
Fuut, Knobbelzwaan, Kolgans, Indische Gans, 
Grote Canadese Gans, Brandgans, Nijlgans, 
Bergeend, Muskuseend, Carolina-eend, 

Mandarijneend, Wilde Eend, Kuifeend, Middelste 
Zaagbek, Meerkoet, Zwartkopmeeuw, Zwarte 
Zwaan 
voedselrijk, open water (met of zonder 
waterplanten) 

 
Vogels van riet- en andere 
verlandingsvegetaties  
 
Roerdomp-groep 
Roerdomp, Woudaap, Grote Zilverreiger, 
Purperreiger, Lepelaar, Snor, Kleine Karekiet, 
Grote Karekiet, Baardman 
nat, vnl. overjarig rietland  
 
Rietzanger-groep    
Bruine Kiekendief, Waterral, Kraanvogel, 
Rietzanger, Rietgors 
zegge-riet, nat tot verlandend. Vnl. overjarig  
 
Porseleinhoen-groep    
Porseleinhoen, Klein Waterhoen, Kleinst 
Waterhoen, Kwartelkoning, Waterhoen, 
Watersnip, Waterrietzanger 
natte, lage vegetaties (voornamelijk. zeggen; 
inclusief gemaaid riet) met ondiep water  
 
Blauwborst-groep  
Blauwborst, Sprinkhaanzanger, Krekelzanger 
verlande rietvegetaties met plaatselijk 
struikopslag 

 
Vogelgroepen van struiken, struwelen 
en heggen  
 
Rietgors-groep     
Blauwborst, Paapje, Sprinkhaanzanger, 
Krekelzanger, Rietgors 
ruigtes en lage struwelen(<1 m), veelal nat tot 
vochtig  
 
Roodborsttapuit-groep    
Roodborsttapuit, Grasmus, Fitis, Grauwe 
Klauwier, Kneu 
lage struwelen en heggen, hoge ruigten (heide, 
stuifzand en hoogveen)  
 
Grasmus-groep 
Heggenmus, Nachtegaal, Roodborsttapuit, 
Bosrietzanger, Spotvogel, Orpheusspotvogel, 
Braamsluiper, Grasmus, Tuinfluiter, Fitis, 
Grauwe Klauwier, Kneu 
struwelen, opslag en zeer jong bos, bosranden 
met struiken  
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Winterkoning-groep    
Fazant, Zomertortel, Winterkoning, Roodborst, 
Merel, Zanglijster, Zwartkop, Staartmees, 
Matkop, Goudvink 
jong bos, struiklaag in bossen 
 
Zwartkop-groep    
Zomertortel, Zanglijster, Zwartkop, Staartmees, 
Matkop, Goudvink 
goed ontwikkelde struiklaag in bos, gesloten jong 
bos 

 
Vogelgroepen van opgaand gesloten 
bos  
 
Vink-groep     
Houtduif, Ransuil, Koolmees, Gaai, Vink 
opgaand bos  
 
Appelvink-groep     
Houtsnip, Grote Lijster, Bergfluiter, Fluiter, 
Tjiftjaf, Wielewaal, Appelvink 
opgaand bos met loofbomen  
 
Grote Bonte Specht-groep   
Oehoe, Groene Specht, Zwarte Specht, Grote 
Bonte Specht, Gekraagde Roodstaart, 
Taigaboomkruiper, Boomkruiper, Spreeuw, 
Ringmus 
oud opgaand bos, dood hout (holenbroeders)  
 
Kleine Bonte Specht-groep   
Kleine Bonte Specht, Grauwe Vliegenvanger, 
Glanskop, Pimpelmees 
opgaand bos met loofbomen (holenbroeders) 
 
Holenbroeders     
Holenduif, Oehoe, Bosuil, Groene Specht, Zwarte 
Specht, Grote Bonte Specht, Middelste Bonte 
Specht, Kleine Bonte Specht, Gekraagde 
Roodstaart, Grauwe Vliegenvanger, Kleine 
Vliegenvanger, Glanskop, Pimpelmees, 
Boomklever, Taigaboomkruiper, Boomkruiper, 
Kauw, Spreeuw, Ringmus 
zwaar loofhout (holenbroeders) 
 
Bosrandvogels    
Nachtzwaluw, Scharrelaar, Hop, Draaihals, 
Groene Specht, Boomleeuwerik, Boompieper, 
Gekraagde Roodstaart, Kramsvogel, Cetti’s 
Zanger, Buidelmees, Klapekster, 
Roodkopklauwier, Ekster, Zwarte Kraai, 
Europese Kanarie, Groenling, Putter, Barmsijs, 
Roodmus, Geelgors, Ortolaan 
bosranden, boomgroepen en open bos 
 
 
 

5.1 Trends in hoofdgroepen  
Bij de ecologische vogelgroepen kunnen 
twee (hoofd)aspecten beschouwd 
worden: de dichtheid en het aantal 
soorten. Door eerst naar de 
hoofdgroepen te kijken, wordt al een 
inzicht verkregen in de algemene 
trends. In figuur 19 zijn zowel het echte 
verloop (gesloten lijnen) als de 
trendlijnen (stippellijnen) aangegeven 
voor wat betreft de dichtheden van de 
hoofdgroepen. De trendlijnen zijn als 
het ware lineaire vereenvoudigingen 
van de vaak wat grillige lijnen van het 
echte verloop. Deze lineaire 
vereenvoudigingen (kleinste kwadraten 
methode) laat zien of de groepen in een 
opgaande of neergaande trend zitten (of 
gelijkblijvend). 
 

 
Figuur 19. Trends van territoria per 
hoofdgroep 
 
Figuur 19 laat in de eerste plaats zien 
dat het gebied veel territoria bevat van 
bosvogels en struweelvogels. Dat lijkt 
misschien verassend voor een gebied als 
de visvijvers, waar je in eerste instantie 
aan water en rietvogels zou denken. 
Uiteraard zijn die ook in grote mate 
aanwezig maar het totaal aantal 
territoria ligt toch beduidend lager. Nu 
is het wel zo dat niet alle groepen even 
groot zijn wat aantal soorten betreft, 
waardoor de situatie een beetje kan 
vertekenen. Wel kan geconstateerd 
worden dat het gebied van minder 
belang is voor weidevogels en 
bosrandvogels.  
Waar het in figuur 19 vooral om gaat 
zijn de trends. Wat vastgesteld kan 
worden is dat er een dalende trend te 
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zien is voor de struweelvogels en de 
rietvogels. De andere trendlijnen geven 
stabiliteit aan of zelfs een iets oplopende 
trend (watervogels). Blijkbaar is er in 
het gebied dus iets gaande wat niet 
bevorderlijk is voor de struweelvogels 
en de rietvogels. Later zal op deze 
groepen verder worden ingezoomd om 
te kijken of dit veroorzaakt wordt door  
bepaalde subgroepen binnen de 
hoofdgroepen, of dat het een trend is bij 
alle subgroepen. 
Voor de hoofdgroepen kan ook gekeken 
worden naar het aantal soorten dat 
voorkomt in het gebied. Dat kan 
uitgedrukt worden in een percentage. 
Als alle soorten uit de groep voorkomen, 
dan is dat 100%. De kans op een score 
van 100% is trouwens erg klein omdat 
de groepen ook heel zeldzame soorten 
bevatten of soorten die in Nederland 
(nog) niet worden aangetroffen. 
 

 
Figuur 20. Trends van aantal soorten per 
hoofdgroep 
 
Eigenlijk geeft de combinatie van figuur 
19 en figuur 20 het belang weer van het 
gebied voor de verschillende groepen. 
Er kan worden vastgesteld dat de 
struweelvogels goed vertegenwoordigd 
zijn, zowel wat aantal territoria betreft, 
als het aantal soorten (beide groene 
lijnen liggen hoog in de grafiek). 
Van de bosvogels worden weliswaar 
veel territoria vastgesteld (figuur 19) 
maar het percentage soorten uit die 
groep is laag. De rietvogels en 
watervogels zitten in beide grafiek een 
zo’n beetje in het midden. 
Even terugkerend naar de 
struweelvogels, zien we een interessant 

fenomeen: het totaal aantal territoria 
neemt af en het aantal soorten neemt 
toe. Tijd dus om deze groep nader te 
bekijken. 
 

5.2 Struweelvogels 
De struweelvogels laten een gestage, 
maar niet dramatische, neerwaartse 
trend zien voor wat betreft het aantal 
territoria. In figuur 21 zijn de 
struweelvogels uitgesplitst in 
subgroepen. Het betreft hier de 
dichtheid.  
  

 
Figuur 21. Dichtheidsverloop van 
struweelvogels  

 
Alle struweelvogelgroepen laten een 
neerwaartse trend zien, behalve de 
Zwartkop-groep, die min of meer stabiel 
blijft. De grootste daling is te vinden in 
de Winterkoning-groep. Als deze groep 
uitgesplitst wordt in soorten dan zien 
we dat de daling in deze groep nagenoeg 
geheel veroorzaakt wordt door de 
Winterkoning en, in iets mindere mate, 
de Roodborst. 
 

 
Figuur 22. Trends in de Winterkoning-groep 
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Winterkoningen kennen vaak een 
terugval na een langere periode met 
streng winterweer, maar de trend is al 
langer gaande en zal daarom ergens 
anders gezocht moeten worden. De 
marginale biotopen aan de oostkant 
worden het eerst verlaten, zie figuur 23. 
 

