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1.0 Inleiding
In de gemeente Nederweert is in de periode 1994 - 2014 onderzoek gedaan naar het voorkomen van
kolonie-, zeldzame en schaarse broedvogels. Het onderzoek werd uitgevoerd volgens een landelijk
gestandaardiseerde methode, zoals die wordt gehanteerd door de Samenwerkende Organisaties
Vogel Onderzoek Nederland (Sovon) en beschreven wordt in van Dijk & Boele (2011). In Nederweert
verzamelde gegevens kunnen daardoor met andere onderzoeksgebieden in Nederland vergeleken
worden. Door het gebruik van één methode is het ook mogelijk opeenvolgende jaren met elkaar te
vergelijken en kunnen aantalontwikkeling, verandering in verspreiding en verschuiving binnen
biotopen worden vastgesteld.
2.0 Telgebieden
In 1994 werd het onderzoeksgebied (9759 ha.) in 19 telgebieden opgedeeld. Deze gebieden worden
begrensd door natuurlijke grenzen zoals harde en onverharde wegen, kanalen, sloten en de
gemeentegrens. De grootte van de telgebieden ligt globaal tussen de 80 en 750 hectare. De
eenheden worden per fiets of te voet onderzocht.
In 1995 en 1996 werden de telgebieden 1, 3 en 17 opgesplitst in respectievelijk 1a, 1b, 3a, 3b, 17a en
17b. Deze gebieden bleken te groot om in één ochtend volledig te tellen. Het totaal aantal telgebieden
kwam hiermee op 21. In enkele andere grote telgebieden werd het onderzoek door waarnemers over
twee ochtenden verdeeld, waardoor het eigenlijke aantal telgebieden nog groter werd. Vanaf 2004 is
telgebied 2 opgedeeld in twee telgebieden. De onderzoeksresultaten van beide telgebieden worden
net als in de periode daarvoor als één gebied weergegeven.
De Groote Peel (opgenomen als telgebied 11) wordt niet onderzocht. Onderzoek in dit gebied is zeer
tijdrovend en de menskracht om het gebied jaarlijks te onderzoeken ontbreekt.

Indeling in telgebieden in Nederweert

1a: Grashut, 1b: Hoogbosdijk, 2: In den Vloed, 3a + 3b: Laarderheide, 4: Wetering, 5: Nederweert, 6:
Budschop, 7: Eindhovense Baan, 8: Horick, 9: Ospel-Oost, 10: Kruisvennen, 11: Groote Peel, 12:
Schoor, 13: De Banen, 14: Gebleektendijk, 15: landgoed ’t Kruis, 16: De Zoom, 16a: Zoom agrarisch,
17= 17a en 17b: Wellenstein en Vlakwater, 18: Leveroij.
2.1 Toponiemen
De soortteksten worden verduidelijkt door het gebruik van toponiemen. Uitgangspunt zijn de
toponiemen zoals op onderstaande kaart weergegeven. In bosgebieden wordt een onderscheid
gemaakt tussen grote en kleine bosgebieden. Tot de grote bosgebieden worden gerekend het
Weerterbos, landgoed ’t Kruis en Wellenstein/Houtsberg. Tot de kleine bosgebieden worden gerekend
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de bossen van de Gebleektendijk, de bossen van de Kolenhofweg, de bossen van de Reulisweg en
de bossen rond De Banen/Sarsven.

Toponiemenkaart
3.0 Methodiek
Tijdens het veldbezoek wordt speciaal gelet op:
1. Individuen in geschikt biotoop tussen de datumgrenzen
2. Paren in geschikt biotoop tussen de datumgrenzen
3. Territoriumindicerende waarnemingen zoals zang, balts en paring
4. Nestindicerende waarnemingen zoals voedselvluchten en alarmeren
5. Nestvondsten
Bij het onderzoek ligt de nadruk op het verzamelen van waarnemingen uit de eerste vier categorieën.
Naar nesten wordt alleen gezocht bij roofvogels, kolonievogels en de Gierzwaluw. De gegevens van
de onderzochte soorten worden per telgebied op een veldkaart genoteerd en vervolgens overgezet op
een soortkaart. Bij roofvogels, weidevogels en spechten wordt tevens de vliegrichting aangegeven.
Om het aantal territoria te bepalen worden gegevens van de soortkaarten geïnterpreteerd volgens
vaste criteria. In de onderzoeksperiode werden de criteria een aantal malen herzien. De interpretatie
van de gegevens werden niet herzien volgens de nieuwe geldende normen. Hierdoor zijn voor
sommige soorten kleine verschillen in interpretatie tussen de verschillende periodes. De
onderzoeksresultaten vanaf 2011 worden geïnterpreteerd volgens de nieuwe Handleiding Sovon
Broedvogelonderzoek (van Dijk & Boele, 2011).
3.1 Volledigheid onderzoeksresultaten
Aan het begin van ieder broedseizoen wordt een bezoekschema opgesteld met daarin de data voor
acht bezoekrondes. Aan iedere bezoekronde is een uitwijkdatum gekoppeld.
In de meeste telgebieden wordt in de tweede of derde week van maart met het onderzoek begonnen.
De laatste volledige bezoeken vinden uiterlijk in de derde week van juni plaats. In telgebieden waarin
de landschapstypen bos en moeras aanwezig zijn worden ochtendbezoeken eerder gepland en
worden na het laatste ochtendbezoek in juni een beperkt aantal aanvullende bezoeken gebracht
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(uiterste data 15 januari en 15 augustus). Ochtendbezoeken worden gebracht vanaf een half uur vóór
zonsopgang tot uiterlijk zes uur daarna.
Het aantal bezoeken per telgebied wordt afhankelijk gesteld van een aantal factoren namelijk: de
aanwezige biotopen, de ervaring van de waarnemer én de aan te treffen soorten. Het aantal
ochtendbezoeken per telgebied kan in de onderzoeksperiode als volgt worden gekwalificeerd:
besloten en halfopen gebieden zes tot acht ochtendbezoeken, open gebieden vijf tot zeven
ochtendbezoeken en telgebieden met veel bebouwing vijf ochtendbezoeken. Tussen de
ochtendbezoeken ligt een periode van ten minste zeven dagen.
Met uitzondering van 1996 (telgebied 15, landgoed ‘t Kruis) zijn alle telgebieden jaarlijks onderzocht.
Aan de eis van minimaal vijf ochtendbezoeken wordt in alle jaren voldaan behalve in 1998 en in 2004.
In 1998 werden aan de telgebieden 8 (Horick), 15 (landgoed ‘t Kruis) en 18 (Leveroij) respectievelijk
drie, drie en vier ochtendbezoeken gebracht, in 2004 werden aan telgebied 15 vier ochtendbezoeken
gebracht.
In verband met de uitbraak van Mond- en Klauwzeer (MKZ) in 2001 waren natuur- en bosgebieden
eind maart en begin april niet toegankelijk. In deze periode werd het broedvogelonderzoek tijdelijk
stilgelegd. Deze onvoorziene omstandigheden hadden geen noemenswaardige invloed op de
volledigheid van de inventarisatie. In de meeste telgebieden was vóór aanvang van de MKZ-crisis al
een bezoekronde gebracht. Daar waar nodig werden na het opheffen van de beperkingen aanvullende
bezoeken gebracht.
Er wordt naar gestreefd om per jaar per telgebied ten minste twee avond- of nachtbezoeken te
brengen. Hoewel dit in de meeste telgebieden is gelukt, zijn er ook telgebieden waar in sommige jaren
slechts één avondbezoek is gebracht. Aan enkele telgebieden werden drie of meer avond- of
nachtbezoeken gebracht. Avond- of nachtbezoeken vinden plaats vanaf een half uur voor
zonsondergang tot twee uur daarna.
De directe omgeving van het ven in landgoed `t Kruis (circa 30 ha.) is niet vrij toegankelijk en is in de
hele onderzoeksperiode niet onderzocht. Het ven van de Groote Moost ligt voor een klein deel op het
grondgebied van Nederweert en wordt eveneens niet onderzocht. De zuidelijke randzone met bos,
heide en uit productie genomen grasland wordt wel onderzocht.
Om een zo volledig mogelijk overzicht te verkrijgen is het voor bepaalde soorten noodzakelijk om
naast de reguliere ochtendbezoeken aanvullende bezoeken te brengen. Het gaat om soorten die zich
laat in het broedseizoen vestigen zoals Kleine Plevier, Boomvalk, Wespendief, Gierzwaluw,
Huiszwaluw en Grauwe Klauwier. In andere gevallen gaat het om soorten die voornamelijk in de
avonduren actief zijn zoals Woudaap, Porseleinhoen, Waterral, Houtsnip, Patrijs, Kwartel, Steenuil,
Bosuil, Velduil en Ransuil.
3.2 Waarneming.nl
In Nederweert wordt veel naar vogels gekeken. Invoeren van waarnemingen op de populaire site
Waarneming.nl heeft een hoge vlucht genomen. De resultaten in dit verslag zijn een uitkomst van
reguliere inventarisaties en aanvullende bezoeken. Bij het bepalen van de territoria wordt naar een
zo’n hoog mogelijke broedcode gestreefd. Waarnemingen op de internetsite Waarneming.nl worden
als aanvulling op het reguliere broedvogelonderzoek gebruikt indien voor een vastgesteld territorium
een hogere broedcode kan worden opgevoerd dan uit de reguliere tellingen is vastgesteld.
3.3 Wintertellingen
Door de Vogelwerkgroep Nederweert worden vanaf 1994 jaarlijks wintertellingen uitgevoerd. Het
betreft tellingen in het kader van het landelijke project Punt Transect Tellingen (PTT). Per route zijn 20
telpunten uitgezet waarbij gedurende vijf minuten alle soorten en aantallen worden genoteerd. Door
de Vogelwerkgroep Nederweert worden vier routes geteld. De meeste telpunten liggen binnen de
gemeente Nederweert. Enkele telpunten liggen in de gemeente Weert en Leudal. Resultaten uit dit
onderzoek worden als aanvulling gebruikt bij de verklaring van de aantalsontwikkeling van een aantal
soorten.
3.4 Tijdsbesteding
In de periode 1994 - 2013 wordt tijdens de ochtendbezoeken gemiddeld tussen de 3,5 en 5,5 minuten
per hectare geïnventariseerd. De tijdsbesteding per telgebied loopt sterk uiteen. In moeilijk
toegankelijke bos- en moerasgebieden (Weerterbos, De Banen/Sarsven, De Zoom) ligt de
tijdsbesteding aanzienlijk hoger, in gebieden met veel bebouwing en (open) gebieden met relatief
weinig soorten (Laarderheide 3a, Nederweert, Budschop, Ospel-Oost en Leveroij) ligt dit lager.
Aanvullende en soortgerichte bezoeken en avond- en nachtbezoeken zijn niet in de tijdsbesteding
verwerkt. Vanaf 1994 zijn in Nederweert talrijke natuurherstelprojecten uitgevoerd. Gevolg is dat in
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zowel de ochtend- als avondbezoeken meer tijd nodig is dan deze gebieden te onderzoeken. De
verschuiving in tijdsbesteding in niet gedocumenteerd.
3.5 Geluidsnabootsing
Om een aantal soorten tot roepen te stimuleren wordt gebruik gemaakt van recorders met
geluidsnabootsing. Dit is een dankbaar hulpmiddel op plaatsen waar de dichtheden laag en de zangen roepactiviteiten minder uitgesproken zijn. Wordt in een telgebied eenmaal van een recorder gebruik
gemaakt dan wordt dit in de meeste gevallen ook in de jaren daarna gedaan. Verschil in
onderzoeksmethodiek wordt hierdoor zo veel mogelijk ondervangen. Het gebruik van een recorder
wordt tot een minimum beperkt om verstoring te voorkomen. Soorten die volgens deze methode
worden opgespoord zijn: Waterral, Bosuil, Steenuil en Patrijs. De Nachtzwaluw, Draaihals, Middelste
Bonte Specht, Kwartelkoning en Rietzanger zijn in een aantal onderzoeksjaren met een recorder
onderzocht. De grondslag hiervoor is de aanwezigheid van tijdelijk geschikt biotoop, invasiejaren of
areaaluitbreiding waardoor de mogelijkheid bestond dat de soort zich kon vestigen.
3.6 Aantal soorten
In 1994 en 1995 werden 97 zeldzame en schaarse broedvogelsoorten onderzocht. Aan deze lijst
werden zes facultatieve soorten toegevoegd. Tevens werd onderzoek gedaan naar soorten die in het
onderzoeksgebied weinig algemeen, karakteristiek of sterk bedreigd zijn:
Fuut, Knobbelzwaan, Wintertaling, Zomertaling, Kuifeend, Slobeend, Krakeend, Tureluur, Watersnip,
Grutto, Wulp, Scholekster, Veldleeuwerik, Gele Kwikstaart, Grasmus, Bonte Vliegenvanger,
Boomklever en Goudvink.
In 1996 werd de lijst van verplichte en facultatieve soorten uitgebreid. De meeste soorten die aan
deze lijst werden toegevoegd, werden al vanaf 1994 vlakdekkend onderzocht. In de handleiding van
2004 werden bij de verplichte en facultatieve soorten, enkele soorten toegevoegd en afgevoerd. Deze
wijzigingen hadden geen invloed op het aantal onderzochte soorten in het onderzoeksgebied. In de
onderzoeksperiode werden de volgende soorten toegevoegd:
1997: Turkse Tortel, Zwarte Roodstaart, Boompieper, Grote Lijster en Zomertortel
1999: Gierzwaluw, Bosrietzanger en Kleine Karekiet
2001: Graspieper
2002: Gekraagde Roodstaart, Braamsluiper en Rietgors
De Boompieper, Grasmus, Kleine Karekiet en Bosrietzanger zijn niet jaarlijks in alle telgebieden
onderzocht. Om de trend van deze soorten weer te geven is in de bijlage de trend weergegeven voor
die jaren dat de soort in het hele onderzoeksgebied is vastgesteld en voor die jaren dat de soort in
een aantal telgebieden is onderzocht.
3.7 Waarnemers
Om betrouwbare gegevens te kunnen presenteren is een goede vogelkennis van de waarnemer van
groot belang. Uiterlijke kenmerken, zang en broedgedrag dienen bij de waarnemers voldoende
bekend te zijn om het veldwerk uit te kunnen voeren. Bij de invulling van de telgebieden is steeds
rekening gehouden met de basiskennis van de waarnemer. In 1994 namen 15 tellers aan het
onderzoek deel. Dit aantal is in de loop der jaren uitgebreid. In 2014 namen 29 waarnemers aan het
onderzoek deel.
Afhankelijk van het kennisniveau lopen nieuwe waarnemers eerst een onderzoeksjaar mee of worden
deze begeleid door een ervaren waarnemer. Het aantal waarnemers per telgebied varieert van één tot
vier personen. Een aantal waarnemers telt in meerdere telgebieden. De telgebieden worden zo veel
mogelijk door dezelfde waarnemer(s) onderzocht. Waarnemerseffecten worden daardoor tot een
minimum beperkt.
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4.0 Weersomstandigheden
Het weer kan van grote invloed zijn op de onderzoeksresultaten. Strenge winters, neerslagrijke
periodes, langdurige droogte, harde wind en aanhoudend hoge of lage temperaturen verhogen of
verkleinen de kans om bepaalde soorten aan te treffen.
Hogere temperaturen, veel zon en weinig wind hebben een positieve invloed op de (zang-) activiteit
van vogels. Een ochtend met regen en harde wind daarentegen vermindert niet alleen de kans om
vogels aan te treffen, maar is ook van invloed op de motivatie van de waarnemer in het veld. Het zijn
enkele voorbeelden die aangeven dat weersomstandigheden een belangrijke rol kunnen spelen bij het
vaststellen van broedvogels.
Weeraspecten die besproken worden hebben betrekking op de periode december - juli. De
weersomstandigheden in deze maanden zijn van grote invloed op de onderzoeksgegevens. Alle
weersgegevens hebben, tenzij anders vermeld, betrekking op het landelijk maand/jaargemiddelde
volgens het KNMI in de Bilt. Bij het categoriseren van de strengheid van de winter wordt het
Hellmanngetal gehanteerd.
4.1 Het weer van december 2013 tot en met juli 2014
De winter van 2013/14 was uitzonderlijk zacht, zonnig en de hoeveelheid neerslag was vrij normaal.
Deze winter was samen met de winter van 1990 de zachtste winter sinds 1706, en volgens het
Hellmanngetal (december - maart: 0.0) bijzonder zacht. Een waarde van 0.0 werd niet eerder
geregistreerd. Alle wintermaanden eindigden in de top-drie van zachtste winters in meer dan een
eeuw. In de Bilt werden slechts tien vorstdagen gemeten tegen 38 gemiddeld. Vorstdagen ontbraken,
tegen zeven gemiddeld. De winter was met 249 zonuren tegen 196 normaal zonnig te noemen. De
hoeveelheid neerslag was met 196 mm iets minder dan de 206 mm die normaal vallen.
Na een zeer zachte winter volgde een extreem zachte lente, de een na zachtste lente sinds 1706. Er
werden 20 warme dagen (maximumtemperatuur 20 ˚C of hoger) geregistreerd tegen 14 normaal.
Slechts een keer was sprake van een zomerse dag tegen vier normaal (maximumtemperatuur 25 ˚C
of hoger). De hoeveelheid neerslag, 162 mm, lag iets onder het langjarig gemiddelde. Maart en april
waren aan de droge kant, mei was vrij nat. In de lente werden 597 zonuren geregistreerd tegen 517
normaal.
De zomer was vrij warm, zonnig en zeer nat. Juni en juli waren warme maanden. Augustus was in het
begin ook aangenaam. Het weer sloeg echter compleet om met voor deze maand zeer lage
temperaturen en veel neerslag. De hoeveelheid neerslag in het land gaf regionaal grote verschillen. In
Eelde werd 163 mm afgetapt en in Maastricht werd 474 mm gemeten. Het KNMI meetpunt in Weert
registreerde 137.7 mm.
In 2014 was het in het algemeen aangenaam vertoeven en werden de meeste bezoeken onder goede
omstandigheden volbracht.

