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1. AANLEIDING 
 
 
De Weijerkens is jaren geleden uit de 
intensieve landbouw gehaald en teruggeven 
aan de natuur. Het ontwikkelt zich als een 
schraal grasland waar al veel bijzondere 
soorten zich thuis voelen. De zeer zeldzame 
Veldparel-moervlinder en de zeldzame Gladde 
slang hebben dit gebied ontdekt. Ook zijn er 

diverse bijzondere vogelsoorten gezien die het 
als foerageergebied gebruiken, maar er is nog 
weinig zicht op de soorten en aantallen 
binnen dit terrein. Een broedvogel-
inventarisatie helpt om betere keuzes te 
maken bij het toekomstige beheer.  

 

  
Veldparelmoervlinder, 4 juni 2021 (HV)  
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2. GEBIEDSBESCHRIJVING 
 
 

2.1 Ligging 
De Weijerkens ligt in het zuiden van Noord-
Brabant, in de gemeente Bergeijk ten westen 
van het dorp Luyksgestel. Het onderzochte 
gebied is 34 ha groot en ligt ingeklemd tussen 
de Postelse Heide in het noorden en de 
Bergeykse Stukken in het zuiden (figuur1).  
 
 

2.2 Ontstaan 
Op de website van de gemeente Bergeijk 
wordt het volgende over het gebied gemeld 
klik hier voor bron): 
 
De Weijerkens maakt deel uit van de 
Ecologische Hoofdstructuur (‘nieuwe natuur’). 
De voormalige landbouwenclave ligt centraal 
tussen de Cartierheide in het noorden en 
Stevensbergen in het zuiden. Daar komen 
belangrijke populaties van de Gladde slang 
voor. Door de natuurinrichting van de 
Weijerkens worden beide populaties met 
elkaar verbonden. Deze verbinding bevordert 
het voortbestaan van de soort. Het plan sluit 
dan ook aan bij de maatregelen voor de 
Gladde slang en voor de Nachtzwaluw die al in 

de wijdere omgeving (zullen) worden 
genomen door gemeente, bosgroep en 
Staatsbosbeheer.  
 

 De Weijerkens 15 jaar geleden, maart 2007 (TH) 

 
Het voormalige landbouwgebied is in januari 
en februari 2010 ingericht als bloemrijk 
grasland. Ongeveer vier hectare aanliggend 
bos is gekapt en voor een deel van de 
strooisellaag ontdaan. Hier zal geleidelijk aan 
een heidevegetatie ontstaan. Voor de gladde 
slang en voor andere dieren, zoals de 
Nachtzwaluw, ontstaat er zo een optimale 
structuurvariatie. Ook de aanleg van een poel, 
een vochtige laagte en enkele extensief 

Figuur 1. Ligging en begrenzing van het onderzochte gebied. 

 

http://www.bestemmingbergeijk.nl/toerisme/recreatie-en-cultuur/natuur/weijerkens/1047/
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beheerde akkertjes dragen daaraan bij. Voor 
een geleidelijke overgang van grasland naar 
bos worden de ‘harde’ bosranden meer open 
gemaakt door het kappen van bomen. 
Rondom het grasland komt een 
(schapen)raster. In het gekapte bos wordt een 
raster geplaatst om de jonge heidevegetatie 
de kans te geven. De mountainbike-route die 
er liep, is verlegd. Het gebruik van rasters voor 

het omvormingsbeheer zal circa tien à vijftien 
jaar beslaan. 
 
In het natuurbeheerplan van de provincie 
Noord-Brabant is te zien hoe de Weijerkens 
een onderdeel gaat vormen van de 
verbindingen tussen de Cartierheide en 
Stevensbergen (figuur 2). 

 

 
Figuur 2. Natuurbeheertypenkaart van de Weijerkens en omgeving, situatie 2022 (klik hier voor brondata). 
 