 
 

 
Figuur 23. Territoria 2018 en 2021 

 
 

 
Figuur 24. Winterkoning: dalende trend  
 
In de landelijke overzichten zien we die 
dalende trend niet terug. Mogelijk dat 
het voedselaanbod in de marginale 

biotopen van dit gebied (heideveldjes 
met dennen en dennenpercelen), steeds 
meer tekortschieten, wat 
voedselaanbod betreft. 
 

5.2 Rietvogels 
In figuur 19 is te zien dat de trend van 
de rietvogels een licht dalende is. Ook 
hier kunnen we weer kijken waardoor 
die daling veroorzaakt wordt.  
 

 
Figuur 25. Trends in Rietvogel-groepen 
 
De daling zit bij de Roerdomp-groep en 
wordt veroorzaakt door de Kleine 
Karekiet. De soort neemt geleidelijk af, 
zij het met schommelingen. Het 
vermoeden bestaat al langer dat dit te 
maken heeft met de verdringing van het 
riet door Lisdodde enerzijds, en de 
kwaliteit van het resterende riet door 
ganzenvraat anderzijds. Vooral dat 
laatste lijkt de laatste jaren de 
belangrijkste oorzaak te zijn. 
 

5.3 Watervogels 
De langetermijntrend van de totale 
groep van watervogels is stabiel (figuur 
19), zij het dat er jaarlijks behoorlijke 
schommelingen zijn. Uitsplitsing van de 
groepen laat echter zien dat de Dodaars-
groep een licht dalende trend vertoont 
en de Kuifeend-groep een sterk dalende. 
De Slobeend-groep laat een sterk 
stijgende trend zien. 
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Figuur 26. Trends in Watervogel-groepen 
 
De Slobeend-groep vertoont de 
opgaande trend al vanaf het begin van 
de inventarisatie-reeks.  
 

 
Figuur 27. Trends van soorten in de Slobeend-
groep 
 
Uiteenrafelen van deze groep geeft 
duidelijk aan waar de groei zit: bij de 
Grauwe Gans en de Krakeend. De 
toename van deze twee soorten is een 
landelijk fenomeen en is dus niet echt 
aan veranderingen het gebied toe te 
schrijven. De toename van de Grauwe 
Gans leek, tot aan de vorige 
inventarisatie, een exponentiele te zijn. 
Daar lijkt dan nu een kentering in te 
komen. Het blijft lastig om deze soort te 
inventariseren en daarom is er dit jaar 
speciaal voor deze soort een 
simultaantelling gedaan. De Slobeend, 
IJsvogel en Zomertaling komen steeds 
maar in kleine aantallen voor. De 
Tafeleend zit op een veel hoger niveau 
en de trend op langere termijn is licht 
toenemend, hoewel erde laatste jaren 
een duidelijke stabilisatie zichtbaar is.   
 

 
Figuur 28. Grauwe Ganzen: nog steeds in 
opmars? 
 
De derde groep, de Dodaars-groep, is 
wat zorgelijk over de gehele linie. Van 
deze groep is de Dodaars de meest 
voorkomende soort, maar de aantallen 
dalen ook het snelst. De Geoorde Fuut 
lijkt zelfs het nulpunt bereikt te hebben.  
 

 
Figuur 29. Trends van de soorten in de 
Dodaars-groep 
 
Het is nog steeds niet helemaal duidelijk 
waarom deze groep zo’n negatieve 
trend heeft. Tijdens de waadpaksessies 
wordt steeds vastgesteld dat er veel 
voedsel te vinden is voor de soorten in 
deze groep, in de vorm van kleine visjes, 
weekdieren en waterinsecten.  

Figuur 30. Dodaars-groep: zorgelijke trend 
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5.4 Bosrandvogels 
De bosrandvogels zitten in dit gebied 
weliswaar op een laag niveau (figuur 
19), maar de trend van alle subgroepen 
is wel een positieve. Daarbij springt de 
toename van de Geelgors-groep nog het 
meest in het oog. Daar waar het gebied 
grenst aan landbouwenclaves, in het 
noorden en het zuiden, doet de soort het 
goed. Dat deze enclaves niet meer als 
grootschalige landbouw in gebruik zijn, 
zal hier zekerpositief aan bijdragen. 
 

 
Figuur 31. Trends van de bosrand-
vogelgroepen 
 
Ook profiteren een aantal soorten uit 
deze groep van de opengekapte bossen 
in het gebied. 
 

 
Figuur 32. Geelgors-groep heeft sterk 
stijgende trend 
 

5.5 Bosvogels 
De bosvogels zijn, wat aantal territoria 
betreft, het meest vertegenwoordigd in 
het gebied en de lange termijntrend is 
stabiel (zie figuur 19). Bij de subgroepen 
zijn echter wel wat variaties te zien, die 
dus blijkbaar elkaar opheffen voor de 
totale bosvogelgroep. De opgaande 
trends zijn vooral te zien bij de 

holenbroeders van de Boomklever-
groep, de Kleine Bonte Specht-groep en 
de Grote Bonte Specht-groep. Het ouder 
worden van de bosgedeeltes en het 
laten staan van dood hout hebben een 
gunstige uitwerking. Als alle 
holenbroeders worden samengenomen, 
zoals in figuur 35, dan is de trend 
inderdaad positief, maar lijkt de rek er 
de laatste jaren wel uit. Dit heeft vooral 
te maken met het steeds meer 
verdwijnen van de aftakelende 
populieren langs de voormalige, 
gekanaliseerde loop van de Tongelreep.  
 
 

   
Figuur 33. Trends van de bosvogel-groepen 
 
 

 
Figuur 34. Boomklever: een van de 
holenbroeders die het goed doet 
 

 
Figuur 35. Trends van de holenbroeders 
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6. Soortenbespreking 
 
In dit hoofdstuk zullen de trends van de 
afzonderlijke soorten worden getoond 
met daarbij een korte bespreking. In de 
grafieken staat in de verticale as steeds 
het aantal territoria. 
 
Dodaars (12) 
In 2018 leek het  dat het dieptepunt 
voorbij was, maar de twaalf territoria in 
2021 waren een nieuwe laagste score in 
deze inventarisatiereeks.     
 

 
Figuur 36. Trend Dodaars 
 
Zoals al eerder gemeld tasten we nog in 
het duister over de achteruitgang van de 
Dodaars(groep) in dit gebied. 
 
 

 
Figuur 37. Territoria Dodaars in 2021 
 

Fuut (8) 
De trendgrafiek blijft veel lijken op die 
van de Dodaars. De gestage 
achteruitgang is zichtbaar vanaf eind 
jaren negentig van de vorige eeuw.  
 

 
Figuur 38. Trend Fuut 
 
Waarschijnlijk heeft de achteruitgang 
van de Fuut en de Dodaars toch met het  
voedsel te maken. Andere oorzaken 
zoals gebrek aan rust en 
broedgelegenheid lijken niet aan de 
orde. Tijdens de waadpaksessies 
worden vaak wel hele wolken kleine 
visjes gezien, maar die zijn in datzelfde 
jaar geboren. Over de aanwezigheid van 
vis die het jaar daarvoor geboren is, is 
ons niets bekend. Juist die visjes zijn een 
belangrijke prooi voor Dodaars en Fuut 
vroeg in het seizoen. 
 
 

 
Figuur 39. Territoria Fuut 
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Roerdomp (6) 
 

 
Figuur 40. Roerdomp 
 
 

 
Figuur 41. Territoria Roerdomp 
 
Met de Roerdomp gaat het , in 
tegenstelling tot de vorige twee soorten, 
wel goed. Het bredere prooienspectrum 
en het grotere bereik in prooigrootte 
geven waarschijnlijk de doorslag. Het 
aantal van zes territoria is in deze 
inventarisatiereeks nog niet eerder 
vastgesteld. 

 
Figuur 42. Trend Roerdomp 
 
 
Woudaap (1) 
 
In de jaren negentig was de soort nog 
niet aanwezig. Na de eeuwwisseling is 
de soort hier geen uitzondering meer. In 
2018 waren er zelfs drie territoria. Dit 
jaar was er weer één territorium. 
 

 
Figuur 43. Territorium Woudaap 
 

 
Figuur 44. Trend Woudaap 
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Blauwe reiger  (1) 
 
 

 
Figuur 45. Trend Blauwe Reiger 
 
In 2017 bevonden zich aan de westkant 
van de Tongelreep al meerdere nesten 
in een brede rietkraag van een vijver. 
Sinds 2018 broeden ze ook aan de 
oostkant, en ook hier weer niet in de 
bomen maar in het riet. 
 

 
Figuur 46. Territorium Blauwe Reiger 
 

 
Figuur 47. Blauwe reiger adult 
 

Ooievaar (1) 
 
Een nieuwkomer in het gebied. De 
aangeboden nestgelegenheid zal aan de 
komst hebben bijgedragen.  
 

 
Figuur 48. Broedende Ooievaar 
 
 

 
Figuur 49. Territorium Ooievaar 
 

 
Figuur 50. Trend Ooievaar 
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Knobbelzwaan (7) 
 

 
Figuur 51. Trend Knobbelzwaan 
 
Sinds eind jaren negentig van de vorige 
eeuw weet de Knobbelzwaan zich te 
handhaven met een aantal rond de tien 
territoria. Ondanks de grootte vallen de 
nesten niet altijd op vanaf de paden. Bij 
de “waadpaksessies” voor de Kleine 
karekiet komen ze echter wel aan het 
licht. 
 