Gemiddelde temperatuur december 2013 - juli 2014 ten opzichte van normaal. Normaal= gemiddelde
1981 - 2010.
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Aantal uren zonneschijn in december 2013 - juli 2014 ten opzichte van normaal. Normaal=
gemiddelde 1981 - 2010.

Maandsommen neerslag in december 2013 - juli 2014 ten opzichte van normaal. Normaal=
gemiddelde 1981 - 2010.

Strengheid winter in 1994 - 2014 (Hellmanngetal): <10 bijzonder zacht, < 20 zeer zacht, < 40 zacht, <
100 normaal, > 100 koud, > 160 zeer koud, > 300 streng.
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Neerslag (mm) in Nederland ten opzichte van het langjarig gemiddelde in 1994 - 2014.
5.0 Soortteksten
De soortteksten hebben een vaste indeling: status, trend, presentie maximum, presentie minimum,
verspreiding en biotoop, aantalsontwikkeling 1994 - 2013 en situatie 2014. Soorten die met een
asterisk (*) worden aangegeven zijn op de Rode lijst geplaatst.
Verspreiding: De verspreiding is uitgedrukt in percentage van het aantal kilometerhokken binnen het
studiegebied (n=131) waarin een soort is vastgesteld. Daarbij is gebruik gemaakt van de volgende
indeling:
Zeer beperkt
Beperkt
Ruim
Zeer ruim

: 1% - 5%
: 6% - 25%
: 26 - 50%
: 51% - 100%

Status: om de status van het aantal paren in Nederweert aan te geven is gebruik gemaakt van de
volgende indeling:
Toevallig

: historisch (vóór 1994) onbekend als broedvogel in het studiegebied.
Hervestiging is niet waarschijnlijk,
Verdwenen
: meer dan tien jaar niet vastgesteld,
Incidenteel
: 1 - 3 x vastgesteld in de onderzoeksperiode,
Onregelmatig : 4 - 10 x vastgesteld in de onderzoeksperiode,
1 - 5 paren
: zeldzaam,
6 - 25 paren
: vrij schaars,
26 - 100 paren : schaars,
101 - 500 paren : vrij algemeen
> 500 paren
: algemeen
Trend: de trend in de onderzoeksperiode is onderverdeeld in de categorieën toename, afname, stabiel
en fluctuerend. Soorten met sterk schommelende aantallen waarbij wel een trend is vastgesteld
worden omschreven met toename/fluctuerend, stabiel/fluctuerend of afname/fluctuerend.
Presentiegegevens: bij de soortteksten zijn presentiegegevens weergegeven. Met presentie wordt
bedoeld; het aantal kilometerhokken waar de soort als broedvogel is vastgesteld in een percentage
van het totaal (n=131). De presentie wordt voor de onderzoeksperiode in een minimum en maximum
weergegeven en is afgerond op hele getallen.
Indien bij een soort meerdere keren hetzelfde minimum- of maximumpercentage is vastgesteld, is het
laatste jaar waarin dit percentage werd vastgesteld weergegeven. Jaren waarin een soort niet is
vastgesteld (0) zijn niet weergegeven.
Bij toevallige en incidentele broedvogels, soorten waarvan maximaal drie territoria zijn vastgesteld en
bij soorten die in slechts één kilometerhok zijn vastgesteld, worden geen minimum presentiegegevens
weergegeven.
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In een aantal grafieken worden de resultaten in Nederweert vergeleken met de landelijke uitkomst. De
landelijke resultaten worden weergegeven in de Broedvogel Monitoring Projectindex (BMP-index). De
BMP-index is steeds op de secundaire as weergegeven. De index loopt van 1990 tot en met 2013.
Het jaar 1990 geldt als nuljaar (100) en dient als referentie voor landelijke toe- of afname vanaf dat
jaar. De BMP-index wordt vanaf 1990 of 1994 weergegeven of voor soorten die later aan het
onderzoek zijn toegevoegd vanaf dat jaar.
In ‘aantalsontwikkeling 1994 - 2013’ wordt voorkomen en aantalsontwikkeling in die periode
beschreven. Soorten die na 1994 aan het onderzoek zijn toegevoegd worden vanaf dat jaar vermeld.
Gegevens zijn ontleend aan de uitgave ‘Broedvogels van Nederweert, 10 jaar onderzoek naar
schaarse en zeldzame soorten’ en de uitgaven ‘Zeldzame en schaarse broedvogels van Nederweert’
in 2004 t/m 2012 (Loven & Pahlplatz, 2003; Loven, 2005 t/m 2014). Nieuw feitenmateriaal is
toegevoegd, correcties in verband met nieuwe inzichten zijn waar nodig doorgevoerd.
In ‘situatie 2014’ worden de bevindingen van dat onderzoeksjaar beschreven.
Het aantal territoria per 100 hectare wordt weergeven op basis van de indeling van de ‘Topografische
Inventarisatieatlas voor flora en fauna van Nederland’. Kilometerhokken die voor een deel buiten de
gemeentegrens (= studiegebied) liggen, zijn als heel kilometerhok meegenomen.
Dichtheden worden weergegeven in aantal territoria per 100 hectare (terr./100ha.). Dichtheden
hebben betrekking op aantallen zoals die per bezet kilometerhok in Nederweert zijn vastgesteld. Voor
De Zoom (80 ha.) zijn dichtheden omgerekend naar aantallen per 100 hectare. Gemiddelde
dichtheden hebben betrekking op het aantal territoria gedeeld door het aantal kilometerhokken waarin
een soort is vastgesteld.
De stippenkaarten die voor de hele gemeente gebruikt worden zijn gebaseerd op topografische
kaarten van Nederweert. Iedere stip op een kaart betekent een territorium op basis van het
veldonderzoek in 2014.
5.1 Biotoopcategoriën
Met ingang van 2007 is het onderzoeksgebied ingedeeld in biotopen. Het landschap in Nederweert
wordt jaarlijks getoetst. Daar waar landschappelijke veranderingen plaatsvinden worden waar nodig
aanpassingen van een biotoopcategorie doorgevoerd. Vergelijkingen tussen soorten in een bepaald
biotoop in de periode vóór 2007 zijn aangepast aan de situatie in dat jaar. De biotoopcategorieën zijn
niet veranderd.
De biotoopcategorieën en de daaraan gekoppelde gebieden (op hoofdlijn) zijn:
Open water: kanalen (Zuid - Willemsvaart, Noordervaart, Kanaal Wessem - Nederweert), heidevennen
in bos (Groot- en Kleinven, laagtes Grashut, Koolespeelke, de Slenk, ven In den Vloed),
hoogveenrestanten (het Sarsven, De Banen, Schoorkuilenven en de Schoorkuilen: deelgebieden
Schoordijk en Kwegt), vijvers (Krommedijk, Stokershorst en overige), retentiebekkens (Eindhovense
Baan, Laarderheide, Buseweg) en watervoerende beken (Oude
Graaf, Bossche Vaart,
Rosvelterlossing, Kievitsbeek, Neerpeelbeek, Rietbeek, Visschensteert, Tungelroijse Beek).
Genoemde wateren zijn inclusief de aangrenzende oever.
Moeras: verlande en verruigde moerasgebieden. Open water is niet of nauwelijks aanwezig (De Zoom
en de Kievitsloop) en laagtes met vochtige heide (Weerterbos omgeving Kleinven en Grashut).
Bos: aaneengesloten bossen en bossen met landbouwenclaves en vennen (Weerterbos, landgoed ’t
Kruis, bossen Gebleektendijk, beboste randzone De Banen/Sarsven, Houtsberg, Wellenstein, bossen
Kolenhofweg, bossen Reulisweg).
Halfopen cultuurlandschap: cultuurland met een deels besloten karakter. Afwisseling van bosjes,
landschapselementen en wegbeplanting (Groote Heide, Bientjesrandweg, Leivers Peelke en delen in
het zuidoosten van Nederweert vooral de omgeving van Leveroij, De Zoom, Kwegt, Schoordijk en
Mildert).
Open cultuurlandschap: cultuurland met een grote mate van openheid. Wegbeplanting (20 - 65 jaar)
langs bermen met of zonder struweel is vrijwel overal aanwezig (Laarderheide, Wetering,
Eindhovense Baan, Frenkenbaan, Moostdijk, de Kruisvennen, Kruisvennendijk, de Koelen, gebied
tussen Gebleektendijk en De Zoom).
Agrarisch bebouwd gebied: cultuurland in de overgang van stedelijk bebouwd gebied naar open en
halfopen cultuurland. Relatief kleinschalig landschap. Grondgebruik: overwegend bouwland.
Kenmerkend zijn bolle akkers, oude buurtschappen, lintbebouwing, intensieve veehouderij en clusters
van (agrarische) bebouwing. (Tolheuvel, Boeket, Bosserstraat, Nieuw- en Winnerstraat, Horickheide,
Kreijel, Waatskamp, Hulsen, de Riet, Kraan, Roeven en Schoor).
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Stedelijk bebouwd gebied: aaneengesloten bebouwing, hoofdzakelijk woonkernen (Nederweert,
Budschop, Ospel, Ospeldijk, Nederweert - Eind, Leveroij) en industrieterreinen (Pannenweg I en II,
Hulsenweg, Aan Veertien, Gebbelsweg).