 
 

2.3 Vegetatie 
In de Weijerkens worden aanwezige graslandvegetaties gekenmerkt door een mozaïek van matig 
voedselrijke tot plaatselijk matig voedselarme, kruidenrijke graslanden op plaatsen waar dieper is 
afgegraven op de minerale bodem. De wat rijkere delen worden gekenmerkt door aanwezigheid van 
Gestreepte witbol, Smalle weegbree, Scherpe boterbloem, Wilde peen, Spits havikskruid, Gewone 
margriet en Knoopkruid. Op plaatsen waar lokaal geakkerd is om dominantie van Gestreepte witbol 
te doorbreken zijn nog typische akkerkruiden te vinden, zoals Bolderik, Phacelia, en Vogelwikke. Op 
de meest schrale plekken wordt Schapenzuring, Zandblauwtje, Reukgras, Muizenoor en Gewoon 
biggenkruid aangetroffen, als indicatoren voor plantengemeenschappen van heischrale graslanden. 
Verder worden de graslanden omzoomd door naaldbossen met een mantel van Sporkehout en 
Zomereik. Plaatselijk zijn kleine landschapselementen aanwezig, met name (aangeplante) 
struweelsingels. [bron: Bjorn Alards, Staatsbosbeheer]. 
 

  

Stevensbergen 

Cartierheide 

https://data.overheid.nl/dataset/6241-natuurbeheerplan--natuur-netwerk-brabant-met-onderverdeling
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3. WERKWIJZE 
 
 

3.1 Methode van inventariseren en 
interpreteren 
Het gebied werd systematisch doorkruist en 
de route was zodanig dat er wat gehoor- en 
zichtafstand betreft geen ‘dode hoeken’ 
waren. Per bezoek werd het volledige gebied 
onderzocht. Een bezoek startte afwisselend in 
het uiterste westen of uiterste oosten. 
Vogelsoorten hebben ‘s ochtends een 
zangpiek en die is per soort anders. Met 
afwisselend starten wordt voorkomen dat 
steeds hetzelfde stukje heel vroeg in de 
ochtend wordt geteld en een ander stukje 
altijd later.  
 
De gevolgde methode van inventariseren is 
die van het broedvogel monitoring project 
(BMP), ontwikkeld door Sovon. De methode 
bestaat uit soortspecifieke richtlijnen voor het 
noteren en interpreteren van waarnemingen. 
De gegevens werden op een tablet ingevoerd 

met het programma Avimap, waarmee na 
afloop van iedere telling met een druk op de 
knop alles naar de database van Sovon werd 
gestuurd. Nadat al het veldwerk erop zat, 
werd het clusteren en interpreteren 
volautomatisch gedaan door het programma 
Autocluster.  
 
 

3.2 Veldwerk in 2022 
 
Inventarisatiebezoeken. De kern van de 
inventarisatie bestond uit 9 bezoeken in de 
vroege ochtend en één bezoek in de avond. 
Daarnaast werden extra bezoeken gebracht 
gericht op specifieke soorten. 
 
Bezoekintensiteit. De totale bezoekintensiteit 
(som van de bestede tijd) was 31:43 uur ofwel 
55 min/ha, waarvan 1:59 uur (3 min/ha) in de 
avonduren. 

 
 
Tabel 1. Overzicht van de inventarisatiebezoeken in 2022. 
 

Datum Begintijd Eindtijd Tijdbesteding 
(uu:mm) 

Hele 
gebied? 

Alle 
soorten? 

Selectie van soorten 

5-3 6:38 8:59 2:21 J J  

23-3 6:00 8:38 2:38 J J  

6-4 6:38 8:22 1:44 J J  

18-4 5:53 9:21 3:28 J J  

28-4 5:42 7:57 2:15 J J  

6-5 5:35 7:44 2:09 J J  

16-5 5:19 7:10 1:51 J J  

22-5 5:09 9:06 3:57 J J  

22-5 - - - N N Losse waarnemingen Grauwe Klauwier 

29-5 21:06 23:05 1:59 J N Schemer- en nachtsoorten 

4-6 4:52 8:06 3:14 J J  

6-6 - - - N N Losse waarnemingen Kwartel 

11-6 11:47 13:28 1:41 N N Kwartel en Grauwe Klauwier 

19-6 17:06 19:20 2:14 J N Kwartel en Grauwe Klauwier 

4-7 11:55 14:07 2:12 J N Kwartel en Grauwe Klauwier 

 ∑ = 31:43 
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3.3 Kanttekeningen 
 
Soorten met een lage trefkans. De meeste 
soorten die in de Weijerkens als broedvogel te 
verwachten zijn, konden met het gehanteerde 
bezoekschema goed in kaart gebracht 
worden.  De aantallen en verspreidings-
kaarten geven een betrouwbaar beeld. 
Sommige soorten zijn moeilijker op te sporen 
omdat ze weinig vocaal zijn.  In de Weijerkens 
gaat het dan om Kleine Bonte Specht, 
Staartmees en Goudvink. 
 