 
Figuur 52. Territoria Knobbelzwaan 
 

 
Figuur 53. Nest Knobbelzwaan 
 

Grauwe Gans (42) 
 

 
Figuur 54. Trend Grauwe gans 
 

Een lastige soort om in dit gebied te 
inventariseren. Daarom is er dit jaar een 
simultaantelling gehouden gericht op de 
Grauwe Gans. De uitkomst van 
tweeënveertig territoria is min of meer 
in lijn met eerdere inventarisaties. 2018 
lijkt een uitschieter te zijn geweest. Met 
uitzondering van 2018 is de toename 
lineair. 
 

 
Figuur 55. Territoria Grauwe Gans 
 

 
Figuur 56. Grauwe Gans op nest  
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Grote Canadese Gans (2) 
 

 
Figuur 57. Trend Grote Canadese Gans 
 
De stijgende trend is conform de 
landelijke trend. Vooralsnog blijft het bij 
enkele paartjes op de visvijvers. 
 

 
Figuur 58. Territoria Grote Canadese gans 
 
 

 
Figuur 59. Grote Canadese Gans 
 

Nijlgans (3) 
 

 
Figuur 60. Trend Nijlgans 
 
Langzaam stijgt het aantal paren in het 
gebied. Het is wel oppassen met het 
inventariseren omdat paren elkaar over 
grote afstanden kunnen achtervolgen. 
Het terugkeren naar de broedplaats met 
bijbehorende geluiden is essentieel om 
territoria te kunnen duiden. 
 

 
Figuur 61. Territoria Nijlgans 
 

 
Figuur 62. Nijlgans 
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Bergeend (1) 
 

De Bergeend is een nieuwkomer in deze 
reeks. Het aanwezige paartje is diverse 
keren waargenomen in april en mei. Er 
zijn geen verdere aanwijzingen voor 
broeden. Verreweg de meeste 
broedende Bergeenden worden nabij de 
kust gevonden. Op de zandgronden van 
Nederland is de soort schaars en wordt 
daar nog het meest gevonden langs de 
grotere rivieren. 
 

 
Figuur 63. Trend Bergeend 
 

 
Figuur 64. Territorium Bergeend. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Krakeend (37) 
 

 
Figuur 65. Trend Krakeend 

 
De Krakeend laat een fraaie opgaande 
trend zien op de Visvijvers. Deze 
opgaande trend is ook een landelijk en 
zelfs een Europees fenomeen. Waarom 
het de soort zo voor de wind gaat en de 
Wilde Eend juist niet, is nog niet 
helemaal duidelijk maar zou met de 
overleving van de kuikens te maken 
kunnen hebben (Schekkerman et. al. 
2016). 
 

 
Figuur 66. Territoria Krakeend 
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Figuur 67. Krakeend man 
 
 

Wilde Eend (22) 
 

Het aantal territoria van de Wilde Eend 
schommelt al lang rond de twintig. Alle 
grafieken van de eenden in dit gebied 
vertonen nogal wat schommelingen. Dat 
heeft te maken met de 
onoverzichtelijkheid van het gebied. 
Eenden die op het moment van 
(simultaan)tellen tussen het riet zitten, 
worden niet opgemerkt. Het percentage 
dat tussen het riet zit kan nogal 
verschillen en geeft dus een zekere 
onnauwkeurigheid. Maar de 
langetermijntrends worden meestal 
toch wel duidelijk. 
 
 

 
Figuur 68. Trend Wide Eend 
 

 
Figuur 69. Wilde Eenden 

 
Figuur 70. Territoria  Wide Eend 
 
 

Wintertaling (2) 
 
 

 
Figuur 71. Territoria Wintertaling   
 
 
 

Ook de grafiek van de Wintertaling 
vertoonde veel schommelingen, maar de 
laatste jaren is er wat meer stabiliteit. 
Jaarlijks is een kleine populatie 
aanwezig. Broedsucces is nog niet 
vastgesteld binnen het gebied. 
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Figuur 72. Territoria Wintertaling 
 

Zomertaling (2) 
 

 
Figuur 73. Trend Zomertaling 
 

In de meeste jaren is de soort aanwezig 
in het gebied. Meer dan drie paren zijn 
nog niet vastgesteld. Ook van deze soort 
is nog geen reproductie in het gebied 
vastgesteld.  
 

 
Figuur 74. Paartje Zomertaling 

 
Figuur 75. Territoria Zomertaling 
 

Slobeend (2) 
 

Het voorkomen van de Slobeend in het 
gebied varieert nogal. In sommige jaren 
worden er “uitschieters” naar boven 
vastgesteld. Ook voor de Slobeend geldt, 
zoals voor veel soorten eenden in dit 
gebied, dat er weinig reproductie wordt 

gezien. Dit doet vermoeden dat er geen 
sprake is van een brongebied (waar 
meer vogels worden geboren dan dat er 
doodgaan), maar van een “putgebied”. 
Vogels kunnen gemakkelijk grote 
afstanden afleggen en het “overschot” 
van brongebieden kan uitwijken naar 
putgebieden.    
 
 

 
Figuur 76. Trend Slobeend 
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Figuur 77. Territoria Slobeend 
 
 

Tafeleend (30) 
 

Het aantal paren schommelt al vele 
jaren rond de dertig. De populatie is 
daarmee stabiel.  
 

 
Figuur 78. Territoria Tafeleend 
 
 

 
Figuur 79. Trend Tafeleend 
 
 

 
Figuur 80. Tafeleend paartje 

 
Kuifeend (41) 
 

Op de lange termijn bezien lijkt er nog 
steeds een stijgende trend te zijn voor 
de Kuifeend. Vooralsnog is het de 
talrijkste eend in het gebied. 
De Kuifeend is een klein duikeendje met 
een voorkeur voor dierlijke prooien. 
Ook van de Kuifeend wordt in het 
gebied steeds maar weinig reproductie 
vastgesteld. Slechts incidenteel wordt 
wel eens een nest gevonden tijdens de 
waadpaksessies. 
 
 

 
Figuur 81. Trend Kuifeend 
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Figuur 82. Territoria Kuifeend 
 

Wespendief (1) 
 

Zoals in meerdere jaren werd ook in 
2021  een territorium toegekend aan de 
wespendief op grond van 
waarnemingen van een volwassen 
individu (2 in totaal, waarvan 1 binnen 
de datumgrenzen). Er zijn in al de 
onderzoeksjaren verder geen 
aanwijzingen voor broeden gevonden in 
het gebied, ondanks het grote aantal 
bezoeken. 
 

 
Figuur 83. Trend Wespendief 
 
 

 
Figuur 84. Territorium Wespendief 
 
 

Zwarte Wouw (1) 
 

De Zwarte Wouw is al jaren een vaste 
broedvogel in het gebied. Landelijk 
gezien is deze roofvogel nog steeds erg 
zeldzaam als broedvogel. Dit jaar zijn 
drie jongen uitgevlogen. De reproductie 
in het gebied is weergegeven in tabel 4. 
 
   
 

 
Figuur 85. Zwarte Wouw 
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Tabel 4. Broedsucces Zwarte Wouw 

 
 
 

 
Figuur 86. Territorium Zwarte Wouw 
 
 
 

 
Figuur 87. Trend Zwarte Wouw 
 
 
 
 
 
 
 

Havik (1) 
 

De Havik is ook al vele jaren een vaste 
broedvogel in het gebied. In sommige 
jaren zijn er twee broedparen, maar de 
laatste inventarisaties steeds maar één. 
Het openkappen van de dennenbossen 
zal hier wel mee te maken hebben. 
 

 
Figuur 88. Havik op nest 
 
 
 

 
Figuur 89. Trend Havik 
 
 
 

 
Figuur 90. Territorium Havik 
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Buizerd (2) 
 

Ook de Buizerd is een vaste broedvogel 
van het gebied met een tot drie 
broedparen. Met de rust van het gebied, 
broedgelegenheid en de agrarische 
gronden eromheen hoeft dit natuurlijk 
ook niet te verbazen. 
 

 
Figuur 91. Trend Buizerd 
 
 
 

 
Figuur 92. Territoria Buizerd 
 
 

 
Figuur 93. Zwevende Buizerd. 

Boomvalk (2) 
 

Boomvalken worden de laatste 
inventarisaties steeds vaker gezien. De 
grote aantrekkingskracht lijkt voor de 
hand te liggen, want het gebied is rijk 
aan vogels en libellen. Voor 
daadwerkelijk broeden zijn nog geen 
aanwijzingen gevonden. 
 

 
Figuur 94. Trend Boomvalk 
 
 

 
Figuur 95. Territoria Boomvalk 
 
 
 

Waterral (15) 
 

De Waterral heeft in het midden van de 
jaren negentig van de vorige eeuw een 
toename doorgemaakt en sindsdien 
schommelt het aantal territoria in dit 
gebied rond de vijftien. Doordat de 
waterstand in dit gebied geregeld kan 
worden, zijn er ook geen dips in hele 
droge jaren te zien.  
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Het heeft er een tijd naar uitgezien dat 
het Greveschutven minder aantrekkelijk 
werd voor de Waterral. Dat tij lijkt de 
laatste jaren toch weer te keren.  
 
 

 
Figuur 96. Verloop van de territoria van de 
Waterral op het Greveschutven en bij de 
overige vijvers 
 
 

 
Figuur 97. Trend Waterral 
 
 
 

 
Figuur 98. Territoria Waterral 
 
 

Waterhoen (4) 
 

 
Figuur 99. Territoria Waterhoen 
 

De trend voor het Waterhoen kent een 
onrustig zigzagpatroon. Het is niet 
ondenkbaar dat er wel eens vogels 
gemist worden in de onoverzichtelijke 
delen van het gebied. Desondanks lijkt 
het gebied niet geschikt voor een grote 
populatie. 
 