Biotopenkaart Gemeente Nederweert exclusief de Groote Peel. Rood=stedelijke bebouwing;
wit=agrarisch bebouwd gebied; bruin=open cultuurland; geel=halfopen cultuurland; groen=bos;
roze=moeras/natte heide; blauw=open water.

6.0 Landschappelijke ontwikkelingen voorafgaande aan het onderzoeksjaar
Schoorkuilen
In deelgebied Kwegt werd bij twee landbouwpercelen de voedselrijke laag afgegraven. De percelen
sluiten aan op de herstelde vennen. Hierdoor ontstaat een geleidelijke oevergang naar het agrarisch
cultuurland. In de percelen zijn ondiepe laagtes aanwezig.
Vlakwater
Ten noorden van Vlakwater werd eveneens van landbouwpercelen de bouwvoor afgegraven. Ook hier
werden ondiepe laagtres gecreëerd die snel met water volliepen. Het Vlakwater is het laagste punt in
het gebied De Banen en Sarsven. Verhoging van de grondwaterstand in dit gebied is van groot belang
om het gewenste waterpeil in De Banen te kunnen bereiken.
Weerterbos
In het Weerterbos werd in twee percelen langs de Heugterbroekdijk natuurherstel uitgevoerd. In een
perceel werd circa één hectare naaldbos gekapt en werd een laagte hersteld en een stuw
aangebracht. Door deze maatregelen kan het waterpeil in de Grashut beter worden beheerd. Ter
hoogte van de Oude Graaf werd van een voormalig landbouwperceel de bouwvoor verwijderd en de
afwatering gestopt. Hierdoor ontstond een aantrekkelijk perceel met ondiepe laagtes.
.
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In het kader van het integrale plan De Banen en Sarsven worden laagtes hersteld en waterpeilen
verhoogd. Vlakwater, 15 juli 2014.
7.0 Dankwoord
De gegevens in dit verslag zijn verzameld door leden van de Vogelwerkgroep Nederweert. Een aantal
van hen is al vanaf 1994 actief. Samen met nieuwe waarnemers zorgen zij ervoor dat een actueel en
uniek overzicht is verkregen over de aantalsontwikkeling en het voorkomen van zeldzame en
schaarse broedvogels in Nederweert. Hiervoor heel veel dank. Dank is ook verschuldigd aan leden die
aanvullende informatie aandroegen: Coen Gabriëls, Frank Meeuwissen, Willem Maris, Raymond
Pahlplatz, Harrie Vossen en Riet van de Wouw.
In 2014 werd voor het tweede jaar onderzoek gedaan naar voorkomen, broedsucces en terreingebruik
van de Wespendief. Stef van Rijn en Jan van Diermen coördineren dit onderzoek in het Kempenbroek
waartoe ook het Weerterbos behoort. Door hun inbreng wordt veel nieuwe kennis vergaard over deze
intrigerende soort.
De vogelfoto’s in dit rapport werden ontvangen van Frank Meeuwissen, Otto Plantema, Rolf van der
Vegt en Riet van de Wouw. Aanvullende gegevens werden ontvangen van: Har Luyten (coördinatie
steenuilenwerkgroep), Mat Knapen (coördinatie kerkuilenwerkgroep), Willem Maris (coördinatie
weidevogelbescherming), Maart Vestjens (broedgeval Grote Gele Kwikstaart), Theo van de Mortel
(Blauwborst, Laarderheide; Kleine Karkiet, Eindhovense Baan), Jan Biemans (Blauwe Reiger,
landgoed ’t Kruis) en Jo van Zanten (broedgevallen Bosuil Weerterbos). Dank gaat ook uit naar de
Sovon-medewerkers, Lara Marx en Jan Willem Vergeer. Dankzij hun medewerking kon de invoer en
omzetting van gegevens in de database sterk worden vereenvoudigd.
Boswachter P. Zegers, Staatsbosbeheer (de Kievitsloop, De Zoom) en Stichting Het Limburgs
Landschap (Weerterbos, De Banen/Sarsven, het Vlakwater, Houtsberg, Wellenstein, de Schoorkuilen)
verleenden ontheffingen waardoor de genoemde gebieden goed onderzocht konden worden.
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8.0 Soortbespreking
Dodaars (Tachybaptus ruficollis)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: zeldzame tot vrij schaarse broedvogel (3 - 19 paren)
: fluctuerend
: 8% (2013)
: 1% (1996)

Verspreiding en biotoop
De Dodaars heeft een beperkte tot zeer beperkte verspreiding. De soort broedt vooral in
hoogveenrestanten in het zuidoosten van Nederweert en heidevennen in het Weerterbos. Geschikt
broedbiotoop is toegenomen door de uitvoering van venherstelprojecten (De Banen: 1991, 1998;
Koolespeelke: 1997, Groot- en Kleinven: 2000, de Slenk: 2003, ven In den Vloed: 2004, 2012, de
Grashut: 2012; de Schoorkuilen: 1998 en 2008 - 2009; Sarsven: 2009 - 2010). Door vergroting van het
areaal geschikt biotoop en de spreiding van de broedgebieden is de populatie minder kwetsbaar voor
lokale veranderingen.
In voedselrijke retentiebekkens, vijvers en poelen worden paren onregelmatig of incidenteel
vastgesteld. Diepe, zwakstromende kanalen en brede sloten en beken worden gemeden en zijn alleen
in de winter bezet, als de vennen worden gemeden.
In de broedgebieden is open en stilstaand water met een gevarieerde oeverbegroeiing aanwezig. De
venbodem is leem- en/of zandhoudend. Het oppervlak open water varieert van minder dan 0.5 hectare
tot circa 15 hectare. De vennen zijn voedselarm tot matig voedselrijk en circa 10 - 150 centimeter
diep. Vennen met zowel een open als een besloten karakter worden bezet.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
Het aantal territoria van de Dodaars is aan grote schommelingen onderhevig.
Populatieschommelingen zijn een gevolg van venherstel, koude winters (1995/96,1996/97),
wisselende waterstanden, voedselaanbod, predatie en veranderingen in de vegetatie.
De aanwezigheid van de Dodaars is te danken aan de vele venherstelprojecten die vanaf de jaren
negentig zijn uitgevoerd. De vennen waren vóór de herstelwerkzaamheden sterk verruigd,
dichtgegroeid, zeer voedselrijk of afgedekt onder een dik zandpakket. Indien venherstel was
uitgebleven was deze van oudsher bekende broedvogel (Hens, 1963) vrijwel zeker uit Nederweert
verdwenen.
In de broedgebieden vinden verschillende ontwikkelingen plaats. In De Zoom is geen venherstel
uitgevoerd. Het van oorsprong open moerasgebied is door grondwateronttrekking (beregenen,
drainage, aanwezigheid van diepe sloten) in het aangrenzende cultuurland verruigd en verdroogd.
Open water komt in het broedseizoen alleen onder zeer extreme omstandigheden nog voor (1999:
29.12/NAP). In dat jaar werden de laatste territoria (4) opgevoerd. Binnen het integrale plan Sarsven
en De Banen (Dienst Landelijk Gebied, 2012) is voor De Zoom geen venherstel voorzien. Het gebied
kan daardoor als broedbiotoop worden
afgeschreven voor de Dodaars.
In De Banen is een bijzondere ontwikkeling
vastgesteld. In 1991 en 1998 werd het ven
opgeschoond en vergroot. Ontwatering werd
tegengegaan door het plaatsen van stuwen
en vergroting van de bufferzone aan de
randen van het gebied. Door deze
maatregelen wordt het venpeil weer bepaald
door neerslag, kwel en verdamping.
In 1994 - 2002 neemt het aantal territoria fors
toe in De Banen met 2000 en 2002 als
topjaren (11). Uitzondering in die periode was
1996. Door een koude winter (wintersterfte)
en een zeer droog voorjaar en zomer
(droogvallend ven) werden slechts drie
territoria vastgesteld. Vanaf 2004 daalt het
aantal paren onverwacht sterk en wordt
vanaf 2007 maximaal één paar vastgesteld.
De soort is meestal maar kort aanwezig en
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zekere broedgevallen worden niet meer opgevoerd. De afname wordt in verband gebracht met de
toename van snoek (predatie), karper (vertroebeling van het water) en zonnebaars
(voedselconcurrentie) en afname van het Amerikaans Hondsvisje en kleine dierlijke organismen
(voedselgebrek). Vanaf 2003 zijn behalve Dodaars ook eenden en fuutachtigen flink in aantal achteruit
gegaan.
Na de eeuwwisseling wordt het aantal in De Banen/Sarsven mogelijk ook beïnvloed door de opkomst
van het Wild Zwijn en de vestiging van een Blauwe reigerkolonie. Predatiedruk op de nesten en op de
jongen van watervogels is hierdoor vergroot. De afname in De Banen wordt gecompenseerd door
nieuwe vestigingen elders in het onderzoeksgebied zoals het Weerterbos en de Schoorkuilen.
In 1997 - 2012 is in het Weerterbos venherstel uitgevoerd. De Dodaars kwam hier eerder niet voor en
werd een regelmatige en in aantal toenemende broedvogel. Ook in het Weerterbos wordt de biotoop
na enkele jaren jaar minder geschikt door vegetatiesuccessie (de Slenk, Groot- en Kleinven) en
veranderingen in waterkwaliteit (Coolespeelke) en voedselaanbod. Het flink vergrote ven In den Vloed
is het belangrijkste broedgebied.
Na grootschalig venherstel ontstond in 2009 een nieuw broedgebied; de Schoorkuilen. De
Schoorkuilen is tot in de jaren twintig van de vorige eeuw een uitgestrekt ven en ligt in dezelfde laagte
als De Banen en het Sarsven. Het ven werd tijdens het graven van het Kanaal Wessem - Nederweert
gedempt. In 2010 - 2013 werden zes tot tien territoria vastgesteld waarvan de meeste paren meerdere
broedsels grootbrachten. De Schoorkuilen werd daarmee het belangrijkste broedgebied voor de
Dodaars in Nederweert.
De aantalsontwikkeling in het Sarsven blijft achter bij de verwachting. In 1994 - 2009 werden in het
voedselrijke ven geen territoria opgetekend. In 2009/10 werd het ven opgeschoond en het
venoppervlak fors vergroot. In 2010 - 2013 werd slechts één territorium vastgesteld. Het Sarsven
grenst aan De Banen en tussen beide gebieden is een directe waterverbinding. Vermoedelijk spelen
in het Sarsven dezelfde factoren een rol als in De Banen.
Uit onderzoek is gebleken dat in de eerste jaren na venherstel het aantal territoria hoger ligt dan in de
jaren daarna. Ook het broedsucces is dan hoog en vaak worden meerdere broedsels per paar
grootgebracht. Na enkele jaren neemt het aantal af, wordt het voorkomen onregelmatig of verdwijnt de
soort. Blijkbaar zijn de vennen in de pioniersfase (veel waterinsecten, weinig vis) beter geschikt voor
de Dodaars dan in de periode daarna. De Dodaars is daardoor een goede indicator voor de toestand
in de vennen. Paren die in voedselrijk water (retentiebekkens, visvijvers, poelen) worden geregistreerd
komen zelden tot broeden.
Of venherstel voor de Dodaars een waarborg voor de toekomst is, is onzeker. In de pioniersfase zijn
de vennen voedselarm tot matig voedselrijk en is het visbestand klein. De hoogveenrestanten worden
vanaf midden jaren negentig beter beschermd door de aanleg van bufferzones en de ontkoppeling
van voedselrijk water. Verrijking via de atmosfeer, zeker in de Peelregio, en infiltratie van voedselrijk
water uit aangrenzend cultuurland vindt echter nog steeds plaats waardoor de waterkwaliteit negatief
wordt beïnvloed. De meeste wateren in Nederland zijn visrijk waardoor het onvermijdelijk is dat via
amfibieën en watervogels viskuit in de vennen terecht komt en het broze evenwicht wordt verstoord.
De mens ‘helpt’ ook nog een handje door illegaal vis uit te zetten. En dan zijn er ook de vele Grauwe
Ganzen die met honderden exemplaren (vooral De Banen maar ook Sarsven, Schoorkuilen en
Weerterbos) jaarrond verblijven en een onbekend aandeel hebben in de vermesting van het water.
Robuuste natuurgebieden (integrale plan Sarsven en De Banen) en peilbeheer in sloten (Nieuw
Limburgs Peil) zijn een stap in de goede richting om de vereiste waterstanden te bereiken. Daarmee
wordt slechts een deel van het doel bereikt. Terreinbeheerders streven in deze gebieden naar
voedselarme tot matig voedselrijke omstandigheden. De invloeden van buitenaf zijn mogelijk zo groot
dat de doelstelling in waterkwaliteit zonder aanvullende maatregelen niet of onvoldoende wordt
gehaald. Periodieke opschoning is een optie maar is kostbaar en leidt tot verstoring. Bovendien wordt
het probleem niet opgelost.
Bijzonderheden: De Banen, 5 augustus 1999: 44 juvenielen; Schoorkuilen, september 2010: 80
exemplaren.
Situatie 2014
In 2014 werden 18 territoria vastgesteld met opmerkelijke verschuivingen binnen de broedgebieden.
In het Weerterbos (omgeving Kleinven: 2, ven In den Vloed: 4, Grashut: 4) werd een nieuw record
gevestigd. De toename kwam vooral door de eerste vestigingen in de Grashut. Ten minste twee paren
hebben hier met zekerheid gebroed. Ook in de retentiebekkens ten zuiden van het Weerterbos (3) zijn
de omstandigheden momenteel goed te noemen. In de Schoorkuilen (4) neemt het aantal duidelijk af.
De twee paren in deelgebied Schoordijk werden bovendien niet met jongen gezien. In een poel tussen
de Groote Peel en Moostdijk was het hele broedseizoen een paar aanwezig. In het voorjaar van 2013
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werden laagtes hersteld in de Kwegt en in Vlakwater. Deze gebieden lijken geschikt als toekomstig
broedgebied voor de Dodaars.
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Voor de Dodaars zijn het momenteel hoogtijdagen in Nederweert en eigenlijk is dat in de hele tijdreeks
al het geval. Het hoge aantal is geheel te danken aan omvangrijk venherstel in de afgelopen 21 jaar.
Voor heel Nederweert lijkt er weinig aan de hand en ziet de toekomst er ogenschijnlijk zonnig uit.
Wordt ingezoomd op de belangrijkste broedgebieden en wordt de aantalsontwikkeling in die gebieden
vanaf elk venherstel gevolgd, dan is het perspectief een stuk somberder.
De Dodaars is in de herstelde vennen een pionier die snel reageert op veranderingen in de
broedbiotoop. Naast venherstel profiteert de soort incidenteel (De Banen, 1996) van droogvallende
vennen waardoor vooral de visstand sterk wordt gereduceerd. Vestiging en aantalsontwikkeling wordt
bepaald door omvang en ligging van een ven, de beschikbaarheid van geschikte nestplaatsen en
voedsel in de vorm van kleine dierlijke organismen. Uit het onderzoek blijkt dat de biotoop in herstelde
vennen en laagtes na drie tot vijf jaar optimaal is en de populatie de hoogste stand bereikt. Daarna
neemt het aantal territoria snel af en worden minder en op den duur geen zekere broedgevallen
geregistreerd. Dit proces is in alle leefgebieden vastgesteld. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de
toename van vis en daarmee samenhangend de afname van kleine dierlijke organismen de
belangrijkste oorzaak is.
In De Banen blijkt dat behalve witvis (onder andere Rietvoorn) en een flinke populatie Snoeken ook de
Zonnebaars aanwezig is. Aanwezigheid van de Zonnebaars, een uitheemse soort die bekend staat
om het reproductievermogen en tevens als enorme veelvraat, wordt als een ecologische ramp
beschouwd. Het voorkomen in het Sarsven van deze rover was bij de terreinbeheerder al langer
bekend. Waarschijnlijk heeft de soort zich na het venherstel in het Sarsven via een nieuwe
waterverbinding naar De Banen verspreid (bron: Limburgs Landschap: Arjan Ovaa), maar het is niet
uit te sluiten dat Zonnebaarzen al eerder in De Banen terecht zijn gekomen. Het Sarsven was na het
venherstel op het oog een ideaal biotoop voor de Dodaars en geschikt voor meerdere paren.
Aanwezigheid van de Zonnebaars is een plausibele verklaring dat de soort ontbreekt.
In de Schoorkuilen voltrekt zich mogelijk eenzelfde scenario. Het aantal neemt na het venherstel in
2007 - 2009 toe tot liefst tien territoria in 2012 en neemt daarna sterk af. Niet alleen de Dodaars gaat
in 2014 achteruit en komt amper tot broeden. Ook de Geoorde Fuut heeft niet succesvol gebroed en
bij de Kuifeend lag het aantal paren met jongen fors lager dan in het topjaar 2013. Deze tendens is
eerder ook in De Banen geconstateerd.