Soorten op de grens. Vooral in een klein 
gebied als de Weijerkens kunnen territoria 
makkelijk ‘grensoverschrijdend’ zijn. 
Aangezien het gebied ingeklemd ligt tussen 
naaldbos, geldt dat vooral voor soorten van 
bos en opgaand hout. Het is subjectief of een 
territoriumstip dan net wel of net niet binnen 
het onderzochte gebied staat. Dat geldt onder 
meer voor Zwartkop, Tjiftjaf en Vink. 
Voor twee soorten, die wel een territoriumstip 
in de Weijerkens hebben,  is het twijfelachtig 
of de Weijerkens een substantieel onderdeel 
van het territorium uitmaakte. Het gaat om 
Kleine Bonte Specht met één waarneming en 
Goudvink met één waarneming van twee 
paren aan de rand van het gebied. Beide zijn 
bosvogels.  
 
Soorten met grote territoria. Sommige 
soorten hebben een groot territorium, dat 
soms onder te verdelen is in een deel waar 
gebroed wordt en een deel (zoals de 
Weijerkens) waar naar voedsel wordt gezocht. 
Dit was onder meer bij de waargenomen 
Torenvalken het  geval. Ze werden met 
regelmaat in het onderzoeksgebied gezien 
maar niet met een zodanige broedcode dat 
het tot een territoriumstip in de Weijerkens 
leidde. Dergelijke soorten broedden buiten 
het onderzochte gebied maar benutten de 
Weijerkens als voedselgebied. 
 
Locatie van de stippen. Binnen een 
verzameling waarnemingen die door 
Autocluster tot één territorium worden 
gerekend, plaatst Autocluster de 
territoriumstip (‘de stip op de kaart’)  op de 
waarneming met de hoogste broedcode. Als 

er twee of meer waarnemingen zijn met de 
hoogste broedcode, dan wordt de laatste 
waarneming gebruikt. De stip staat dus niet in 
het midden van alle waarnemingen die tot het 
territorium werden gerekend, en ook niet per 

se op de plek waar het nest zich bevond. Bij 
nestindicatieve waarnemingen staat de stip 
uiteraard wel op de juiste plek.  
Bij zangvogels met kleine territoria maakt dit 
alles weinig uit, maar bij vogels met grote 
territoria kunnen verspreidingskaarten vragen 
oproepen. Houd er dan rekening mee dat dit 
kan komen door de manier van toewijzen van 
de stip door Autocluster. 
 
 

3.4 Gegevens uit voorgaande jaren 
De eerste inventarisatie van het gebied was in 
1982 (Wouters 1982). T.b.v. het toenmalige 
streekorgaan Kempenland werd het gebied op 
twee dagen (25 april en 15 mei) overdag 
afgezocht, m.n. met de intentie om 
weidevogels op te sporen. 
 
In het kader van een vlakdekkende 
inventarisatie van Noord-Brabant werd de 
Weijerkens in 2000 geïnventariseerd door 
medewerkers van de Provincie Noord-Brabant 
(klik hier voor brondata). Er is geen informatie 
beschikbaar over de bezoekintensiteit maar 
deze zal relatief laag geweest zijn t.o.v. de 
inventarisatie in 2022. 
 
In 2006 werd de Weijerkens op alle soorten 
geïnventariseerd als onderdeel van een 
grotere inventarisatie van de Boswachterij De 
Kempen (Wouters et al. 2007). Hoewel de 
gehanteerde methode identiek was aan die in 
2022, was de bezoekintensiteit aanmerkelijk 
lager: 6 bezoekrondes (zónder avondbezoek) 
tegenover 10 in 2022. Ook was de 
karteersnelheid in 2006 hoger omdat destijds 
een groot gebied werd onderzocht. De 
gemiddelde bezoekintensiteit in 2006 over de 
gehele Boswachterij was 8,5 minuten/ha wat 
neerkomt op 15% is van de bezoekintensiteit 
in 2022. Daar staat tegenover dat het gebied 
qua vegetatiestructuur in 2006 aanmerkelijk 
makkelijker te tellen was dan tegenwoordig.

https://georegister.brabant.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/b733fe9f-dbfd-4781-a920-8332c86a5163?tab=general
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4. RESULTATEN VAN DE INVENTARISATIE IN 2022 
 
 

4.1 Broedvogels 
Het getelde aantal territoria per soort is in 
tabel 2 samengevat. In figuur 3 zijn van alle 
soorten verspreidingskaarten opgenomen. 
 