 
Figuur 100. Trend Waterhoen 
 

Meerkoet (47) 
 

De Meerkoet is nog steeds een talrijke 
broedvogel in het gebied maar de trend 
lijkt de laatste jaren wel dalende. Het 
staat te bezien of die trend zich op de 
langere termijn doorzet. 
 
 



 

30 
 

 
Figuur 101. Trend Meerkoet 
 

 
Figuur 102. Territoria Meerkoet 
 
Kievit (3) 
 
De Kievit broedt in het gebied in lage 
aantallen. Nu de agrarische gronden uit 
de reguliere landbouw zijn gehaald is er 
wat meer perspectief en komt de soort 
de laatste jaren permanent voor . Soms 
wordt er ook in droogvallende vijvers 
gebroed. 
 

 
Figuur 103. Alarmerende Kievit 

 
Figuur 104. Territoria Kievit 
 
 

 
Figuur 105. Trend Kievit 
 

Houtsnip (2) 
 

Twee territoria lijkt een lage score voor 
het gebied, maar valt niet uit de toon 
volgens de trend in bijgaande grafiek. 
Waarschijnlijk zijn de meeste 
bosperceeltjes in het gebied te klein. 
Vanaf 2008 worden jaarlijks meerdere 
territoria vastgesteld. Daarvoor werden 
geen territoria vastgesteld. 
 
 

 
Figuur 106. Trend Houtsnip 
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Figuur 107. Territoria Houtsnip 
 
 
 

Holenduif (16) 
 

De Holenduif heeft binnen het gebied 
een westelijke verspreiding. Dat zijn de 
nattere delen met veelal loofhout. 
Vooral de oude, aftakelende populieren 
langs de Tongelreep zijn favoriet. 
De trend is een gestaag opgaande lijn 
sinds 2002 en dat is conform de trend in 
Nederland. De Holenduif is vooral een 
broedvogel van de hogere zandgronden. 
Uiteraard is de beschikbaarheid van 
nestholtes een belangrijke voorwaarde. 
 
 

 
Figuur 108. Paartje Holenduiven 

 
 

 
Figuur 109. Territoria Holenduif 
 
 

 
Figuur 110. Trend Holenduif 
 

 
Houtduif (24) 
 

De verspreiding van de Houtduif over 
het gebied is veel gelijkmatiger dan die 
van de Holenduif. De trend in het gebied 
lijkt stabiel, maar de variatie is erg 
groot.  
De Houtduif heeft in Nederland de 
grootste dichtheid in het (zuid)oosten 
en zuiden van het land. Nestgelegenheid 
is voor de Houtduif geen kritische 
factor; ze broeden op allerlei plaatsen, 
van hoog in de boomkruinen tot in lage 
struiken. 
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Figuur 111. Territoria Houtduif 
 
 

 
Figuur 112. Trend Houtduif 
 
 

 
Figuur 113. Houtduif 

 
Koekoek (6) 
 

De Koekoek is een lastige soort om te 
inventariseren: De mannetjes 
verplaatsen zich veelvuldig en roepen 
over grote oppervlakten. In deze reeks 
noteren wij dan ook alleen het aantal 
dat we aan het begin va de ronde horen. 
Dit wordt alleen veranderd als er (nog) 

meer mannetjes tegelijk gehoord 
worden. 
De aantallen lijken een piek te hebben 
bereikt in 2015, met daarna een 
neergaande trend. De achteruitgang van 
de koekoek is vastgesteld in meerdere 
landen in Europa. 
 

 
Figuur 114. Territoria Koekoek 
 
 
 

 
Figuur 115. Trend koekoek 
 
 

Nachtzwaluw (3) 
 
De Nachtzwaluw is één van de soorten 
die geprofiteerd heeft van het 
openkappen van de bossen in het 
gebied. 
Sinds 2002 is de soort vastgesteld in dit 
gebied. Er lijkt nu plaats voor drie tot 
vier territoria. 
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Figuur 116. Trend Nachtzwaluw 
 
 

 
Figuur 117. Territoria Nachtzwaluw 
 

IJsvogel (2) 
 
Ook de IJsvogel is een lastige soort, om 
door middel van waarnemingen van 
losse individuen, te komen tot het juiste 
aantal territoria. Het gevaar van 
dubbeltellingen ligt vaak op de loer. 
Anders dan bij het verdragende geluid 
van de Koekoek, kan hier niet het aantal 
simultaan roepende individuen aan het 
begin van de inventarisatieronde 
worden genoteerd. Het is aan iedere 
inventariseerder om dubbeltellingen te 
voorkomen, maar deze kunnen niet 
volledig worden uitgesloten. Ondanks 
deze moeilijkheid kunnen we stellen dat 
er in het onderzoeksgebied plaats lijkt 
voor twee tot vier territoria. 
 
 

 
Figuur 118. Trend IJsvogel 
 

 
Figuur 119. Territoria IJsvogel 

 
Draaihals (1) 
 
Bij deze inventarisatiereeks worden de 
Sovon BMP criteria aangehouden. 
Hierbij geldt voor de Draaihals dat een 
zingende Draaihals tussen 20 april en 1 
juli betekent dat er een territoriumstip 
komt. Die waarneming was er op 28 
mei. Er zijn verder geen waarnemingen 
van de Draaihals in het gebied gedaan.  

 
Figuur 120. Draaihals op 28 mei 
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Figuur 121. Territorium Draaihals 

 
 

 
Figuur 122. Trend Draaihals 
 
Groene Specht (3) 
 
Voor de Groene Specht is het gebied 
gunstig: een rustig gebied met veel 
nestgelegenheid en buiten het gebied is 
er veel geschikt gebied om te 
foerageren. Foerageren kan zowel op de 
graslanden als in de bossen gebeuren. In 
het eerste geval zijn Gele Weidemier 
(Lasius flavus) en Zwarte Wegmier 
(Lasius niger) de belangrijkste prooien 
en laatste geval gaat het vooral om de 
Humusmier (Lasius platythorax). De 
laatste drie inventarisaties zijn er steeds 
drie territoria vastgesteld.  
 
 
 
 
 

 
Figuur 123. Territoria Groene Specht 
 
 

 
Figuur 124. Trend Groene Specht 
 
Zwarte Specht (3) 
 
De Zwarte Specht is ook weer een soort 
die lastig te inventariseren is. De 
territoria zijn groot en de kans op 
dubbeltellingen ligt op de loer. Ondanks 
dat er aan het begin van de 
inventarisatie binnen de groep goede 
afspraken worden gemaakt over het 
noteren van waarnemingen, is het in de 
praktijk vaak lastig. Bij deze soort zou 
het werkelijke aantal territoria wel eens 
lager kunnen zijn dan wat het 
clusterprogramma laat zien 
(waarschijnlijk slechts 2 territoria). We 
houden echter de uitkomsten van het 
clusterprogramma aan omwille van de 
uniformiteit.  
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Figuur 125. Trend Zwarte Specht 
 

 
Figuur 126. Territoria Zwarte Specht 
 
Grote Bonte Specht (19) 
 

 
Figuur 127. Trend Grote Bonte Specht 
 
De trendgrafiek van de Grote Bonte 
Specht vertoont in 2021 een wat 
afwijkend punt. Sinds 1996 was er een 
stijgende trend waarneembaar, waarbij 
bij de laatste twee inventarisaties steeds 
dertig territoria werden vastgesteld. In 
dat opzicht valt het aantal van negentien 
territoria in 2021 wat uit de toon. Er 
werd in 2021 ook maar één nest met 

bedelende jongen gevonden. In 2015 
waren dat er acht en in 2018 vier.  
    

 
Figuur 128. Territoria Grote Bonte Specht 
 

 
Figuur 129. Grote Bonte Specht, juveniel 
 
Middelste Bonte Specht (2) 
 
De Middelste Bonte Specht is een soort 
die landelijk in de lift zit. Dat zien we 
ook terug in dit gebied. In 2012 werd 
het eerste territorium vastgesteld. Het 
staat de komende jaren te bezien 
hoeveel territoria het gebied kan 
bevatten. Het lijkt er op dat de populatie 
nog wel wat kan groeien langs de oude 
(gekanaliseerde) loop van de 
Tongelreep waar veel aftakelende 
populieren staan. 
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Figuur 130. Trend Middelste Bonte Specht 
 
 

 
Figuur 131. Territoria Middelste Bonte Specht 
 
 
Kleine Bonte Specht (11) 
 
De Kleine Bonte Specht is al veel langer 
aanwezig in het gebied en de 
trendgrafiek vertoont nog steeds een 
opgaande lijn, zij het met wat variaties. 
De elf territoria van dit jaar zijn de 
hoogste score tot nu toe.  
 

 
Figuur 132. Trend Kleine Bonte Specht 
 

 
Figuur 133. Territoria Kleine Bonte Specht 
 
 
Het vele zachte en dode hout dat in het 
gebied aanwezig is kan gezien worden 
als de belangrijkste factor voor de goede 
stand van Kleine Bonte Spechten. 
 