Door nieuwe venherstelprojecten blijft de stand van de Dodaars op een hoog niveau. Schoorkuilen,
uitbreiding Kwegt. 15 juli 2014.
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In het Weerterbos blijft de stand vooralsnog hoog en neemt het aantal nog steeds toe. Dodaarzen
profiteren hier van de vele herstelprojecten die vanaf 1997 zijn uitgevoerd. Het gaat om
dichtgegroeide vennen en laagtes of percelen waar eerder landbouw werd bedreven. Vis was
daardoor afwezig en opbouw van vispopulaties zal zich over een langere periode uitstrekken. De
primaire omstandigheden die voor de Dodaars zo belangrijk zijn blijven daardoor langer gehandhaafd.
Bovendien liggen deze gebieden in tegenstelling tot de Peelrestanten op een relatief grotere afstand
van visrijke kanalen en vijvers. De Banen en Sarsven waren voor het venherstel rijk aan vis.
Waarschijnlijk zijn kleine populaties achtergebleven die zich in de nieuwe situatie snel hebben
vermeerderd. De Schoorkuilen worden doorsneden door het visrijke Kanaal Wessem-Nederweert
waarbij veel uitwisseling plaatsvindt tussen vogels op het kanaal en deze vennen.
Fuut (Podiceps cristatus)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: zeldzame tot vrij schaarse broedvogel (3 - 21 paren)
: toename
: 14% (2011)
: 2% (1996)

Verspreiding en biotoop
De Fuut heeft een beperkte verspreiding en is sterk gebonden aan open en visrijk water met een
voedselrijke tot matig voedselrijke waterkwaliteit. In Nederweert wordt gebroed op de kanalen en in
heidevennen in De Banen, het Sarsven, de
Schoorkuilen en het Weerterbos. De
Noordervaart (8500 meter) en het Kanaal
Wessem - Nederweert (5250 meter) zijn van
de kanalen het meest geschikt. Op het
drukbevaren Kanaal Wessem - Nederweert
wordt gebroed in afgeschermde inhammen
op de natuurvriendelijk ingerichte oostelijke
oever. Op de Noordervaart wordt vooral
gebroed langs onbeschoeide oevers. De Zuid
- Willemsvaart (7250 meter) wordt druk
bevaren en is door een harde en hoge
beschoeiing nauwelijks geschikt. In bos
besloten gelegen heidevennen, vijvers en
brede
zwakstromende
beken
worden
gemeden. Nesten worden aangetroffen
tussen wilgenstruweel, in rietkragen en op
drijftillen.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
De aantalsontwikkeling van de Fuut verloopt
stabiel tot licht toenemend en schommelt
tussen de 11 en 21 territoria. Grootschalig
venherstel vanaf begin jaren negentig en
betere omstandigheden op de kanalen
zorgen voor een bloeiperiode van de Fuut in
Nederweert. Populatieschommelingen zijn
vooral terug te voeren op veranderingen in de
broedbiotoop.
De meeste paren broeden op de visrijke
kanalen. De verbreding van het Kanaal
Wessem - Nederweert eind jaren tachtig heeft
de Fuut in de kaart gespeeld. In welk jaar hier
voor het eerst is gebroed, is niet bekend.
Onderzoek door de Provincie Limburg leverde
in 1991 twee paren op (van der Coelen & van
Seggelen, 1993). In 1994 werden drie paren
vastgesteld. Het hoge aantal in 1995 (6) en
lage aantal in 1996 (1) laat zich niet goed
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verklaren en is mogelijk te wijten aan tellerinvloeden en onvolledig onderzoek. Vanaf 1997 neemt de
populatie voorzichtig toe (1997 - 2000: 3 - 5; 2001 - 2013: 4 - 8).
De Fuut heeft zich waarschijnlijk pas begin jaren negentig op de Noordervaart gevestigd. In 1991
werden door de Provincie Limburg geen paren vastgesteld (van der Coelen & van Seggelen, 1993).
Het kanaal werd destijds gebruikt voor de aanvoer van bouwstoffen richting Beringe. Het aantal
schepen dat door het kanaal voer was gering, maar de gevolgen voor de Fuut waren groot. De
Noordervaart is een smal kanaal. Door stroming en golfslag van schepen was het voor de Fuut
moeilijk om succesvol te broeden. In 1994 - 2002 werden jaarlijks één tot twee territoria vastgesteld.
Vanaf de eeuwwisseling is het kanaal voor de scheepvaart gesloten en neemt het aantal paren toe (3
- 5). De omstandigheden op het Kanaal Wessem - Nederweert zijn ondanks de drukke scheepvaart
beter dan op de niet meer bevaren Noordervaart. Gemeten naar kanaallengte wordt op het Kanaal
Wessem - Nederweert één paar per 650 meter geregistreerd, op de Noordervaart is dat één paar per
2125 meter (2012).
Het eerste territorium op de Zuid - Willemsvaart werd pas in 2002 vastgesteld. In de jaren daarna
werden één tot drie paren geregistreerd. Omdat sprake is van marginaal biotoop is het aantal
succesvolle broedsels gering.
Venherstel legt de Fuut geen windeieren en leidt tot vergroting van het verspreidingsgebied en een
toename van het aantal broedparen. Na het venherstel in 1991 en 1998 in De Banen neemt de
populatie toe van drie territoria in 1994 naar maximaal zeven in 2001. De omstandigheden in 2001
waren waarschijnlijk optimaal; hoog waterpeil, veel voedsel en een lage predatiedruk. In de jaren
daarna neemt het aantal paren flink af. De Fuut heeft dan, zij het minder dan de Dodaars en Geoorde
Fuut, te maken met predatie door roofvissen en veranderingen in het voedselaanbod. De afwezigheid
in 1996 en 1997 was het gevolg van een droogvallend ven en voedselschaarste daarna (zie grafiek).
In het Sarsven wijkt de biotoop tot 2009 sterk af van de situatie in De Banen. Beide vennen liggen in
dezelfde laagte en behoren tot een doorstroom vensysteem van zwak gebufferde vennen. Het
Sarsven was tot en met 2009 rijk aan vis, werd gevoed met voedselrijk kanaalwater, was aangesloten
op het riooloverstort van Nederweert-Eind en het waterpeil werd op een constant niveau gereguleerd.
De randzone was sterk aan verruiging onderhevig en in de zomer was het ven met kroos en lelies
bedekt. Het gebied werd steeds minder interessant voor de Fuut. In 1991 werden door de Provincie
Limburg zes territoria vastgesteld (van der Coelen & van Seggelen, 1993). In 1994 - 2001 worden
meestal twee tot drie paren geregistreerd en in 2002 - 2009 jaarlijks slechts één. In 2009 werd het
Sarsven opgeschoond en werd het oorspronkelijke vensysteem zoveel mogelijk hersteld. De
omstandigheden zijn daardoor te vergelijken met De Banen. In 2010 - 2013 werden één tot drie paren
geregistreerd met wisselend broedsucces.
Een geheel nieuw broedgebied ontstond na venherstel in de Schoorkuilen in 2007 - 2009. In de
ondiepe vennen werd in 2009 het eerste territorium vastgesteld. De omstandigheden in het
vennencomplex verbeteren snel; de oeverbegroeiing komt tot ontwikkeling en de visstand neemt toe.
In 2010 werd het eerste broedgeval vastgesteld, in 2011 - 2013 oplopend naar drie tot vijf paren.
Situatie 2014
Futen waren in het studiegebied opnieuw goed vertegenwoordigd. In 2014 werden 19 territoria
geregistreerd. De soort heeft de wind duidelijk mee en profiteert maximaal van aanbod van en
veranderingen in de biotoop. Vestigingen in het Weerterbos bleven tot nu toe uit en zover bekend
heeft de soort hier niet eerder gebroed. De vennen en laagtes die vanaf 1997 werden hersteld zijn met
uitzondering van ven In den Vloed, te klein, te ondiep of liggen te besloten. Op het ven In den Vloed
worden soms Futen waargenomen, maar deze vestigingen zijn steeds van korte duur. In 2012 werden
landbouwgronden in de Grashut afgegraven en ontstond een fraaie laagte. In 2014 werd hier het
eerste territorium vastgesteld. De vogels vestigden zich pas begin mei en hebben met zekerheid niet
gebroed. De laagtes in de Grashut bevatten vermoedelijk nog te weinig vis om jongen te kunnen
grootbrengen. De opmaat naar een zeker broedgeval lijkt gemaakt.
De Schoorkuilen is momenteel het beste broedgebied in Nederweert. In 2014 werden in zowel de
deelgebieden Schoordijk als de Kwegt drie territoria vastgesteld. Deze toename past bij de afname
van de Dodaars en Geoorde Fuut en is terug te voeren op veranderingen in het voedselaanbod. De
overige paren werden vastgesteld op de Zuid - Willemsvaart (1), Kanaal Wessem - Nederweert (4),
Noordervaart (4), Sarsven (1) en De Banen (2). Het lage aantal op het Kanaal Wessem - Nederweert
is terug te voeren op werkzaamheden aan de oeverbeschoeiing. Twee paren die geruime tijd op het
kanaal aanwezig waren vertrokken alsnog naar de Schoorkuilen.
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Geoorde Fuut (Podiceps nigricollis)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: zeldzame tot vrij schaarse broedvogel (1 - 8 paren)
: fluctuerend
: 1% (2013)
: nvt