Tabel 2. Aantal territoria in 2022. 
 

Soort Aantal 

Kwartel 3 

Holenduif 1 

Nachtzwaluw 1 

Kleine Bonte Specht 1 

Boomleeuwerik 5 

Veldleeuwerik 6 

Boompieper 15 

Witte Kwikstaart 1 

Roodborst 3 

Roodborsttapuit 12 

Merel 4 

Grasmus 8 

Zwartkop 5 

Tjiftjaf 1 

Fitis 5 

Staartmees 1 

Pimpelmees 3 

Koolmees 2 

Grauwe Klauwier 3 

Zwarte Kraai 1 

Huismus 1 

Vink 3 

Putter 2 

Kneu 1 

Goudvink 2 

Geelgors 6 

Aantal territoria 96 

Aantal soorten 26 

 
Enkele soorten worden hieronder toegelicht. 
 
Nachtzwaluw. In de westelijke punt, waar een 
stukje open, droge vegetatie aanwezig is, was 
een territorium aanwezig. In werkelijkheid 
omvatte het territorium ongetwijfeld ook 
gebieden buiten de begrenzing van de 
Weijerkens.  

 
Dé tijd om Nachtzwaluwen te inventariseren (JW) 

 
Kwartel. Territoria werden verwacht omdat 
de soort ook in het verleden al voorkwam. In 
2021 werden zelfs 8 territoria geteld en 
daarom viel het aantal van 3 territoria in 2022 
wat tegen, zeker omdat het in de Kempen in 
2022 een beter Kwarteljaar was dan het jaar 
daarvoor.  
 
Roodborsttapuit. De variatie in 
vegetatiestructuur en het grote aanbod van 
insecten zijn ideaal voor een soort als de 
Roodborsttapuit.  
 

 
Man Roodborsttapuit op 7 juni 2022 (TH) 

 
De dichtheid is met 35 territoria/100 ha  zeer 
hoog en deze wordt in de Kempen alleen in de 
allerbeste structuurrijke heideterreinen (zoals 
de Neterselsche Heide) geëvenaard.  
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Kwartel: 3 territoria 

 
 
Holenduif: 1 territorium 

 
 
Nachtzwaluw: 1 territorium 

 
 
Kleine Bonte Specht: 1 territorium 

 
 
Boomleeuwerik: 5 territoria 

 
 

Veldleeuwerik: 6 territoria 

 
 
Boompieper: 15 territoria 

 
 
Witte Kwikstaart: 1 territorium 

 
 
Roodborst: 3 territoria 

 
 
Roodborsttapuit: 12 territoria 

 
 
  Figuur 3. Ligging van de territoria van alle broedvogelsoorten in 2022 (voortzetting op volgende pagina’s). 
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Merel: 4 territoria 

 
 
Grasmus: 8 territoria 

 
 
Zwartkop: 5 territoria 

 
 
Tjiftjaf: 1 territorium 

 
 
Fitis: 5 territoria 

 
 

Staartmees: 1 territorium 

 
 
Pimpelmees: 3 territoria 

 
 
Koolmees: 2 territoria 

 
 
Grauwe Klauwier: 3 territoria 

 
 
Zwarte Kraai: 1 territorium 

 
 
  Figuur 3, vervolg. 
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Huismus: 1 territorium 

 
 
Vink: 3 territoria 

 
 
Putter: 2 territoria 

 

Kneu: 1 territorium 

 
 
Goudvink: 2 territoria 

 
 
Geelgors: 6 territoria 

 
 
 

 
Vrijstaande bomen en struiken zijn belangrijk als uitkijkpost voor onder meer Grauwe Klauwier en Geelgors, 24 
juni 2021 (TH)  

Figuur 3, vervolg. 
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Grauwe Klauwier. In 2021 werd het eerste 
territorium gevonden, al valt niet uit te sluiten 
dat de soort al eerder present was. Na een 
eerste waarneming van 2 mannen op 13 juni 
2021 en een paar en man op 15 juni volgden 
alleen nog waarnemingen van het paar, dat 
minstens 1 jong grootbracht (bron: Freek 
Lemmens). Volgens de BMP-criteria 
betekende dat één territorium, maar wellicht 
was er een tweede territorium aanwezig. 
 