 
Figuur 134. Kleine Bonte Specht man 
 
Boomleeuwerik (8) 
 
De Boomleeuwerik is een van de 
soorten die profiteert van het 
openkappen van de dennenbossen in 
het gebied. Tot 2015 was de soort 
aanwezig met nul tot twee paar, maar 
daarna steeg het aantal tot vijf in 2018 
en tot maar liefst 8 in 2021.   
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Figuur 135. Boomleeuwerik 

 
Figuur 136. Trend Boomleeuwerik 
 

 
Figuur 137. Territoria Boomleeuwerik 
 
 
Veldleeuwerik (2) 
 

 
Figuur 138. Trend Veldleeuwerik 
 
De Veldleeuwerik is slechts incidentele 
broedvogel in het gebied. Voorheen was 

er alleen een territorium in 2002. Dit 
jaar werden echter twee territoria 
vastgesteld, waarvan één op het 
Achtereinds Laag. Nu deze kavels uit de 
reguliere landbouw zijn gehaald zou de 
Veldleeuwerik wel eens vaste 
broedvogel kunnen worden. 

 
Figuur 139. Territoria Veldleeuwerik 
 
Boompieper (24) 
 

 
Figuur 140. Trend Boompieper 
 
De Boompieper is ook weer een soort 
die weet te profiteren van het 
openkappen van de dennenbossen. De 
trend is duidelijk stijgende, maar lijkt nu 
in een stabilisatiefase te komen. Binnen 
het gebied heeft de soort duidelijk een 
noordoostelijke verspreiding; daar waar 
de open bosgebieden en heideveldjes 
liggen.  
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Figuur 141. Boompieper 

 

 
Figuur 142. Territoria Boompieper 
 
Witte Kwikstaart (4) 
 

 
Figuur 143. Territoria Witte Kwikstaart 

 
De Witte Kwikstaart verscheen in het 
gebied nadat er rigoureuze ingrepen 
werden verricht rondom de vijvers om 
het geheel weer een meer open karakter 
te geven. De kale, zandige vijveroevers 
waren een geschikt foerageergebied 
voor de soort. Nu, vele jaren later, lijken 
de Witte Kwikstaarten naar de marges 
van het gebied te zijn verdreven. 
Vooralsnog lijkt de kleine populatie 
stabiel te zijn. 
Onderhoudswerkzaamheden waarbij 
vaak weer kale zandoevers ontstaan, 
geven vaak de juiste dynamiek voor de 
Witte Kwikstaarten. Dit soort 
periodieke onderhoudswerkzaamheden 
gaan de populatie waarschijnlijk wel in 
stand houden. 
 

 
Figuur 144. Witte Kwikstaart gebaat bij kale 
zandbodems 
 

 
Figuur 145. Trend Witte Kwikstaart 
 
Winterkoning (65) 
 
De dalende trend van de Winterkoning 
is al eerder in dit rapport genoemd. Er is 
in de voorafgaande winter aan dit 
broedseizoen wel een strenge, koude 
winterperiode geweest die mogelijk de 
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recente terugval kan verklaren, maar er 
lijkt een dalende trend te zijn die al 
langer gaande is. Op landelijk niveau is 
van een dalende trend geen sprake. Er is 
bij Winterkoningen jaarlijks wel een 
grote variatie in overlevingskans 
(SOVON Trends), wat een verklaring 
voor schommelingen zou kunnen zijn.  
De toekomstige inventarisaties zullen 
moeten uitwijzen of er een echte 
dalende trend is. 
 

 
Figuur 146. Trend Winterkoning 
 
 

 
Figuur 147. Territoria Winterkoning 
 
 

 
 
Figuur 148. Winterkoning 
Heggenmus (6) 
 
Ook dit struweelvogeltje laat een 
neerwaartse trend zien in het 
onderzoeksgebied. Een neerwaartse 
trend wordt ook vastgesteld in 
Zuidoost-Nederland, dus wat dat betreft 
past het plaatje wel. Binnen het gebied 
is er niet direct een oorzaak aan te 
wijzen. 
 

 
Figuur 149. Heggenmus 
 

 
Figuur 150. Trend Heggenmus 
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Figuur 151. Territoria Heggenmus 
 
Roodborst (36) 
 
Ook hier weer, net als bij de twee 
voorgaande soorten, een negatieve 
trend. Alle drie grafieken vertonen een 
dipje in 2012, wat kan duiden op meer 
sterfte in de voorafgaande winter. 
Echter bij alle drie lijkt het een 
meerjarige, neerwaartse trend te zijn.   
 

 
Figuur 152. Trend Roodborst 
 
 

 
Figuur 153. Territoria Roodborst 
 
Blauwborst (17) 
 
De Blauwborst doet het onverminderd 
goed in dit gebied. De aantallen 
fluctueren wel van jaar tot jaar maar de 
langetermijntrend is stabiel. Dit jaar 
werden zelfs iets meer territoria 
geregistreerd dan in alle voorgaande 
inventarisaties. 
 
 

 
Figuur 154. Trend Blauwborst 
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Figuur 155. Territoria Blauwborst 
 

 
Figuur 156. Blauwborst  
 
Gekraagde Roodstaart (14) 
 
De Gekraagde Roodstaart is ook weer 
een soort die profiteert van de 
opengekapte dennenbossen.  
De trend algemene trend in dit gebied is 
positief. 
 
 
 

 
Figuur 157. Trend Gekraagde Roodstaart 

 
Figuur 158. Gekraagde Roodstaart op 
zangpost 
 

 
Figuur 159. Territoria Gekraagde Roodstaart 
 
 
 
Roodborsttapuit (7) 
 

 
Figuur 160. Trend Roodborsttapuit 
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Ook de Roodborsttapuit heeft een 
positieve trend in dit gebied. Ook voor 
deze soort is de openheid die gecreëerd 
is, een voordeel. Ook de extensieve 
landbouwenclaves in het noordelijke 
deel zijn bezet. 
 

 
Figuur 161. Roodborsttapuit 
 

 
Figuur 162. Territoria Roodborsttapuit 
Merel (43) 
 

 
Figuur 163. Trend Merel 
 

De Merel heeft een hele stabiele 
populatie in het gebied en de jaarlijkse 
variaties zijn klein. De soort is ook goed 
te inventariseren, maar een voorwaarde 
is wel dat er vroeg begonnen wordt.  
 

 
Figuur 164. Territoria Merel 
 
 

 
Figuur 165. Merel 
Zanglijster (22) 
 

 
Figuur 166. Trend Zanglijster 
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De Zanglijster en de Merel stellen 
ongeveer dezelfde eisen aan hun 
biotoop. In de bossen en beekdalen in 
onze omgeving is de dichtheid van de 
Zanglijster meestal een derde tot de 
helft van die van de Merel. De trend laat, 
net als bij de Merel, niet veel variatie 
zien. 
 

 
Figuur 167. Territoria Zanglijster 
 

 
Figuur 168. Zingende Zanglijster 
 
Grote Lijster (1) 
 

 
Figuur 169. Trend Grote Lijster 

 
De trendgrafiek van de Grote Lijster is 
wat onregelmatig. In de jaren 2005-
2015 waren er wat meer territoria dan 
in de jaren daarvoor en erna. Landelijk 
gezien is de trend al langere tijd een 
dalende. 
 
 

 
Figuur 170, Territorium Grote Lijster 
 
Cetti’s Zanger (7) 
 
De komst van de Cetti’s Zanger kon 
natuurlijk niet uitblijven in dit gebied. 
Nu de soort in snel tempo de Kempen 
aan het bezetten is, zou het eerder een 
verassing zijn om ze hier niet aan te 
treffen. De eerste tekenen werden al 
duidelijk tijdens de inventarisatie van 
de Visvijvers ten westen van de 
Tongelreep, toen er aan de oostkant al 
vier territoria werden onderscheiden 
(Heijnen en Kolsters 2020). In 2021 
werden maar liefst zeven territoria 
geregistreerd. De territoria lagen 
allemaal langs het pad dat van zuid naar 
noord loopt, tussen de westelijke vijvers 
van het onderzoeksgebied.   
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Figuur 171. Territoria Cetti’s Zanger 
 

 
Figuur 172. Trend Cetti’s Zanger 
 
Rietzanger (2) 
 
De Rietzanger doet het goed in het 
noorden en het westen van Nederland. 
In de andere delen van het land blijft de 
soort vooralsnog schaars. Op de 
Visvijvers wordt sporadisch een 
territorium geregistreerd. Dit jaar 
waren er zelfs twee. Dat is in deze 
inventarisatiereeks nog niet eerder 
voorgekomen. 

 
Figuur 173. Trend Rietzanger 
 

 
Figuur 174. Territoria Rietzanger 
 
Bosrietzanger (3) 
 
Bij de Bosrietzanger was er een 
plotselinge toename van het aantal 
territoria in 2008. Daarna bleef het 
aantal rond de 7 hangen. Dit jaar zien 
we een terugval richting het niveau van 
voor 2008. In het gebied zelf lijkt er 
voor deze soort niet zo veel veranderd.  
 

 
Figuur 175. Bosrietzanger 

 
Figuur 176. Trend Bosrietzanger 
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Figuur 177. Territoria Bosrietzanger 
 
Kleine karekiet (188) 
 
Er is al langere tijd een licht dalende 
trend te bespeuren voor deze, nog 
steeds, meest talrijke broedvogel van 
het gebied. Er is in 2021 toch weer een 
kleine opleving te zien. De belangrijkste 
activiteit voor deze soort zijn de 
“waadpaksessies”, waarbij de bredere 
rietkragen aan de binnenkant benaderd 
worden. Deze manier van 
inventariseren wordt al vele jaren door 
ons uitgevoerd. Het is een intensief 
karwei, maar het is de enige manier om 
in dit gebied het werkelijke aantal dicht 
te benaderen. De neergaande trend 
heeft waarschijnlijk te maken met de 
kwaliteit van het riet (ganzenvraat) en 
oprukkende lisdoddebegroeiing ten 
koste van het riet. 
 