Verspreiding en biotoop
De verspreiding van de Geoorde Fuut is beperkt tot de hoogveenrestanten De Banen (1994 - 2008)
en de Schoorkuilen (2010 - 2014). In de broedgebieden is ondiep open water aanwezig. De
waterkwaliteit is voedselarm tot matig voedselrijk. In De Banen bestaat de oevervegetatie
hoofdzakelijk uit wilg, riet en pitrus. De oostelijke oever is deels begroeid met pitrusvegetatie en is als
broedlocatie alleen in jaren met een zeer hoge waterstand geschikt. In jaren met een laag waterpeil
vallen grote delen droog en sluit de vegetatie niet aan op het open water. In de Schoorkuilen staat
plaatselijk pitrusvegetatie en komt riet en wilgenstruweel tot ontwikkeling. Aanwezigheid van
voldoende pitrusvegetatie en pijpenstro ((Hustings et al., 2006) in combinatie met open water is
belangrijk voor de Geoorde Fuut. In de Groote Peel zijn paren voornamelijk in pitrusvegetatie
vastgesteld (van Seggelen, 1999).
De Geoorde Fuut is wat betreft leefgebied kieskeuriger dan de Dodaars. In tegenstelling tot de
Dodaars mijdt de soort kleine al dan niet besloten gelegen vennen en plasjes. Territoria van de
Geoorde Fuut worden vaak in verband gebracht met de aanwezigheid van een kokmeeuwenkolonie.
In het onderzoeksgebied is in 1994 - 2013 geen kokmeeuwenkolonie aanwezig.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
De Geoorde Fuut is vrijwel jaarlijks als broedvogel aanwezig. Territoria zijn vastgesteld in De Banen
en Schoorkuilen. Deze vennen zijn van provinciaal belang voor de soort.
In 2001 waren de omstandigheden in De Banen waarschijnlijk optimaal (zie ook Dodaars en Fuut).
Het record (8) dat toen werd geregistreerd viel samen met de recordaantallen die landelijk werden
vastgesteld (Sovon, 2011). De afwezigheid in 1996 was een gevolg van extreme droogte. Territoria
werden meestal vastgesteld aan de hand van (baltsende) paren in geschikt biotoop. Zekere
broedgevallen zijn beperkt (2000:3; 2002:1; 2011:3, 2012: 2).
Vanaf 2004 neemt de broedzekerheid af in De Banen. Meestal gaat het om late vestiging en
eenmalige waarnemingen. Na 2008 werd de soort hier niet meer vastgesteld. De oorzaak moet
worden gezocht in minder goede broedomstandigheden (zie ook Dodaars en Fuut).
De vennen in de Schoorkuilen werden in korte tijd geschikt broedbiotoop. In 2010 werd in deelgebied
Kwegt één territorium opgetekend en in 2011 - 2013 werden in deelgebied Schoordijk drie tot vijf
territoria vastgesteld. Vier keer werd met zekerheid gebroed. Het ging om late broedgevallen waarbij
pas na 20 juni werden jongen gezien.
Rond de eeuwwisseling werden landelijk recordaantallen vastgesteld. In het studiegebied was daar
alleen in De Banen iets van te merken. In de Groote Peel nam het aantal toe van 39 territoria in 2002
tot 66 territoria in 2004 (Vereijken & Zegers,
2005; Boele et al., 2013). Daarna keldert de
Nederlandse populatie en deelt ook
Limburg mee in de malaise. In het
Limburgse deel van de Groote Peel liep het
aantal paren terug van 12 in 2004 naar nul
in 2013 (Boele et al., 2013; Hustings et al.,
2014). De afname in de Groote Peel staat
mogelijk in verband met het verdwijnen van
de kokmeeuwenkolonies.
Situatie 2014
De Schoorkuilen was in 2013 met vijf
territoria het belangrijkste broedgebied voor
de Geoorde Fuut in Limburg. In de hele
provincie werden toen slechts acht territoria
doorgegeven (Hustings et al., 2014). Als de
Schoorkuilen in 2014 de maat is voor de
rest van Limburg dan ziet het er somber uit.
In het ven Schoordijk-West was tot 30 mei
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een paar aanwezig en werd geen zeker broedgeval vastgesteld. Mogelijk dat dit paar afkomstig was
van De Banen en Sarsven waar eind april tot 5 mei enkele waarnemingen werden gedaan. Als de
Geoorde Fuut in de Schoorkuilen dezelfde lijn volgt als de Dodaars en in de vennen een zelfde proces
verloopt als in De Banen is het niet uitgesloten dat deze zeldzame broedvogel uiteindelijk verdwijnt. Of
de pas uitgegraven laagtes in de Kwegt en de Grashut geschikt biotoop vormen zal spoedig blijken.
Blauwe Reiger (Ardea cinerea)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: schaarse broedvogel (29 - 44 paren)
: stabiel/fluctuerend
: 2% (2014)
: 1% (1998)

Verspreiding en biotoop
De Blauwe Reiger heeft een zeer beperkte verspreiding. De twee permanent bezette kolonies liggen
in of in de buurt van hoogveenrestanten met open water. Voor het voedselaanbod is de aanwezigheid
van drie kanalen, heidevennen, ondergelopen laagtes en een uitgestrekt cultuurland met
watervoerende sloten van belang.
De kolonie in landgoed ’t Kruis broedt verscholen in de kronen van een middeloud grove dennenbos.
In De Banen worden de nesten beschermd door wilgenstruweel omringd door water. De enkele keer
dat de Blauwe Reiger in de Kievitsloop tot broeden kwam werd gebruik gemaakt van berken en
wilgenstruweel.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
In Nederweert zijn in de onderzoeksperiode maximaal drie kolonies aanwezig. De koudste winters
(1995/96, 1996/97) in de tijdreeks hadden weinig invloed op de populatie. Na deze koude winters volgt
een reeks normale tot zeer zachte winters en neemt het aantal voorzichtig toe. Vier relatief koude
winters op rij (2008/09 - 2012/13) met periodiek stevige vorst en veel sneeuw zorgden voor een
aanzienlijke dip.
De grootste kolonie bevindt zich bij landgoed ’t Kruis. Blauwe Reigers broeden hier vanaf 1985 toen
twee nesten werden geteld (Loven & Pahlplatz, 2003). In 1994 - 1999 werden 30 - 37 nesten geteld.
In 2000 - 2013 ligt het aantal gemiddeld lager en werden 19 - 36 nesten geregistreerd. Vanaf 2001 (1)
broedt de Blauwe Reiger ook in De Banen. In de jaren daarna neemt het aantal nesten toe tot
maximaal 12 in 2008.
Vanaf de vestiging in De Banen worden in landgoed ’t Kruis minder paren geteld. Mogelijk is een
aantal paren naar De Banen uitgeweken. In de Kievitsloop is de Blauwe Reiger een incidentele
broedvogel en werden maximaal twee nesten geteld. In 2004 werd voor het laatst gebroed.
De populatie in Nederweert zit waarschijnlijk aan het plafond. In 1998 - 2009 zijn de winters over het
algemeen zacht tot zeer zacht en speelt wintersterfte nauwelijks een rol. Het aantal nesten neemt
echter nauwelijks toe.
In hoeverre voedselaanbod de populatie in Nederweert bepaald is moeilijk in te schatten. Lokaal is
sprake van een verbeterd voedselaanbod door opschoning en reconstructie van hoogveenrestanten
en heidevennen en verbetering van de waterkwaliteit in het algemeen. In regulier agrarisch gebied lijkt
de voedselsituatie (kleine knaagdieren) minder gunstig door efficiency, schaalvergroting en
intensivering.
Blauwe Reigers in Limburg doen het de laatste jaren slechter dan het landelijke gemiddelde en zitten
met bijna een halvering van de stand op het laagste punt sinds 1990 (van Bruggen & Hustings, 2013).
Situatie 2014
Na vier vrij koude winters waarbij de soort behoorlijk wat averij op liep was het afwachten wat de
reactie was na een extreem zachte winter; met 1990 de zachtste winter sinds 1706 (www.KNMI.nl). In
landgoed ’t Kruis was van herstel geen sprake. De kolonie in het grovedennenbos telde 19 nesten, net
zoveel als de twee vorige jaren en een halvering ten opzichte van 1999 toen 37 nesten werden geteld.
Inspectie van de nesten toonde aan dat op ten minste 15 nesten met zekerheid is gebroed (bron: Jan
Biemans). De kolonie in De Banen deed het veel beter en zit flink in de lift. In De Banen werden 17
nesten geteld, vijf meer dan het vorige record. Nesten werden geteld in een wilgenbos in de
zuidoosthoek van het ven en in een wilg midden in het ven.
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Aalscholver (Phalacrocorax carbo sinensis)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: incidentele broedvogel (1 paar)
: nvt
: nvt
: nvt

Op 25 maart 2014 werd boven de Noordervaart een Aalscholver met een grote tak in de bek
waargenomen. Waar deze heen vloog was onbekend. In Limburg waren op dat moment twee kolonies
bekend. Als het de bedoeling was om naar de kolonie in de Mariapeel te vliegen vloog de vogel de
verkeerde kant op. De andere kolonie lag in de vliegrichting maar ligt bij Stevensweert. Ook dat leek
geen logische plek. Het verlossende antwoord kwam op 6 april. Bij de vennen aan de Kwegt was in
een berk een broedende Aalscholver ontdekt. Het bleef bij één nest al verbleven het hele seizoen
meerdere exemplaren in de nestboom. Het aalscholverpaar bracht twee jongen groot; het eerste
zekere broedgeval in Nederweert. Zeer waarschijnlijk is dit de eerste keer dat in Nederweert werd
gebroed. Hens (1963) spreekt over een paar dat enkele jaren voor 1925 vermoedelijk in Nederweert
heeft gebroed en waarbij jongen in de nazomer op een grote plas werden gezien. Er wordt niet
gesproken over een nestplaats of nestindicerende waarnemingen. Het valt niet uit te sluiten dat deze
jongen van elders afkomstig waren en daar tijdelijk verbleven.

Broedgebied Aalscholver in 2014. Schoorkuilen, Kwegt. 17 juli 2014.
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Nederweert is met de drie kanalen een aantrekkelijk voedselgebied voor de Aalscholver. De soort is
hier jaarrond op te zien met grootste aantallen in de winterperiode. Aalscholvers worden ook op de
heidevennen gezien, maar deze zijn minder aantrekkelijk omdat naar voedselarme tot matig
voedselrijke waarden wordt gestreefd. De vennen zijn vooral als potentiële nestplaatsen geschikt en
het is niet ondenkbaar dat de soort vaker in het studiegebied kan worden vastgesteld. Limburg is met
de kolonies in de Mariapeel (53-67 nesten) en bij Stevensweert (2012:155 nesten) op landelijke
schaal van geringe betekenis (Van Bruggen en Hustings, 2013). De Nederlandse populatie wordt in
2013 geschat op 23.500 - 24.000 paren (Boele et al., 2015).

Aalscholver. In 2014 werd onverwacht het eerste broedgeval van de Aalscholver vastgesteld. Ospel,
Groote Peel. 11 mei 2011 (Otto Plantema).
Roerdomp (Botaurus stellaris)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: zeldzame tot onregelmatige broedvogel (0 - 2 paren)
: afname
: nvt
: nvt

Verspreiding en biotoop
In de tijdreeks is de verspreiding beperkt tot het Sarsven, De Banen en Schoorkuilen. Om als
broedbiotoop in aanmerking te komen is aanwezigheid van voldoende riet (dekking en nestlocatie) en
open water (voedsel) van groot belang. De omstandigheden in de broedgebieden zijn echter flink
veranderd. Vanaf de jaren zeventig in de vorige eeuw werden de bekende broedgebieden minder
geschikt door verdroging en verruiging. Oorzaak was de dalende grondwaterspiegel in het
aangrenzende cultuurland en de explosieve toename in het gebruik van meststoffen.
Venherstel betekent voor de Roerdomp vooralsnog geen verbetering van de broedbiotoop. Vanaf de
jaren negentig zijn in Nederweert tal van venherstelprojecten uitgevoerd. In het beheer wordt
gestreefd naar een voedselarme tot matig voedselrijke waterkwaliteit en is de ontwikkeling van veel
riet ongewenst. In de broedgebieden De Banen (1991) en Sarsven (2009) zijn brede rietkragen na het
venherstel verdwenen. Meer kans op hervestiging is aanwezig in de Schoorkuilen waar riet langs
sommige oeverdelen toeneemt. Ook de retentiebekkens in de Laarderheide kunnen op termijn
geschikt worden.
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Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
In heidevennen en moerassen in Nederweert was de Roerdomp in een groot deel van de vorige eeuw
een regelmatige broedvogel met soms meerdere paren per gebied. Bekende broedgebieden waren
De Zoom, De Kievit, landgoed ’t Kruis, De Banen en het Sarsven. (Loven & Pahlplatz, 2003).
Nederweert was van provinciale betekenis voor deze soort.
De Roerdomp wordt al geruime tijd niet meer jaarlijks vastgesteld. In vergelijking met gegevens van
vóór de onderzoeksperiode is het aantal paren drastisch afgenomen. Het zijn de laatste
stuiptrekkingen van een soort die volgens de beschrijvingen in Hens (1963) een lange historie in
Nederweert kent: “Knapen vernam thans (1924) in de voorzomer het brullen van de soort onder
Nederweert”.
In 1994 - 1996 werden in het vennencomplex De Banen/Sarsven één tot twee territoria vastgesteld. In
1997 - 2012 is de soort in De Banen vijf keer als broedvogel opgevoerd. De broedzekerheid is echter
klein; in vier van de vijf gevallen ging het om
eenmalige waarnemingen van een individu of
roepend exemplaar in geschikt biotoop.
De situatie in Nederweert is een afspiegeling
van de trend in Limburg en de rest van
Nederland. De landelijke populatie is sterk
ingekrompen en de populatie in Limburg en
Noord-Brabant is zo goed als weggevaagd
(Hustings et al., 2006, Boele et al., 2014). In
2002 - 2013 werden in Limburg jaarlijks 1 - 4
territoria vastgesteld, met name in de
Peelregio (Hustings et al., 2014).
Situatie 2014
Op 15 april werd een exemplaar in De Banen
gehoord en op 26 april was een exemplaar in
de Schoorkuilen aanwezig. Waarschijnlijk
ging het om dezelfde vogel. De soort voldeed
hiermee aan de broedcriteria. Aangezien
vervolgwaarnemingen ontbreken, gaat het
opnieuw om een marginaal territorium.