 
Man Grauwe Klauwier, 4 juli 2022 (TH) 

 
In 2022 werden de eerste Grauwe Klauwieren 
op 22 mei ontdekt. Het bleek geen sinecure te 
zijn om vervolgens achter het precieze aantal 
territoria te komen. De vogels gedroegen zich 
zeer heimelijk en waren daardoor extreem 
moeilijk in kaart te brengen. Uiteindelijk 
bleken er 3 territoria te zijn. Hieronder staan 
alle waarnemingen en hoe die geclusterd zijn 
(figuur 4).   
 

 
Figuur 4. Alle waarnemingen van Grauwe 
Klauwieren in 2022 met clustering tot 3 territoria. 

 
De witte stip links op de kaart betrof een man 
op 22 mei. Deze werd door het cluster-
algoritme niet bij andere waarnemingen 
‘getrokken’, maar de melding was op zich zelf 
onvoldoende om er een extra territorium van 
te maken. 
 

In de drie territoria werden duidelijke 
indicaties van broeden vastgesteld, wat o.a. 
bleek uit de volgende waarnemingen: 
- In het linker territorium werd op 22 mei 

een paar gezien waarvan de vrouw met 
nestmateriaal in een braamstruik 
verdween.  

- In het middelste territorium werd op 22 
mei een fel alarmerende man gezien, op 
19 juni een man die een braamstruik in 
dook (= vermoedelijke nestplaats) en op 4 
juli een man die een Torenvalk belaagde.  

- In het rechter territorium was op 4 juli 
minstens 1 jong aanwezig. 

 
 

4.2 Broedvogels in de omgeving 
Regelmatig werden op de Weijerkens vogels 
gezien die niet in het gebied als broedvogel 
voorkwamen, maar (vermoedelijk) wel in de 
omgeving. De meest bijzondere soorten 
worden hieronder besproken. 
 
Havik. De waarnemingen duidden op een 
territorium in de directe omgeving: 5 maart 1 
ex roepend uit de noordelijke bosrand, 11 
april man in zuidelijke bosrand, 14 april 
baltsend ex in de noordelijke bosrand, 11 juni 
man baltsende (‘vertraagde vlucht’) boven het 
gebied.  
 
Wespendief. Wespendieven werden gezien op 
11 juni (man), 19 juni (paar), 4 juli (vrouw) en 
9 juli. Dit duidt er sterk op dat er in de 
omgeving een territorium was. 
 

 
Man Wespendief, 11 juni 2022 (TH) 
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Onderstaande foto’s tonen twee verschillende 
Wespendiefvrouwen wat er op wijst dat er in 
de omgeving wellicht nog een tweede 
territorium was. 
 

 
Vrouw Wespendief, 19 juni 2022 (TH) 
 

 
Vrouw Wespendief, 4 juli 2022 (TH) 

 
Torenvalk. Het hele broedseizoen door 
werden 1-2 Torenvalken gezien. De vogels 
gebruikten de Weijerkens als jachtgebied. Ze 
zullen in de directe omgeving gebroed 
hebben. 
 

 
Geringde vrouw Torenvalk, 7 juni 2022 (TH) 

 
Houtsnip. Tijdens het avondbezoek van 29 
mei werd zowel boven de noordelijke als 
zuidelijke bosrand een baltsende Houtsnip 
gezien. 

Oehoe. Op 4, 8 en 9 maart werd in de 
omgeving een roepende Oehoe gehoord. 
Dankzij speciale tellingen in de Kempen in 
2022 weten we dat deze imposante uil 
inmiddels iets minder zeldzaam is dan 
voorheen gedacht. 
 
Bosuil. In de zuidelijke bosrand werd op 16 
mei een ‘zingende’ vogel gehoord. 
 