 
Figuur 178. Trend Kleine Karekiet 
 

 
Figuur 179. Territoria Kleine Karekiet 
 
Grasmus (10) 
 
De Grasmus heeft geprofiteerd van het 
vrijzetten van de vijveroevers rond 
2008. Veel bomen zijn toen gekapt en er 
kwam meer plaats voor struiken en 
braamstruwelen in die open ruimte. Die 
plotselinge toename van de Grasmus is 
gecontinueerd en de stijgende lijn lijkt 
zelfs nog wat toe te nemen. De territoria 
liggen in 2021 vooral in het 
noordoostelijke deel.  
 

 
Figuur 180. Trend Grasmus 
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Figuur 181. Grasmus 
 

 
Figuur 182. Territoria Grasmus 
 
Tuinfluiter (38) 
 
De Tuinfluiter kent een gestaag 
opgaande trend in het gebied met een 
vreemde, positieve uitschieter in 2008. 
Vooral de dichte braamstruwelen tussen 
de vijvers in het westelijke deel vormen 
een goed biotoop. 
 

 
Figuur 183. Trend Tuinfluiter 

 
Figuur 184. Tuinfluiter 
 

 
Figuur 185. Territoria Tuinfluiter 
 
Zwartkop (59) 
  
De Zwartkop zit doorgaans op dezelfde 
plaatsen als de Tuinfluiter, maar 
daarnaast komt de Zwartkop ook 
veelvuldig voor in de struiklaag van 
bossen, waar de Tuinfluiter juist vaak 
ontbreekt. Dat is te zien in de kaartjes 
met territoria in de naaldbospercelen in 
het noordoostelijke deel en in de 
loofbosjes in het noordwestelijke deel. 
De Zwartkop vertoont in het gebied al 
een tijdje geen stijgende trend meer.  
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Figuur 186. Zwartkop 
 

 
Figuur 187. Territoria Zwartkop 
 
 

 
Figuur 188. Trend Zwartkop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tjiftjaf (66) 
 
De Tjiftjaf lijkt wat verspreiding betreft 
veel op de Zwartkop. Zelfs de 
trendgrafieken voor dit gebied lijken op 
elkaar: een stijging tot aan 2012, daarna 
een daling tot 2018 en weer wat meer 
territoria in 2021.  
 

 
Figuur 189. Trend Tjiftjaf 
 
 

 
Figuur 190. Tjiftjaf 
 

 
Figuur 191. Territoria Tjiftjaf 
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Fitis (50) 
 
De Fitis heeft weer een heel andere 
verspreiding dan de Tjiftjafen zeker ook 
anders dan die van de Tuinfluiter 
(figuur 185). De territoriakaartjes van 
de Tuinfluiter en de Fitis zijn bijna 
complementair. De Fitis moet niets 
hebben van het wat meer besloten 
karakter van het landschap rond de 
vijvers in het westelijke deel. 
 

 
Figuur 192. Territoria Fitis 
 
De trend van de Fitis is zorgelijk, maar  
is niet specifiek voor dit gebied. De 
oorzaak blijkt complex te zijn en er ligt 
waarschijnlijk een grootschalig 
mechanisme aan ten grondslag (van den 
Bremer et. al. 2019).  
 
 

 
Figuur 193. Trend Fitis 
 

Goudhaan (5) 
 

 
Figuur 194. Territoria Goudhaan 
 
 

 
Figuur 195. Trend Goudhaan 
 
Je zou geneigd zijn om de dalende trend 
van de Goudhaan te wijten aan het 
ouder worden van de inventariseerders, 
die steeds meer moete hebben om het 
hoge geluid waar te nemen, maar 
gelukkig hebben we ook “jonge oren” in 
het team. Meer voor de hand liggend is 
de verklaring dat de Goudhaan één van 
de soorten is die juist niet gebaat is bij 
het openkappen van de bossen in het 
gebied. Dit soort beheersmaatregelen 
geeft een voordeel voor een aantal 
soorten, maar aan de andere kant gaat 
dat ten koste van andere soorten. Gezien 
het karakter van dit gebied is de 
Goudhaan niet een soort om in dit geval 
op te focussen.  
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Grauwe Vliegenvanger (3) 
 
De trendgrafiek van de Grauwe 
Vliegenvanger is lastig te duiden.  
Enerzijds zou gesteld kunnen worden 
dat een sterke toename van de laatste 
jaren ineens een terugval kent 
(misschien door een slechte zomer), 
anderzijds zou gesteld kunnen worden 
dat de drie territoria van 2021 goed 
passen in een langjarig voortkabbelende 
grafiek met steeds nul tot drie territoria 
waarbij 2015 en 2018 jaren met 
positieve uitschieters waren. De 
toekomst zal uitwijzen welke duiding 
het beste is. 
Ook de Grauwe Vliegenvanger is een 
lastig te inventariseren soort voor 
oudere vogelaars. 
 

 
Figuur 196. Trend Grauwe Vliegenvanger 
 
 
 

 
Figuur 197. Territoria Grauwe Vliegenvanger 
 
 

Bonte Vliegenvanger (9) 
 
De Bonte Vliegenvanger is wel weer 
gemakkelijk te inventariseren, dankzij 
de typische zang. De soort zit landelijk 
gezien al een tijdje in de lift en dat blijkt 
ook in de trendgrafiek van dit gebied. 
 
 

 
Figuur 198. Trend Bonte Vliegenvanger 
 

 
Figuur 199. Territoria Bonte Vliegenvanger 
 
Staartmees (10) 
 
De trendgrafiek vertoont weinig variatie 
en een traag dalende trend.  
Die dalende trend wordt ook in de rest 
van Nederland gezien, evenals in 
Noordwest-Duitsland en Frankrijk. Ook 
hier is het niet precies duidelijk wat de 
oorzaak is (de Jong 2018). 
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Figuur 200. Trend Staartmees 
 

 
Figuur 201. Nest Staartmees tegen 
berkenstam 
 
Matkop (13) 
 
Met de Matkop gaat het al langere tijd 
niet goed in Nederland, en zelfs in heel 
West-Europa. 
 

 
Figuur 202. Trend Matkop 
 
De dalende trend werd aanvankelijk ook 
in dit gebied vastgesteld, maar toch zien 
we weer een kleine opleving tijdens de 
laatste twee inventarisaties.  
De Matkop heeft de neiging om zelf zijn 
nestholte uit te hakken. Daar is dan wel 
zacht (dood) hout voor nodig. Dat is in 
dit gebied wel aanwezig.  
 
 
 
 
 

 
Figuur 203. Territoria Matkop 
 

 
Figuur 204. Matkop 
 
Kuifmees (15) 
 
Ondanks het openkappen van de 
dennenbossen weet de Kuifmees zich 
nog redelijk goed te handhaven in dit 
gebied. Ze kunnen soms met weinig 
bomen toe, zoals het territorium net ten 
oosten van het Greveschutven laat zien. 
Hier staan in het Gagelstruweel slechts 
enkele dennen.  
 
 

 
Figuur 205. Trend Kuifmees 
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Figuur 206. Kuifmees 
 

 
Figuur 207. Territoria Kuifmees 
 
Zwarte Mees (4) 
 
De Zwarte Mees heeft meer last gehad 
van het openkappen van het bos dan de 
Kuifmees en kan zich nog nauwelijks in 
het gebied handhaven. Ook landelijk 
gezien heeft de soort het moeilijk, zeker 
met de recente, massale sparrensterfte. 
 

 
Figuur 208. Trend Zwarte Mees 

 
Figuur 209. Territoria Zwarte Mees 
 
Pimpelmees (35) 
 
De populatie van de Pimpelmees is 
redelijk stabiel in dit gebied. Hoewel de 
soort een generalist is, worden de 
hoogste dichtheden doorgaans in wat 
ouder loofbos bereikt. Dat geldt ook in 
dit gebied. 
 

 
Figuur 210. Trend Pimpelmees 
 

 
Figuur 211. Pimpelmees 
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Figuur 212. Territoria Pimpelmees 
 
Koolmees (64) 
 
De Koolmees is doorgaans nog meer een 
generalist dan de Pimpelmees. In dit 
gebied zien we wel een hogere dichtheid 
in het zuidwestelijke deel. 
Ook van deze soort is de populatie in dit 
gebied stabiel. Op de echt open stukken 
ontbreekt hij uiteraard. 
 
 

 
Figuur 213. Territoria Koolmees 

 
Figuur 214. Trend Koolmees 
 
Boomklever (16) 
 
De Boomklever heeft een fraaie 
trendgrafiek in dit gebied. Toen deze 
inventarisatiereeks begon kwamen er 
nog geen Boomklevers in het gebied 
voor. Daarna begon een geleidelijke 
opmars met als voorlopig eindpunt 
zestien territoria in 2021. Aanvankelijk 
lagen de territoria allemaal langs de 
Tongelreep met oude populieren. De 
laatste jaren begint een uitbreiding 
zichtbaar te worden richting de 
oostkant van het gebied. Ten oosten van 
het Greveschutven zijn echter nog geen 
territoria gevonden.  
 

 
Figuur 215. Trend Boomklever 
 
 

 
Figuur 216. Boomklever 
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Figuur 217. Territoria Boomklever 
 
Boomkruiper (49) 
 
De Boomkruiper heeft ook lange tijd een 
opgaande trend vertoond in dit gebied. 
De laatste jaren lijkt er een stabiele fase 
te zijn ontstaan. De verspreiding is 
duidelijk breder dan bij de Boomklever: 
de soort komt over het hele gebied voor, 
ook in de dennenpercelen ten oosten 
van het Greveschutven.  
 