Heilige Ibis (Threskiornis aethiopicus)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: toevallige broedvogel (0 - 1 paar)
: nvt
: nvt
: nvt
Verspreiding en biotoop
Ondiepe vennen en moerassige laagtes in het
Weerterbos en vennen in het zuidoosten van
Nederweert
hebben
een
grote
aantrekkingskracht op de Heilige Ibis. Deze
gebieden zijn over het algemeen voedselarm
tot matig voedselrijk. De Banen is als enige
locatie als broedbiotoop geschikt bevonden.
De nestplaats betrof een wilgenstruik in open
water. Op de andere locaties werden alleen
foeragerende exemplaren aangetroffen (bron:
Waarneming.nl).
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
De Heilige Ibis is één keer als broedvogel
vastgesteld in Nederweert. In 2007 werden in
De Banen van 28 april tot en met 1 juni
nestindicerende waarnemingen gedaan. Het
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paar werd voortdurend in een wilgenbosje in het grootste ven waargenomen en maakte gebruik van
een verlaten Blauwe reigernest. Of daadwerkelijk is gebroed, is niet goed gedocumenteerd. De vogels
waren niet geringd, een aanwijzing dat het niet om uit gevangenschap ontsnapte exemplaren ging.De
Heilige Ibis wordt tot de groep exoten gerekend. De vogels zijn vermoedelijk afkomstig van het
vogelpark Avifauna bij Alphen aan de Rijn. Hier bevindt zich een vrij vliegende en zich voortplantende
populatie. In 2007 werden behalve in De Banen ook broedparen gemeld in voornoemd vogelpark (7),
en Botshol (4). In 2008 en 2009 werden twee territoria vastgesteld in het Soerendonks Goor te
Soerendonk (Boele et al., 2012). Vanaf 2009 werden de vrijvliegende vogels grotendeels
teruggevangen. In 2011 - 2012 werden in Nederland geen broedparen vastgesteld. (Boele et al.,
2013; Boele et al., 2014). Hervestiging in Nederweert is op korte termijn niet waarschijnlijk.
Situatie 2014
Niet vastgesteld.
Knobbelzwaan (Cygnus olor)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: zeldzame tot vrij schaarse broedvogel (0 - 6 paren)
: toename
: 5% (20i4)
: 1% (2001)

Verspreiding en biotoop
De Knobbelzwaan heeft een zeer beperkte verspreiding en broedt vooral in het zuidoosten van
Nederweert. Hoogveenrestanten met open water en de visvijvers Stokershorst zijn favoriete
broedgebieden. De diepe kanalen, brede watervoerende beken en retentiebekkens worden soms
bezet (Noordervaart, 2003, 2011; Tungelroijse Beek, 2002, retentiebekken Wessemerdijk 2013, 2014,
Neerpeelbeek 2014). Knobbelzwanen broeden in ondiep en matig voedselrijk tot voedselrijk open
water. Zeer open gebieden en besloten gelegen vennen in het Weerterbos worden gemeden. De
nesten bevinden zich meestal in de oevervegetatie.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
De Knobbelzwaan heeft zich vermoedelijk pas na 1992 in Nederweert gevestigd. In 1991 en 1992
werd Nederweert door de Provincie Limburg op broedvogels onderzocht en ontbrak de soort (van der
Coelen & van Seggelen, 1993; van Noorden, 1994). Uit andere, zij het schaarse bronnen, blijkt niet
dat de soort eerder in Nederweert heeft gebroed.
In de tijdreeks neemt het aantal paren voorzichtig toe. In 1994 - 2002 blijft het per jaar bij maximaal
twee paren. Door de lange koude winter van 1996/97 ontbreekt de soort vermoedelijk in 1997.
Strenge en aanhoudende vorst heeft zijn weerslag op de broedpopulatie (Sovon, 2002).
Vanaf 2003 neemt het aantal toe en worden drie tot zes paren geregistreerd. De soort profiteert op
kleine
schaal
van
de
vele
venherstelprojecten.
Knobbelzwanen
hebben
een
voorkeur voor ondiep
voedselrijk water met aangrenzend mals
grasland. Deze omstandigheden zijn in
Nederweert beperkt aanwezig.
In het studiegebied gaat driekwart van het
aantal paren over tot een serieuze
broedpoging (n=59) waarvan de helft jongen
grootbrengt. Gemiddeld worden per paar
vier tot vijf jongen grootgebracht. Bij paren
die in de Schoorkuilen, Sarsven en De
Banen broeden mislukken opvallend veel
broedsels. Vermoedelijke oorzaken zijn
menselijke verstoring en predatie van eieren
door de vos en wild zwijn. Het wild zwijn is
vanaf de eeuwwisseling met een kleine
populatie aanwezig in De Banen/Sarsven
en heeft zich ook naar andere gebieden
uitgebreid.
De toename in Nederweert past in het beeld

25

Vogelwerkgroep Nederweert, 2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

van een landelijk sterk toenemende populatie (Sovon, 2002; Boele et al., 2014).
Situatie 2014
Voor het derde jaar op rij werden zes territoria vastgesteld. Het aantal zekere broedgevallen was zoals
in de meeste jaren aan de lage kant. Alleen paren bij de visvijvers Stokershorst en de Neerpeelbeek
brachten ieder vijf jongen groot. Pogingen in het Sarsven, Schoorkuilenven en Schoordijk-West
mislukten. In 2013 werd op deze plekken succesvol gebroed. Bij het retentiebekken Wessemerdijk
was het hele broedseizoen een paar aanwezig maar werd net als in 2013 niet gebroed.
Grauwe Gans (Anser anser)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: zeldzame tot vrij schaarse broedvogel (3 - 37 paren)
: toename
: 9% (2014)
: 1% (1996)

Verspreiding en biotoop
De Grauwe Gans heeft een beperkte verspreiding, maar breidt het broedgebied wel uit. Gebroed
wordt in hoogveenrestanten in het zuidoosten van Nederweert, de randzone van de Groote Peel, in
vennen en laagtes in het Weerterbos en bij visvijvers.
Het oppervlak open water van varieert van <1 hectare tot 15 hectare. De waterkwaliteit lijkt van
ondergeschikt belang. Behalve geschikte
nestplaatsen is de aanwezigheid van rust- en
foerageergebieden cruciaal en van invloed op
het aantal broedgevallen.
Nesten liggen in de oeverzone verborgen
tussen riet, pitrus, gagel, braam- en
wilgenstruweel. Soms wordt gebruik gemaakt
van
eilandjes
(visvijvers
Stokershorst,
Sarsven, Weerterbos). Paren broeden solitair
en in groepen.
Grauwe
Ganzen
profiteren
van
het
omvangrijke natuurherstel vanaf de jaren
negentig. De biotoop is verbeterd door
vergroting van het oppervlak open water,
aankoop
van
aangrenzende
landbouwgronden (De Banen/Sarsven) of
door geheel nieuw biotoop (Schoorkuilen,
Weerterbos:
Coolespeelke,
Kleinen
Grootven, ven In den Vloed, laagtes Grashut,
retentiebekkens). De meest geschikte
locaties zijn bezet.
Een bijzondere plaats wordt ingenomen door
de visvijvers Stokershorst. De vijvers worden
amper meer voor de vissport gebruikt en
werden een interessant broedgebied voor de
Grauwe Gans en andere watervogels. De
randzone van de Groote Peel en landgoed ’t
Kruis
zijn
eveneens
geschikt.
De
nestplaatsen liggen buiten het studiegebied
of in niet toegankelijke gebieden. De
Kievitsloop en De Zoom zijn verdroogd en
sterk verruigd en nauwelijks geschikt.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
De Grauwe Gans maakt een bijzondere
ontwikkeling door. Het eerste zekere
broedgeval in Nederweert werd in 1991
opgemerkt. In De Banen werd destijds een
paar met vier jongen waargenomen (van der
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Coelen & van Seggelen, 1993). Het is het begin van een bijzonder succesvolle periode. De vestiging
in Nederweert is te danken aan herintroductie projecten die elders in Nederland en Duitsland werden
uitgevoerd (Lensink et al., 2013; Hustings et al., 2006).
Vanaf 1997 ontdekt de soort nieuwe broedgebieden (beheersgebieden Moostdijk: 1 - 5; landgoed ’t
Kruis: 0 - 3). Het aantal zekere broedgevallen blijft echter beperkt. In De Zoom (1 - 2) is het
voorkomen onregelmatig, zijn geen zekere broedgevallen vastgesteld en ontbreekt de soort na 2007.
Na venherstel ontstaan nieuwe leefgebieden en neemt de soort sterk in aantal toe (Schoorkuilen,
2006 - 2013: 1 - 7; Weerterbos, 2006 - 2013: 1 - 7; visvijvers Stokershorst, 2007 - 2013: 1 - 8). In het
Sarsven is de soort zowel voor als na de opschoning in 2009 een onregelmatige broedvogel (1 - 6).
In De Banen stijgt het aantal succesvolle broedparen van vier in 1994 naar 11 in 2001. De Banen is
tot 2007 vrijwel de enige plaats waar jaarlijks succesvol werd gebroed. In 2002 is sprake van een
keerpunt in De Banen. Het aantal zekere broedgevallen neemt drastisch af en het aantal jongen per
paar daalt fors (zie tabel). Afname is mogelijk te wijten aan predatie door de vos en de opkomst van
een populatie wilde zwijnen. Het wild zwijn heeft zich na de eeuwwisseling snel verspreid in het
zuidoosten van Nederweert. In een klein leefgebied als De Banen/Sarsven is voedsel schaars en
voorzien eieren mogelijk in de eiwitbehoefte. In de periode maart 2007 tot en met mei 2008 werden in
De Banen negen exemplaren geschoten (mededeling H. Verheyen). De relatie tussen de
aanwezigheid van het wild zwijn en de afname van het aantal zekere broedgevallen lijkt te worden
bevestigd; er werd een recordaantal paren met jongen geteld. Ook Nijlgans en Knobbelzwaan
brachten in 2008 voor het eerst sinds jaren weer jongen groot. In de jaren daarna worden in De Banen
jaarlijks vier tot 15 paren met jongen waargenomen. Vanaf 2007 neemt het aantal broedgevallen
buiten De Banen sterk toe in Nederweert (zie grafiek).
De Grauwe Gans neemt toe van vier territoria in 1994 naar 37 territoria in 2013. De totale populatie is
veel groter. Vanaf de eeuwwisseling neemt het aantal niet-broedende vogels flink toe en is het niet
eenvoudig om de broedpopulatie in kaart te brengen. De aandacht van waarnemers verschoof
hierdoor naar zekere broedgevallen waardoor een deel van de territoriale niet-broedende paren wordt
gemist. Over de periode 1994 - 2001 is het beeld vrij compleet (3 - 24). In 2002 - 2013 wordt het
aantal territoria oplopend op 25 tot 55 paren geschat. Dit aantal moet als een absolute ondergrens
worden beschouwd
De toename in het onderzoeksgebied past in het beeld van een populatie die landelijk nog steeds zeer
sterk toeneemt. De Nederlandse broedpopulatie wordt in 2008 geschat op 35.000 paren (Sovon,
2002; Lensink et al., 2013; Boele et al., 2014).
Situatie 2014
De Grauwe Gans is in Nederweert niet meer als broedvogel weg te denken. In alle geschikte
gebieden wordt momenteel gebroed en met de uitbreiding van natte natuur in het vooruitzicht is
verdere expansie mogelijk. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is de vraag. Grauwe Ganzen zijn in
het agrarische gebied niet populair in verband met schade die aan gewassen wordt aangericht. Er
gaan danook steeds meer stemmen op om de stand te reguleren. Op welke wijze dat gaat
plaatsvinden en in welk aantal de populatie wordt gereduceerd is nog niet bekend.
De Banen is begin jaren negentig het kerngebied in Nederweert. Het aantal paren met jongen neemt
hier in de tijdreeks sterk toe. Per jaar kan het aantal jongen behoorlijk fluctueren. Predatie van de
nesten door vos en wild zwijn speelt in sommige jaren waarschijnlijk een rol. Er lijkt echter meer aan
de hand. In 2013 werd in De Banen na een vrij koude winter en een zeer koud voorjaar, niet bepaald
een optimaal verloop van het broedseizoen, een record aan zekere broedgevallen (15) en een fraai
aantal van 39 jongen geteld. De winter van 2013/14 was extreem zacht en de omstandigheden in de
biotoop in 2014 waren te vergelijken met het jaar daarvoor. In De Banen werd één bezet nest
aangetroffen, in het aangrenzende Sarsven waren het er drie. Opvallend is dat in het goed
onderzochte gebied geen enkel paar met jongen werd gezien. Het verschil met 2013 en de jaren
daarvoor is zo extreem dat met opzettelijke verstoring rekening wordt gehouden. In de andere
broedgebieden werden geen opvallende afwijkingen geconstateerd.
Door de extreem zachte winter werd vroeg met broeden begonnen. Het eerste nest met eieren werd
op 26 februari ontdekt bij de visvijvers Stokershorst. Dit gebied is naar oppervlakte gemeten (circa 1,5
hectare) het beste broedgebied in Nederweert. In 2013 werden acht nestvondsten gedaan en ook in
2014 werd dit aantal vastgesteld. De meeste paren broedden tot nu toe op twee eilandjes. De nesten
zijn hier goed beschermd tegen predatie en verstoring. In het vijvercomplex heeft zich recent een
beverfamilie gevestigd. Deze nieuwe bewoner heeft een flinke impact op het gebied door op de
eilandjes de een na de andere boom te vellen. Grauwe Ganzen mijden de vijvers niet maar broeden
nu ook in de dichte oeverbegroeiing.
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In de Schoorkuilen blijft het aantal broedparen beperkt. In de Kwegt werden twee nestvondsten
gedaan en geen jongen gezien, bij de Schoordijk werden drie paren met in totaal 11 jongen
genoteerd.
In het Weerterbos neemt het aantal paren toe: Kleinven (1) Grootven (1), Grashut (8), retentiebekkens
(2), ven In den Vloed (2). Zekere broedgevallen werden opgetekend bij de Grashut (4, 5 en 7 jongen)
en ven In den Vloed (2 jongen). Zekere broedgevallen werden ook vastgesteld in het beheersgebied
aan de Moostdijk (4 en 2 jongen). In landgoed ’t Kruis werd bij een poel een territorium vastgesteld.
Waarnemers kregen in totaal 34 territoria op papier. Hierbij dient aangetekend te worden dat bij De
Banen en Sarsven niet-broedende paren niet in kaart werden gebracht en een deel is gemist.
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Grauwe Gans: aantal paren (..) met jongen in de Schoorkuilen in 2008 - 2014. G= gemiddeld aantal
jongen per paar. Opmerking: 2014, aantal per paar niet genoteerd.
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Grauwe Gans: aantal paren (..) met jongen in De Banen in 1994, 1995 en in 1999 - 2014. G=
gemiddeld aantal jongen per paar.
Grote Canadese Gans (Branta canadensis)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: onregelmatige broedvogel (0 - 4 paren)
: toename
: 3% (2014)
: 1% (2010)