Zwarte Specht. Er waren diverse 
waarnemingen in de omliggende bosranden, 
zowel ten noorden als zuiden van de 
Weijerkens. 
 
Nachtzwaluw. In de omliggende bosranden 
werden bij het avondbezoek op 29 mei 3 
zangposten vastgesteld (figuur 5). De vogels 
maken vermoedelijk dankbaar gebruik van de 
Weijerkens als foerageergebied. 
 

 
Figuur 5. Nachtzwaluwzangposten op 29 mei 2022. 

 
Kruisbek. Op 5 maart vloog een man laag 
over. Dit kan een broedvogel in de omgeving 
geweest zijn, al ontbreken vervolgwaar-
nemingen. 
 
Raaf. In de omgeving broedde een paar 
succesvol. Het is daarom niet vreemd dat er 
Raven op de Weijerkens gezien werden: 23 
maart 1 ex roepend, 11 april 2 ex, 22 mei 1 ex 
roepend en 28 juni vermoedelijk adult paar 
(fanatiek roepend) en minstens 1 jong. 
 

 
Onvolwassen Raaf, 28 juni 2022 (FN) 
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Appelvink. Op 16 mei vlogen 2 ex laag over 
het gebied. Gezien de datum betroffen dit 
vermoedelijk broedvogels uit het omliggende 
bos. 
 
 

4.3 Niet-broedvogels 
In het broedseizoen (maart t/m juli) werden 
diverse interessante niet-broedvogels 
waargenomen (bronnen: onze inventarisatie 
aangevuld met waarneming.nl): 
o Zwarte Wouw: 18 april 1 ex jagend 
o Blauwe Kiekendief: 3 maart 1 man, 13 

maart 1 ringstaart jagend, 11 april 1 
ringstaart overvliegend 

o Draaihals: 14 april 1 ex 
o Beflijster: 6 april 1 man, 11 april 1 man, 8 

mei 1 ex 
o Bonte Vliegenvanger: 5 mei 1 ex zingend 
o Klapekster: 2 t/m 23 maart en 6 april 1 ex. 
 

N.b.: Klapeksters 
werden in de winters 
2016/17 en 2018/19 
t/m 2021/22 
regelmatig gezien. Dit 
is het enige winter-
gebied in de Kempen 
dat uit overwegend 
schraalgrasland 
bestaat. 

Klapekster, 5 maart  
2022 (TH) 

 
De bloemrijke akkers en ingezaaide percelen 
bleken zeer aantrekkelijk voor doortrekkers te 
zijn. Zo zaten er op 5 maart duizenden vogels, 
vooral Vinken met daartussen de nodige 
Koolmezen, Pimpelmezen, Kepen, Sijzen en 
Rietgorzen. 
 
 

4.4 Zoogdieren 
Tijdens de inventarisaties zijn ook zoogdieren 
genoteerd (figuur 6). Op de kaartjes zijn met 
een stip de waarnemingen binnen de grenzen 
van het onderzocht gebied aangegeven, en 
met een klein wiebertje de waarnemingen net 
daarbuiten. 
 

Vos 

 
 
Ree 

 
 
Haas 

 
 
Mol 

 
Figuur 6. Waarnemingen van zoogdieren in 2022. 

 
 

 
Vos op jacht, 4 juni 2022 (TH) 
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5. INTERPRETATIE VAN DE RESULTATEN EN ADVIEZEN 
 
 

5.1 Soortenrijkdom 
In 2022 zijn 26 soorten als broedvogel 
vastgesteld op een oppervlakte van 34 ha. Hoe 
de soortenrijkdom zich verhoudt tot andere 
gebieden in de regio wordt hieronder 
geïllustreerd (figuur 7). Hierin is de relatie 
tussen de gebiedsoppervlakte en het aantal 
broedvogelsoorten weergegeven van een 
grote mix aan goed onderzochte gebieden in 
de Kempen. Het aantal soorten is logischerwijs 
groter als de onderzochte oppervlakte of de 
variëteit aan habitats groter is. Het is geen 
lineair maar een zgn. log-lineair verband: het 
aantal neemt recht evenredig toe met de 
logaritme van de oppervlakte. 
 