 
Figuur 218. Trend Boomkruiper 
 

 
Figuur 219. Boomkruiper 

 
Figuur 220. Territoria Boomkruiper 
 
Wielewaal (3) 
 

 
Figuur 221. Territoria Wielewaal 
 
Er werden dit jaar drie territoria 
vastgesteld, maar gezien het feit dat alle 
drie de territoria slechts uit één 
waarneming bestaan, is er een gerede 
kans dat het doortrekkers betreft. 
Aangezien we echter de Sovon BMP-
criteria steeds aanhouden, komen er 
drie stippen te staan. De soort gaf 
midden jaren negentig een opleving te 
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zien waarna de populatie toch weer wat 
inzakte. Dit fenomeen is ook op landelijk 
niveau te zien. 
 
 

 
Figuur 222. Trend Wielewaal 
 
Grauwe Klauwier (1) 
 
Een nieuwkomer in het gebied. Dit past 
in het beeld van de opmars van de 
Grauwe Klauwier in vooral het 
oostelijke deel van de Kempen (Heijnen 
2022). 
Het territorium lag in het noordelijke, 
agrarische gedeelte. 
 
 

 
Figuur 223. Grauwe Klauwier 
 
 

 
Figuur 224. Trend Grauwe Klauwier 

 

 
Figuur 225. Territorium Grauwe Klauwier 
 
Gaai (10) 
 
De laatste drie inventarisaties werden 
steeds tien territoria vastgesteld. 
Daarmee lijkt de populatie nu stabiel. De 
tijdelijke dip in 2008 laat zich moeilijk 
verklaren. 
 
 
 

 
Figuur 226. Trend Gaai 
 

 
Figuur 227. Gaai 
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Figuur 228. Territoria Gaai 
 
Zwarte Kraai (10) 
 
Ook de populatie van de Zwarte Kraai is 
stabiel in dit gebied. Als sinds 2005 zit 
het aantal territoria op tien tot twaalf. 
De territoria liggen goed verspreid over 
het gebied. 
 
 
 

 
Figuur 229. Trend Zwarte Kraai 

 

 
Figuur 230. Zwarte Kraai 

 

 
Figuur 231. Territoria Zwarte Kraai 
 
Spreeuw (27) 
 
De landelijke daling, die al sinds de jaren 
tachtig zichtbaar is, was aanvankelijk in 
dit gebied nog niet te zien. Van 2005 tot 
2015 was er zelfs sprake van een lichte 
toename. De laatste twee inventarisaties 
geven echter een kleinere populatie te 
zien. 
 

 
Figuur 232. Trend Spreeuw 
 

 
Figuur 233. Spreeuw 
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Figuur 234. Territoria Spreeuw 
 
Vink (65) 
 
Een tamelijk stabiele populatie van deze 
algemeen voorkomende vogel. Opgaand 
geboomte is de belangrijkste 
voorwaarde voor vestiging. Die bomen 
hoeven ook niet echt dicht op elkaar te 
staan, getuige de goede bezetting van 
het opengekapte bos. 
 

 
Figuur 235. Trend Vink 
 

 
Figuur 236. Vink vrouwtje 

 
Figuur 237. Territoria Vink 
 
Groenling (6) 
 
Opvallend was het plotseling 
verschijnen in 2005 van de Groenling 
als broedvogel in het gebied. De 
aanvankelijk sterke stijging tot 2015 
heeft niet doorgezet en de populatie lijkt 
nu te stabiliseren op 6 territoria.  
 

 
Figuur 238. Trend Groenling 
 
De verspreiding beperkt zich vooral 
rond de westelijke vijvers. Heel open 
gebieden zijn niet zo in trek en ook 
grote, gesloten bosgebieden zijn dat 
niet. Bij de westelijke vijvers wordt de 
juiste balans gevonden, waar struwelen 
en bomen elkaar afwisselen rond de 
waterpartijen.  
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Figuur 239. Groenling 
 

 
Figuur 240. Territoria Groenling 
 
Putter (3) 
 
De waarnemingen van de Putter 
beperken zich voornamelijk tot het 
middengebied. Hoewel de Groenling en 
de Putter ongeveer dezelfde eisen 
stellen aan hun biotoop, zijn hier toch de 
subtiele verschillen te zien.  
Het gaat de Putter in het oostelijke deel 
van het land de laatste jaren voor de 
wind,. De trendgrafiek voor dit gebied is 
daar maar een flauwe afspiegeling van, 
maar dat komt omdat dit gebied 
natuurlijk niet het optimale biotoop is 
voor de Putter. 
 
 

 
Figuur 241. Trend Putter 
 

 
Figuur 242. Territoria Putter 
 
Kneu (2) 
 
De Kneu heeft zich de laatste jaren 
gevestigd in het oostelijke deel van het 
gebied waar heideveldjes en 
dennenbossen elkaar afwisselen. 
 

 
Figuur 243. Kneu 
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Figuur 244. Trend Kneu 
 

 
Figuur 245. Territoria Kneu 
 
Goudvink (7) 
 
De Goudvink doet het onverminderd 
goed in het gebied. Deze positieve trend 
wordt ook op andere plaatsen in de 
Kempen vastgesteld. De biotoopkeuze 
van de Goudvink is breed, maar in dit 
gebied is vooral het westelijke deel in 
trek. De fraaie afwisseling van 
moerasachtige delen, bomen en 
struwelen en de rust lijken de doorslag 
te geven. Het oostelijke, meer 
voedselarme deel met vooral 
dennenbossen en heideveldjes wordt 
vooralsnog versmaad door de Goudvink.   
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 246. Trend Goudvink 
 
 

 
Figuur 247. Territoria Goudvink 
 
Appelvink (1) 
 
Met de Appelvink gaat het wat 
moeizamer dan met de Goudvink, maar 
ook deze soort neemt toe in de Kempen.  
De Appelvink is een meer uitgesproken 
bosvogel dan de Goudvink en daarvoor 
zijn de mogelijkheden in dit gebied wat 
meer beperkt. 
 

 
Figuur 248. Appelvink 
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Figuur 249. Trend Appelvink 
 
 

 
Figuur 250. Territorium Appelvink 
 
Geelgors (9) 
 
De Geelgors zit duidelijk in de lift in dit 
gebied. In het zuidelijke deel zitten de 
territoria in de randbegroeiing die 
grenst aan de landbouwenclaves die uit 
de reguliere landbouw zijn gehaald. 
Daarnaast zijn er nu vier territoria in 
het noordelijke deel waar ook de 
landbouwenclaves worden omgevormd 
tot natuurgebied.  
 

 
Figuur 251. Trend Geelgors 
 

 
Figuur 252. Territoria Geelgors 
 

 
Figuur 253. Geelgors 
 
Rietgors (17) 
 
Ondanks de nodige variatie is er toch 
sprake van een min of meer stabiele 
populatie van gemiddeld zo’n twintig 
territoria. De vele riet- en struweelrijke 
randen in een redelijk open ruimte, 
maken dit gebied bij uitstek geschikt 
voor de Rietgors. 
 

 
Figuur 254. Trend Rietgors 
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Figuur 255. Rietgors, zingend mannetje 
 

 
Figuur 256. Territoria Rietgors 
 

 
Figuur 257. Nest Rietgors gevoerd met haren 
van Wild Zwijn 
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7. Niet-broedvogels 
 
Uiteraard worden er tijdens een 
broedvogelinventarisatie ook vogels 
waargenomen die niet in het gebied 
broeden of waarvan te weinig 
waarnemingen zijn gedaan om een 
terriorium vast te stellen volgens de 
gehanteerde criteria (van Dijk et. Al. 
2011 en 2012). 
Het hoeft nauwelijks betoog dat dit rijke 
en rustige gebied een grote 
aantrekkingskracht uitoefent op veel 
soorten. Een mooi voorbeeld is de 
Zwarte Ooievaar, die hier meerdere 
malen is waargenomen tijdens de 
inventarisatierondes. Tot broeden 
zullen ze hier vermoedelijk niet komen, 
maar er zijn wel reeds broedgevallen 
dicht bij onze landgrenzen gevonden in 
Duitsland. 
 

 
Figuur 258. Zwarte Ooievaar lijkt reeds met 
een schuin oog het gebied te monsteren. 
 
 

 
Figuur 259. Maar werd verjaagd door de 
Havik 

Een andere kandidaat is de 
Purperreiger. Een individu is hier een 
paar keer waargenomen in het 
broedseizoen van 2021. Het wachten is 
op een definitieve vestiging. 
 

 
Figuur 260. Purperreiger (foto Tom Heijnen 
2021) 
 
Ook de Grote Karekiet werd weer 
waargenomen in 2021, maar dit betrof 
vermoedelijk een doortrekker want 
vervolgwaarnemingen werden niet 
gedaan. In 2020 werd hier wel een 
broedgeval vastgesteld (Heijnen en 
Kolsters 2020).  
De Kleine Plevier is ook een sporadische 
broedvogel in dit gebied. Er werden in 
2021 weliswaar drie waarnemingen 
gedaan maar er werd niet aan de 
criteria voor het toekennen van een 
territorium voldaan.  
 