Verspreiding en biotoop
De Grote Canadese Gans heeft een zeer beperkte verspreiding. De soort is vastgesteld in
hoogveenrestanten met open water (De Banen, Schoorkuilen, landgoed ‘t Kruis) en in heidevennen en
laagtes in bos (Weerterbos). In deze gebieden zijn rust- en foerageergebieden aanwezig. In het
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Weerterbos zijn nesten gevonden op eilandjes met wilg en gagel. De Grote Canadese Gans broedt
meer dan andere ganzen in bosrijke landschappen (Sovon, 2002).
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
De Grote Canadese Gans is acht keer als broedvogel vastgesteld. De eerste vestiging werd in
maart/april 1998 in De Banen vastgesteld gevolgd door vestigingen in 2003 en 2006 in het
Weerterbos (Groot- en Kleinven). Broeden werd toen niet vastgesteld. Op 9 april 2007 werd in In den
Vloed een broedend vrouwtje aangetroffen; het eerste zekere broedgeval in Nederweert. Op 15 april
bleek het nest verlaten en werden vier gepredeerde eieren aangetroffen. In 2010 vond in het
Weerterbos het eerste succesvolle broedgeval plaats en werden vier jongen gezien. In 2013 waren
zelfs drie paren aanwezig die allen succesvol hebben gebroed (ven In den Vloed, 2 mei: 2 jongen;
Grashut, 5 mei: 5 jongen; De Banen, 2 juni: 1 jong).
Door de landelijk sterk toegenomen populatie
is het niet uitgesloten dat in de toekomst
vaker in het studiegebied wordt gebroed.
Toename wordt in sommige gebieden
mogelijk beperkt door het ontbreken van
geschikt grasland in de directe omgeving.
Grasland is naast de aanwezigheid van
moerasvegetatie
een
belangrijke
vestigingsvoorwaarde (Boele et al., 2011).
De Grote Canadese Gans behoort tot de
groep verwilderde exoten en is in 1973 voor
de eerste keer als broedvogel in Nederland
vastgesteld (Sovon, 2002). De soort broedt
op steeds meer plaatsen en neemt sterk in
aantal toe (1998 - 2000: 1000 - 1400 paren;
2008 - 2010: 7000 - 11.000 paren). Of de
soort de kans krijgt om verder uit te breiden
is onzeker. De populatiegroei wordt de
laatste jaren getemperd door verhoogd
afschot (Lensink et al., 2013).
Situatie 2014
De Grote Canadese Gans begint zich steeds beter thuis te voelen in Nederweert en neemt voorzichtig
toe. In 2014 waren paren aanwezig in het Weerterbos (2), de Schoorkuilen (1) en landgoed ’t Kruis
(1). Bij de paren in de Grashut en ven In de Vloed werd alarmeren waargenomen. Zekere
broedgevallen werden dit jaar niet geregistreerd.
Brandgans (Branta leucopsis)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: nvt (0 - 1 paar)
: nvt
: nvt
: nvt

Verspreiding en biotoop
De Brandgans heeft een zeer beperkte verspreiding. De soort is vastgesteld in de omgeving van de
hoogveenrestanten De Banen en Schoorkuilen en foerageert in aangrenzend hooi- en grasland.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
Voor ganzen in het algemeen is er veel veranderd in Nederweert. Begin jaren negentig hebben
Grauwe Gans en Nijlgans zich gevestigd en inmiddels zijn deze soorten niet meer als broedvogel weg
te denken. Eind jaren negentig kwam daar de Grote Canadese Gans bij. In 2012 kon de Brandgans
aan het rijtje broedvogels worden toegevoegd. In de periode maart tot en met 8 mei was in de
Schoorkuilen en De Banen een paar aanwezig. Aanwijzingen die op broeden duiden ontbreken. De
Brandgans is in Nederland sterk in opkomst. In 2012 werden 7872 paren geteld, maar het werkelijke
aantal ligt een stuk hoger. Het IJsselmeer, de randmeren en de grote rivieren zijn belangrijke
broedgebieden (Boele et al., 2013). Limburg is van geringe betekenis.
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Situatie 2014
Niet vastgesteld.

Nijlgans (Alopochen aegyptiacus)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: zeldzame tot vrij schaarse broedvogel (0 - 12 paren)
: toename
: 9% (2013)
: 1% (1994)

Verspreiding en biotoop
De Nijlgans heeft het verspreidingsgebied uitgebreid van een zeer beperkte verspreiding in 1994 2000, naar een beperkte verspreiding in de periode daarna. De meeste paren broeden in het
zuidoosten van Nederweert. Favoriete gebieden zijn opgeschoonde heidevennen, visvijvers, poelen
en brede watervoerende sloten en beken. Struwelen en bomen zijn altijd aanwezig. In cultuurland en
in landbouwenclaves in bos worden vooral niet-broedende paren vastgesteld (Weerterbos 1994 2013: slechts vier zekere broedgevallen). De kanalen worden onregelmatig bezet.
Sommige paren broeden op grote afstand van water (2005: bossen Houtsberg, 750 meter). Nesten
zijn aangetroffen in een torenvalk- en bosuilenkast, in havikshorsten, een kraaiennest en als
grondnest.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
De Nijlgans heeft zich pas in de jaren tachtig
van de vorige eeuw in Limburg gevestigd.
Vanuit het uiterste noorden van de provincie
heeft de soort zich verspreid naar de
zuidelijke helft (Hustings et al., 2006). In
1993 (1) werd het eerste territorium in
Nederweert vastgesteld (Loven & Pahlplatz,
2003).
De soort wordt sindsdien jaarlijks vastgesteld
en neemt toe van een zeldzame broedvogel
in 1994 - 2000 (0 - 4) tot een vrij schaarse
broedvogel in 2001 - 2013 (6 - 12). De
Nijlgans is gevoelig voor streng winterweer
(Bijlsma et al., 2001) en ontbreekt alleen in
1997 na de twee koudste winters in de hele
tijdreeks (1995/96, 1996/97). Venherstel
(Schoorkuilen, Weerterbos, Grashut) leidt
lokaal tot meer broedparen en een
voorzichtige toename. Bij minder dan de helft
(44%) van het aantal paren (n=132) worden
jongen gezien. Nijlganzen broeden in
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tegenstelling tot de Grauwe Gans meestal solitair.
In het studiegebied zijn meer paren aanwezig dan met het onderzoek wordt aangetoond. Nijlganzen
zijn erg mobiel. Niet-broedende paren zwerven over een groot gebied en zijn lastig in kaart te
brengen. Bovendien wordt het bij de heidevennen steeds moeilijker om territoriale paren tussen een
toenemend aantal ongepaarde vogels te onderscheiden.
De Nijlgans mag als exoot jaarrond worden bejaagd. In hoeverre afschot van invloed is op het aantal
broedparen is onbekend.
In vergelijking met de Grauwe Gans heeft de Nijlgans een veel langer broedseizoen. In Nederweert
zijn 13 maart en 17 juli de uiterste data waarop de soort met donsjongen is waargenomen.
De opmars in Nederland is ronduit spectaculair te noemen. De soort neemt toe van één paar in 1967
naar 4500 - 5000 paren in 1998 - 2000 en 10.100 - 13.900 in 2008 - 2010 (Sovon, 2002, Lensink et
al., 2013). De Limburgse populatie bedraagt in 1998 - 2011 ten minste 473 territoria (van Noorden &
van der Weele, 2013).
Situatie 2014
De aantalsontwikkeling van de Nijlgans zit nog steeds in de lift. In 2014 werd een record van 15
territoria vastgesteld. De recente toename is te danken aan het venherstel in het Weerterbos. Het
aantal territoria (5) nam hier flink toe, maar zekere broedgevallen blijven uitermate schaars in het
Weerterbos. In 2014 werd balts als de hoogste broedcode opgevoerd.
Zekere broedgevallen werden vastgesteld in de Schoorkuilen, Schoordijk (15 juni: 3 jongen) en de
Noordervaart (16 mei: 4 jongen). In De Banen werd erg laat gebroed en werd op 20 augustus een
paar met vier jongen waargenomen.
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Nijlgans. Ondanks de jachtdruk neemt het aantal territoria nog steeds toe. Mussenbaan, 8 mei 2015
(Otto Plantema).

Casarca (Tadorna ferruginea)
Status
Trend
Presentiemaximum
Presentieminimum

: incidentele broedvogel (0-1 paar)
: nvt
: nvt
: nvt

Verspreiding en biotoop
De biotoop van de Casarca wordt omschreven als “zoetwatermeren met een weelderige
oevervegetatie” (Sovon, 2002). In de opgeschoonde hoogveenrestanten wordt plaatselijk aan de
biotoopeis voldaan. Dit is het geval in delen van de Schoorkuilen en De Banen - Noord.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
De Casarca verscheen in 2011 voor de
eerste keer op de lijst van zeldzame en
schaarse broedvogels. In het Sarsven en de
vennen in de Kwegt, was afwisselend een
paar aanwezig. De vogels werden tot 28 mei
waargenomen en hebben niet gebroed. De
omstandigheden in de broedbiotoop waren
destijds marginaal. In 2012 was in de Kwegt
van begin maart tot 30 april opnieuw een
paar aanwezig. De vogels hielden zich op in
dichte vegetatie en gedroegen zich
broedverdacht. Broeden werd echter niet
aangetoond. Later vertrok het paar naar de
heringerichte Tungelroijse Beek. Hier vloog
het mannetje luidruchtig rond terwijl het
vrouwtje in de oevervegetatie verbleef. Ook
hier waren geen aanwijzingen die op

32

Zeldzame en schaarse broedvogels van Nederweert
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

broeden duiden. Op 2 juni 2013 werd in De Banen het eerste zekere broedgeval vastgesteld en werd
een paar met zeven jongen waargenomen. Ten minste vijf jongen werden daadwerkelijk
grootgebracht. De nestplaats lag vermoedelijk in het verruigde, meest noordelijke ven.
De Casarca behoort tot de groep exoten. De Nederlandse populatie wordt in 1998 - 2000 op 5 tot 20
paren geschat. In de jaren daarna is het overzicht niet compleet, maar is van een echte doorbraak
(nog) geen sprake. In 2008 - 2011 wordt de Nederlandse populatie geschat op 11 - 30 paren (Boele et
al., 2014). In Limburg zijn alleen zekere broedgevallen bekend in 1995, 2004, 2005 en 2013 (Hustings
et al., 2006; Hustings et al., 2014).
Situatie 2014
Niet vastgesteld.
Bergeend (Tadorna tadorna)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: onregelmatige broedvogel (0 - 2 paren)
: nvt
: 1% (2012)
: nvt