 
 
Figuur 7. Relatie tussen aantal broedvogelsoorten 
en gebiedsoppervlakte van 43 goed onderzochte 
gebieden in de Kempen. Alleen inventarisaties van 
>10 ha en vanaf het jaar 2000 zijn opgenomen. Bij 
herhalende inventarisaties van een gebied is het 
gemiddeld aantal soorten genomen.  
 
Het aantal soorten in de Weijerkens is lager 
dan het gemiddelde van gebieden met een 
vergelijkbare oppervlakte. Dit heeft te maken 
met de vegetatie van overwegend schraal, 
bloemrijk grasland dat nu eenmaal naar 
verhouding soortenarm is, en het ontbreken 
van grotere stukken loof- en naaldbos binnen 
het onderzochte gebied om dit lage aantal ‘op 

te krikken’. Er zijn geen gebieden binnen de 
Kempen die qua vegetatie, structuur en ligging 
vergelijkbaar zijn met de Weijerkens. 
 
 

5.2 Veranderingen in aantallen en 
soortensamenstelling 
Dankzij broedvogelinventarisaties in het 
verleden weten we hoe de ontwikkeling van 
een aantal soorten globaal verliep (tabel 3).  
 
Tabel 3. Aantal territoria van soorten van open en 
halfopen landschappen in vijf jaren. In 1982, 1985 
en 2000 was het gebied nog in agrarisch gebruik. 
Vanaf 2010 werd het gebied ingericht als schraal 
grasland maar enkele jaren daarvoor was het 
agrarisch gebruik al gestopt. 
 

Soort 1982 1985 2000 2016 2022 

Kwartel - - 1 1 3 

Kievit 3 - - - - 

Wulp 1 - 1 - - 

Zomertortel - - - 1 - 

Boomleeuwerik - - 1 2 5 

Veldleeuwerik 1 - - 1 6 

Graspieper - - - 4 - 

Boompieper ? ? ? 1 15 

Witte Kwikstaart ? ? ? - 1 

Roodborsttapuit - - - 7 12 

Grasmus - - - - 8 

Grauwe Klauwier - - - - 3 

Putter - - - - 2 

Kneu ? - - - 1 

Geelgors 2 1 4 4 6 

Aantal territoria >7 >1 >4 17 62 

Aantal soorten >5 >1 >7 8 11 

 
Tot in de jaren ’00 waren de aantallen laag, 
maar wel behoorden Kievit en Wulp toen nog 
tot de broedvogels.  
 
Uit de inventarisatie in 2016, de eerste die na 
de overgang naar schraal grasland plaatsvond, 
bleek dat de meeste soorten een positieve 
ontwikkeling doormaakten. Bijzondere 
soorten ten opzichte van 2022 waren 
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Zomertortel en Graspieper. Zomertortel is 
inmiddels een zeldzame broedvogel die echter 
binnen de Kempen een kleine stronghold 
heeft in de omgeving van Luyksgestel, dus wie 
weet… De Graspiepers profiteerden voorheen 
van de sloot die door het gebied liep en die is 
bij de herinrichting gedempt. De slootranden 
boden nestelgelegenheid voor deze soort. 
 
De gegevens van 2022 stemmen optimistisch. 
De soorten van open en halfopen 
landschappen zijn bijna allemaal toegenomen 
en de soortensamenstelling is bijzonder: 
nergens in de Kempen treffen we op zo’n klein 
oppervlak zo’n pallet aan soorten in zulke 
aantallen aan. De kunst is om het beheer 
zodanig vorm te geven dat deze unieke 
soortensamenstelling kan blijven bestaan en 
kan worden ‘uitgebouwd’. 
 
 

5.3 Beheeradviezen Rode Lijstsoorten 
In 2022 kwamen in de Weijerkens vier soorten 
als broedvogel voor die op de Rode Lijst van 
Nederlandse broedvogels staan (tabel 4).  
 
Tabel 4. Rode Lijstsoorten broedvogels (klik hier 
voor bron) in de Weijerkens in 2022. De trends in 
2010-2020 zijn door de auteur van dit rapport 
afgeleid uit de soortgegevens op de website van 
Sovon. 
 