 
Figuur 261. Kleine Plevier 
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De Geoorde Fuut is in het verleden wel 
steeds een broedvogel geweest, maar is 
geleidelijk aan verdwenen uit het 
onderzoeksgebied. Hij is nog wel één 
keer waargenomen in 2021, in mei, 
maar er waren geen 
vervolgwaarnemingen. 
 

 
Figuur 262. Geoorde Fuut: voorheen wel 
broedvogel 
 
Ook de Bruine Kiekendief is de laatste 
inventarisaties geen broedvogel meer in 
dit gebied. Er zijn wel steeds losse 
waarnemingen gedaan, maar dat zijn 
vogels die hier komen jagen. 
 

 
Figuur 263. Bruine Kiekendief jagend in het 
gebied 
 
De Raaf is maar liefst zeven keer 
waargenomen, maar de witte stippen 
geven aan dat er geen sprake is van een 
territorium. De Raaf heeft er geen 
moeite mee om wat grotere afstanden af 
te leggen om voedsel te zoeken en 
neemt graag deel aan het project “dood 
doet leven”.  
 
 
 
 

 

 
Figuur 264. Waarnemingen Raaf in 2021 
 
Verder zijn de volgende soorten in het 
gebied waargenomen tijdens de 
inventarisatie, waarvan geen 
territorium is vastgesteld: Aalscholver, 
Grote Zilverreiger, Lepelaar, Indische 
Gans, Mandarijneend, Sperwer, 
Torenvalk, Slechtvalk, Kwartel, 
Watersnip, Kokmeeuw, Turkse Tortel, 
Ransuil, Gierzwaluw, Hop, 
Oeverzwaluw, Boerenzwaluw, 
Huiszwaluw, Graspieper, Gele 
Kwikstaart, Grote Gele Kwikstaart, 
Paapje, Tapuit, Fluiter, Klapekster, 
Kauw, Keep en Barmsijs. 
 

 
Figuur 265. Klapekster bleef nog lang hangen 
in het voorjaar 
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8. Zoogdieren 
 
Naar zoogdieren is niet speciaal gezocht. 
Alle waarnemingen zijn te beschouwen 
als een soort bijvangsten. In veel 
gevallen zijn de dieren ‘opgestoten’ 
tijdens de systematische 
inventarisatierondes voor de vogels. 
Toch zijn er nogal wat waarnemingen 
van zoogdieren gedaan: 180. Dat komt 
natuurlijk doordat vogelaars vroeg op 
pad zijn en de ronde starten als het nog 
min of meer donker is. Dan zijn ook veel 
zoogdieren actief. De waargenomen 
zoogdieren zullen hier kort de revue 
passeren. 
 
Wild Zwijn (78 waarnemingen) 
 
Een fors aantal, en ook weer meer dan 
tijdens de vorige inventarisatie in 2018, 
toen 59 waarnemingen werden gedaan. 
Op het kaartje staan veel minder dan 78 
stippen. Dat komt omdat de Wilde 
Zwijnen meestal in groepen worden 
waargenomen. 

 
Figuur 266. Waarnemingen Wilde Zwijnen. 
Sommige stippen vertegenwoordigen 
meerdere individuen. 
 
Alles wijst erop dat er zich veel Wilde 
Zwijnen in dit gebied bevinden. Naast de 
vele wroetsporen onder eiken en op de 

grazige paden, foerageren de zwijnen 
ook vaak in de rietkragen. De wortels 
van riet en Lisdodde zijn waarschijnlijk 
een belangrijk onder deel van hun 
menu. 
 
Haas (16 waarnemingen) 
 

 
Figuur 267. Haas in nat gedeelte 
 
De zestien waarnemingen zijn er ook 
meer dan tijdens de vorige 
inventarisatie, toen er zeven 
waarnemingen zijn gedaan.  
 

 
Figuur 268. Waarnemingen Haas 
 
De waarnemingen concentreren zich 
logischerwijs in het oostelijke deel van 
het gebied, daar waar de meeste open 
ruimte is.  
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Konijn (1) 
 

 
Figuur 269. Konijn 
 
De ene waarneming staat in schril 
contrast tot het aantal waarnemingen 
van de Haas. Het gaat nog steeds niet 
goed met de Konijnen in het 
buitengebied. Ook tijdens de vorige 
inventarisatie is er slechts één 
waarneming gedaan. 
 

 
Figuur 270. Waarneming Konijn 
 
 
 
 
 
 

 
Europese Rode Eekhoorn (3) 
 
Drie waarnemingen is natuurlijk niet 
veel voor een rijk gebied als dit, maar 
drie jaar geleden was er geen enkele 
waarneming van de Europese Rode 
Eekhoorn. Dus in dat opzicht is het 
mogelijk toch een gunstige 
ontwikkeling. 
 
 

 
Figuur 271. Waarnemingen Eekhoorn 
 
Rosse Woelmuis (1) 
 
Deze ene waarneming is natuurlijk een 
toevalstreffer en zegt helemaal niets 
over de stand van de Rosse Woelmuis in 
dit gebied. Maar als besloten wordt om 
alle zoogdieren te noteren, dan hoort 
deze waarneming ook in dit overzicht. 
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Figuur 272. Rosse Woelmuis 

 
Figuur 273. Waarneming Rosse Woelmuis 
 
Vos (2) 
 
Vossen zijn voornamelijk nachtdieren, 
maar in het voorjaar wanneer ze jongen 
hebben, willen ze ook nog wel eens 
overdag actief zijn, vooral in de vroege 
ochtend. Drie jaar geleden waren er vier 
waarnemingen. De rust en rijkdom aan 
prooien maken dit gebied heel geschikt 
voor de Vos. 
 

 
Figuur 274. Waarnemingen Vos 
 
Wezel (2) 
 
Twee waarnemingen van een Wezel is 
een goed teken. De waarnemingen 
liggen ook nog ver uit elkaar en dus is de 
kans groot dat het om verschillende 
individuen gaat. Het kaartje van de 
Wezel is natuurlijk ook maar een topje 
van de ijsberg, maar het maakt duidelijk 
dat er in ieder geval een ijsberg is. Drie 
jaar geleden waren er geen 
waarnemingen van Wezels.  
Wezels leven vooral van woelmuizen. 
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Figuur 275. Waarnemingen Wezel 
 

 
Bunzing (1) 
 
De Bunzing is meer een nachtdier dan 
de Wezel. In de hele vroege ochtend lukt 
het soms om er een te zien te krijgen. 
Er is een waarneming gedaan in het 
noordwestelijke loofbosgedeelte. In het 
verleden zijn ook al sporadische 
waarnemingen van de bunzing gedaan 
in dit gebied. Daarmee is een 
doorlopende aanwezigheid voor de 
hand liggend. 
 
 

 
Figuur 276. Waarneming Bunzing 
 
Ree (76) 
 
Evenals vorig jaar een groot aantal 
waarnemingen van Reeën. Reeën 
worden wel eens opgestoten op hun 
rustplaats, maar nog vaker vertrekken 
ze heimelijk als iemand ze op grote 
afstand nadert. Die worden dan vaak 
niet opgemerkt. Recent heb ik hiermee 
ervaring opgedaan met een 
warmtekijker.  
 

 
Figuur 277. Reebok eet wilgenloof 
 
Op het kaartje vertegenwoordigen 
sommige stippen meerdere exemplaren 
en de kleine ruiten zijn waarnemingen 
die buiten de gebiedsgrenzen liggen. 
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Figuur 278. Waarnemingen Ree 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

68 
 

5. Slotbeschouwing 
 
De elfde broedvogelinventarisatie in een 
tijdspanne van 30 jaar van de oostelijke 
Visvijvers is voltooid. Een gebied dat 
gerust een van de ‘natuurparels’ in het 
werkgebied van Vogelwerkgroep De 
Kempen genoemd mag worden. De rust, 
de vele waterpartijen en de weelderige 
begroeiingen staan garant voor een rijke 
vogelbevolking in het gebied in het 
broedseizoen.  
Een langere reeks aan 
broedvogelinventarisaties bevat veel 
informatie over de toestand van het 
gebied. Uiteraard kunnen oorzaken voor 
veranderingen ook buiten het 
broedgebied liggen. Dat komt dan 
meestal tot uiting in landelijke trends 
die door Sovon worden bijgehouden. 
Een lange reeks in een stabiel gebied 
geeft vooral inzicht in de fluctuaties die 
op kunnen treden. Bij sommige soorten 
is die jaarlijkse fluctuatie heel groot. Bij 
die soorten zouden met een eenmalige 

inventarisatie mogelijke verkeerde 
conclusies kunnen worden getrokken. 
Lange reeksen zijn zeldzaam. Zeker die 
reeksen waarbij de methode en 
bemanning zoveel mogelijk gelijk 
gehouden wordt (ceteris paribus). Maar 
al te vaak worden vogelaantallen in een 
gebied vergeleken, terwijl de 
onderzoeksinspanning dat helemaal niet 
toelaat.  
Aan deze reeks van de oostzijde van de 
voormalige viskwekerij is aan de 
constante onderzoeksinspanning steeds 
voldaan en kunnen de verschillende 
jaren met recht met elkaar vergeleken 
worden. Wij als Vogelwerkgroep De 
Kempen hopen daarom deze reeks nog 
lang op dezelfde manier voort te zetten. 
Een goede ontwikkeling in de loop van 
de jaren was de omvorming van enige 
belendende landbouwenclaves tot 
extensief beheerde vlaktes. Een proces 
dat overigens momenteel nog in gang is. 
Het levert soms betoverend mooie 
plaatjes op.

 

 
Figuur 279. Voormalige landbouwenclave ten zuiden van het Greveschutven  
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