Rode Lijststoort Aantal Rode Lijst Trend in NL 

 
territoria categorie 2010-2020 

Veldleeuwerik 6 Gevoelig Stabiel 
Grauwe Klauwier 3 Bedreigd Toename 
Huismus 1 Gevoelig Stabiel 
Kneu 1 Gevoelig Toename 

Aantal territoria 10   
Aantal soorten 4   

 
Voor deze soorten zijn de volgende beheer-
adviezen van belang. 
 
Grauwe Klauwier. De soort heeft in de 
Kempen een grote voorkeur voor kruiden- en 
faunarijke graslanden, waar veel – ook grotere 
– insecten voorkomen die als voedsel dienen. 
Veelal zijn er braamstruiken of andere dichte 
struiken aanwezig die fungeren als nestplaats. 
In nogal wat broedgebieden is ook een 
paddenpoel aanwezig die de klauwieren 
kunnen gebruiken als alternatieve 

voedselbron. Vaak grazen, als onderdeel van 
het beheer, runderen (Limousin) in de 
gebieden en wellicht hebben die een positief 
effect door te zorgen voor structuurvariatie en 
mest, en daarmee voor variatie in insecten 
(o.a. Heijnen 2022). 
 

 
Man Grauwe Klauwier, 11 juni 2022 (TH) 

 
Belangrijke aandachtspunten bij beheer ten 
behoeve van de Grauwe Klauwier zijn (o.a. van 
Kleunen et al. 2017): 
- Aanhouden van een lage graasdruk. 
- Hooilanden pas na het broedseizoen (of 

deels niet) te maaien; Grauwe Klauwieren 
en hun jongen verlaten gewoonlijk pas in 
augustus hun broedgebied! 

- Gefaseerd verwijderen van boomopslag 
en kleinschalig plaggen. 

 
Veldleeuwerik. In de Kempen is de soort als 
broedvogel grotendeels aangewezen op 
heidevelden en open graslanden. Kruiden- en 
faunarijke graslanden zijn in de meeste 
gevallen niet geschikt omdat de vegetatie er 
te dicht is. De Weijerkens is daarop voor de 
Veldleeuwerik een positieve uitzondering.  
 
Belangrijke aandachtspunten bij het beheer 
ten behoeve van de Veldleeuwerik zijn (van 
Kleunen et al. 2017): 
- Tegengaan van verruiging. 
- Verbouwen van zomergraan. 
- IJl inzaaien van graangewassen. 
 
Huismus. De Weijerkens zijn o.a. door de 
graanveldjes een prima voedselgebied voor 
Huismussen, maar om te nestelen zijn ze 
afhankelijk van menselijke bebouwing zoals de 
boerderijen die aan de westelijke rand van het 
gebied liggen. Wellicht is het mogelijk om in 

https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/juridische-bescherming/soortbescherming/rode-lijst/rode-lijst-broedvogels
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gesprek met de boeren tot verbeteringen van 
de nestgelegenheid in en rond de boerderijen 
te komen. 
 
Kneu. De Weijerkens lijkt voor Kneuen een 
prima voedsel- en broedgebied maar 
desondanks is er maar één territorium in kaart 
gebracht. Het is niet duidelijk wat daarbij de 
beperkende factor in het gebied is. 
 
Tot slot vragen we aandacht voor een soort 
die in het verleden als broedvogel werd 
vastgesteld en die wellicht terugkeert, zeker 
als de moorderende jacht in Mediterrane 
landen in de ban wordt gedaan.  
 
Zomertortel. Belangrijke aandachtspunten bij 
het beheer ten behoeve van de Zomertortel 
zijn (van Kleunen et al. 2017): 

- Aanleggen van dichte, hoge en brede 
(meidoorn)heggen (biedt de omgeving van 
de Weijerkens wellicht al voldoende 
nestgelegenheid?). 

- In stand houden van de kruidenvegetaties. 
 
 

5.4 Monitoring in de komende jaren 
De Weijerkens is in ontwikkeling en dit heeft 
zijn weerslag op de samenstelling van de 
broedvogelbevolking. Het is belangrijk om die 
te volgen zodat beoordeeld kan worden of de 
genomen beheermaatregelen het effect 
hebben dat beoogd werd. Daarbij helpt het 
om naast de doelstellingen voor Gladde slang 
en Veldparelmoervlinder ook voor de 
broedvogels concrete ontwikkeldoelen te 
hebben.  
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