Verspreiding en biotoop
De Bergeend heeft in Nederweert een zeer beperkte verspreiding. De soort is vastgesteld in
retentiebekkens en opgeschoonde vennen met glooiende, schaars begroeide oevers. Het oppervlak
open water varieert van <1 hectare tot circa 8 hectare. De Bergeend verlangt openheid van het
aangrenzende terrein. In Nederweert is onder normale omstandigheden geen geschikt biotoop
aanwezig. In alle gevallen ging het om vestigingen na venherstel. Normaal gesproken verdwijnt de
soort na een paar jaar door opkomst van de oevervegetatie. Terreinbeheerders voeren in de
oeverzones maaibeheer uit waardoor opkomst van struwelen wordt beperkt. Dit is in het voordeel van
de Bergeend. De Bergeend maakt zijn nest bij voorkeur in holen. Dit type nestplaatsen is in
Nederweert beperkt aanwezig. De kans op een zeker broedgeval is daardoor klein.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
In 2002 werd de Bergeend voor de eerste keer als broedvogel in Nederweert geregistreerd. De keuze
viel op een retentiebekken langs de Eindhovense Baan. In 2003 was hier opnieuw een paar aanwezig.
In 2008 ontstond door venherstel nieuw biotoop in de Schoorkuilen. In het projectgebied Schoordijk
werden in 2008 - 2010 twee paren geregistreerd. In 2009 is mogelijk een broedpoging ondernomen. In
deelgebied Schoordijk-West was een steile oever aanwezig die in 2008 door Oeverzwaluwen werd
bezet. Een deel van de nesten werd door een vos ovaalvormig uitgegraven. In april 2009 werd een
Bergeend meerdere malen in een van deze holtes waargenomen (mededeling Frank Meeuwissen).
Zeker broeden kon niet worden bevestigd. In
2012 was van 29 april tot en met 4 juni
opnieuw een paar aanwezig, ditmaal in de
retentiebekkens ten zuiden van het
Weerterbos.
Situatie 2014
Bergeenden waren tot in april aanwezig in
het retentiebekken Eindhovense Baan, de
Grashut en in de Schoorkuilen, maar tekort
om als territorium aan te kunnen merken. Er
is nog steeds kans dat deze voor Nederweert
zeldzame soort de komende jaren als
broedvogel aanwezig is. In de Schoorkuilen
zijn in het voorjaar laagtes afgegraven en de
komende jaren wordt de oeverzone verder
opgerekt. De nieuwe ondiepe laagtes vormen
fraaie overgangen naar de vennen en zijn
potentieel broedbiotoop.
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Mandarijneend (Aix galericulata)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: onregelmatige broedvogel (0 - 1 paar)
: nvt
: nvt
: nvt

Verspreiding en biotoop
De Mandarijneend heeft een zeer beperkte verspreiding. Paren zijn aangetroffen bij open water in de
omgeving van bos en in agrarisch bebouwd gebied. De soort broedt bij voorkeur in een holte. Bij de
broedlocaties in bos waren nestholtes van de Zwarte Specht en bosuilenkasten aanwezig. In
agrarisch bebouwd gebied werd de Mandarijneend aangetroffen op daken van woningen.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
De Mandarijneend is slechts vier keer als broedvogel vastgesteld. In 1999 werd langs de Noordervaart
een paar vastgesteld en is in aangrenzend loofbos mogelijk een broedpoging ondernomen. In 2003
werd het eerste zekere broedgeval
vastgesteld. Dit paar is waarschijnlijk
losgelaten in verband met de in dat voorjaar
heersende
vogelpest.
Sommige
hobbykwekers lieten toen hun dieren los om
gedwongen ruimingen te ontlopen. In april
2009 werd gebroed bij de Rosvelterlossing
ten zuiden van het Weerterbos en werd een
vrouwtje met één donsjong waargenomen.
In 2010 werd in het Weerterbos opnieuw
een paar waargenomen waarvan het
vrouwtje zich broedverdacht in een
sparrenbos ophield.
De Mandarijneend valt onder de categorie
exoten. De Nederlandse broedpopulatie
werd in 1998 - 2000 geschat op 200 - 260
paren en is stabiel (Sovon, 2002, Lensink et
al., 2013).
Situatie 2014
Niet vastgesteld.
Krakeend (Anas strepera)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: zeldzame tot vrij schaarse broedvogel (0 - 20 paren)
: toename
: 10% (2013)
: 1% (2000)

Verspreiding en biotoop
De Krakeend heeft het verspreidingsgebied uitgebreid van een zeer beperkte naar een beperkte
verspreiding. In 1994 - 2004 komt de soort voor in De Banen, het Sarsven en het in 1998
gerestaureerde Schoorkuilenven. Daarna worden ook kanalen, vijvers, retentiebekkens, beken en
poelen in cultuurland bezet en profiteert de soort van venherstel in de Schoorkuilen en de Grashut.
In de hoogveenrestanten zijn plaatselijk dicht begroeide oevers aanwezig met riet, pitrus en wilg. Bij
visvijvers en sommige beken is lokaal een weelderige oeverbegroeiing aanwezig. Besloten gelegen
opgeschoonde heidevennen in het Weerterbos worden gemeden. De Zuid - Willemsvaart en het
Kanaal Wessem - Nederweert zijn ongeschikt.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
De Krakeend heeft zich in het midden van de vorige eeuw als broedvogel in Limburg gevestigd en
bleef lange tijd een zeldzaamheid (Hustings et al., 2006). De eerste vestiging in het studiegebied vond
plaats in 1988 in De Zoom. Pas eind jaren negentig is sprake van een definitieve doorbraak. De
Krakeend neemt toe van een zeldzame en onregelmatige broedvogel in 1994 - 2000 (0 - 3) naar een
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zeldzame tot vrij schaarse broedvogel in 2001 - 2013 (4 - 20). Bij de meeste paren wordt baltsgedrag
waargenomen. Zekere broedgevallen zijn slechts een paar keer vastgesteld (1999: 1; 2000: 1; 2005:
1; 2011: 1; 2013: 3) en komen meer voor dan met het onderzoek wordt aangetoond.
De Banen is in eerste instantie het belangrijkste broedgebied in Nederweert (2002: maximaal 6).
Vanaf 2003 neemt het aantal paren sterk af in De Banen en wordt de soort niet meer ieder jaar
vastgesteld. Veranderingen in het voedselaanbod en visbestand lijken ook bij de Krakeend belangrijke
oorzaken. De afname in De Banen wordt ruimschoots gecompenseerd door meer vestigingen elders
in het onderzoeksgebied.
In het Sarsven is de Krakeend vanaf 2001 een regelmatige broedvogel met maximaal twee territoria.
Door venherstel in 2009 is de waterkwaliteit veranderd van voedselrijk naar matig voedselrijk tot
voedselarm en verdwenen de dichte rietkragen. Het venherstel leidt niet tot een significante toename
in het Sarsven. De reconstructie van de Schoorkuilen vanaf 2008 geeft betere resultaten. In 2009 2013 (3 - 8) zijn de vennen zelfs het belangrijkste broedgebied in Nederweert. Het Weerterbos was
lange tijd niet geschikt, maar afgraven van een laagte in de Grashut biedt kansen. In 2012 werden drie
territoria opgevoerd.
De Krakeend heeft het verspreidingsgebied flink uitgebreid en wordt in toenemend aantal buiten de
bekende broedgebieden vastgesteld. Meestal is sprake van voedselrijke omstandigheden.
De toename in Nederweert kan niet los worden gezien van de landelijke ontwikkeling. In 1998 - 2000
wordt de Nederlandse populatie op 1600 - 2000 paren geschat, een verdrievoudiging ten opzichte van
midden jaren zeventig. Ook in de jaren daarna neemt het aantal sterk toe (Sovon, 2002; Boele et al.,
2013). In 1990 - 1997 werden door de Provincie Limburg 17 territoria geteld. In 1998 - 2011 neemt het
aantal fors toe en werden in de provincie 114 territoria geregistreerd (van Noorden & van der Weele,
2013).
Situatie 2014
In vergelijking met de afgelopen twee jaren
(19 en 20) is 2014 (11) een mager jaar voor
de Krakeend. In perspectief van de
tijdreeks is het aantal territoria nog steeds
bovengemiddeld. Krakeenden werden in
alle kerngebieden in een lager aantal
geregistreerd.
Zekere
broedgevallen
werden vastgesteld in het retentiebekken
Wessemerdijk (18 mei, 9 jongen) en het
ven Kwegt-Noord (26 april, 8 jongen). De
overige territoria werden opgevoerd in de
Grashut (2), retentiebekken Laarderheide
(1), Sarsven (1), Schoorkuilen (4) en de
visvijvers Stokershorst (1). In De Banen is
de soort tegenwoordig een onregelmatige
broedvogel en werden geen territoria
geregistreerd

Wintertaling* (Anas circa)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: zeldzame tot vrij schaarse broedvogel (0 - 10 paren)
: afname
: 5% (1994)
: 1% (2013)

Verspreiding en biotoop
De Wintertaling heeft ondanks grootschalig venherstel vanaf begin jaren negentig een zeer beperkte
en inkrimpende verspreiding in Nederweert. De soort broedt vooral in de hoogveenrestanten.
Aanwezigheid van dichte oevervegetatie is essentieel (De Zoom, De Banen, Sarsven tot 2009). Een
klein deel van de populatie broedt in cultuurland. Het betreft beheersgebieden met een hoge
grondwaterstand tussen de Moostdijk en de Groote Peel en natte weilanden langs de AA-beek. De
Wintertaling wordt vastgesteld in voedselarm tot voedselrijk water. Het oppervlak open water varieert
van < 1 hectare tot circa 15 hectare.
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Opgeschoonde en besloten gelegen ondiepe heidevennen in het Weerterbos zijn van geringe
betekenis evenals verruigde moerassige laagtes (de Kievitsloop) en brede zwakstromende beken
(Tungelroijse Beek). De Zoom werd in de tijdreeks ongeschikt door verruiging en verdroging. De
kanalen zijn eveneens ongeschikt.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
De tien territoria in het eerste onderzoeksjaar geven nog net iets weer van de aantallen én ruimere
verspreiding die, volgens schaarse bronnen vóór 1994, vrij normaal waren. Na 1994 is het alleen maar
minder geworden en heeft de soort op alle fronten terrein prijs gegeven. Tegen de verwachting in
profiteert de Wintertaling nauwelijks van het uitgebreide venherstel.
In de periode 1961 - 1983 werden alleen al in De Zoom jaarlijks circa tien territoria vastgesteld
(Bossenbroek & van Bree, 1984). De Zoom was destijds een ideaal biotoop; een open moeras met
meerdere vennen omgeven door een dichte begroeiing van pitrus, wollegras en pijpenstrootje. In de
onderzoeksperiode werd de Wintertaling hier vier keer als broedvogel vastgesteld met een maximum
van vijf territoria in 1999. Na 2003 is de soort niet meer geregistreerd.
In de tijdreeks is De Banen tot 2008 van grote betekenis. Afwezigheid in 1996 en 1997 was een
gevolg van zeer lage waterstanden. Hoge waterstanden rond de eeuwwisseling werden gevolgd door
een recordaantal territoria in De Banen. Na 2005 neemt het aantal territoria sterk af. Veranderingen in
het visbestand en afname van kleine waterdiertjes spelen vermoedelijk een rol evenals de landelijk
sterke afname.
Het intensief gebruikt agrarische gebied is niet geschikt. Beperkte mogelijkheden zijn er in de
(beheers)gebieden tussen de Groote Peel en AA-beek waar de soort onregelmatig wordt vastgesteld
(0- 2).
In potentie lijken de hoogveenrestanten en de heidevennen in het Weerterbos dé aangewezen
plekken maar het onderzoek wijst anders uit. Natuurontwikkelingsprojecten die ook elders in Limburg
zijn uitgevoerd tonen aan dat venherstel geen garantie is voor (her)vestiging (Hustings et al., 2006).
Vermoedelijk heeft de afname ook te maken met de inkrimping van het broedgebied in een groot deel
van Nederland. Tijdens een landelijk onderzoek in 1998 - 2000 werd een forse afname vastgesteld ten
opzichte van de jaren zeventig. Vanaf 1990 is de populatie zelfs met meer dan 50% afgenomen
(Sovon, 2002; Sovon, 2012). In Limburg
daalt het aantal van 202 paren in 1990 1997 naar 128 paren in 1998 - 2011 (van
Noorden en van der Weele, 2013).
Situatie 2014
Gebieden als De Zoom, het Sarsven en De
Banen werden tot vlak na de eeuwwisseling
als kerngebied omschreven maar kunnen
hier geen aanspraak meer opmaken. De
soort stevent af op de status van
onregelmatige broedvogel ondanks een
surplus aan mogelijkheden. In 2014 werden
territoria opgetekend in de beheersgebieden
tussen de Moostdijk en de Groote Peel (1)
en in de Grashut in het Weerterbos (1).
Deze gebieden zijn door de ondiepe laagtes
en opkomende pitrus geschikt biotoop. De
vogels waren het hele broedseizoen
aanwezig.
Zomertaling* (Anas querquedula)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: zeldzame tot vrij schaarse broedvogel (0 - 7 paren)
: afname
: 3% (2001)
: 1% (2011)

Verspreiding en biotoop
De Zomertaling heeft een zeer beperkte en inkrimpende verspreiding. De soort wordt in Nederland als
weidevogel gekwalificeerd maar broedt in Nederweert vooral in de hoogveenrestanten. De
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Zomertaling heeft een voorkeur voor ondiep, stilstaand water met een rijke oevervegetatie en verlangt
enige openheid van het terrein. Deze omstandigheden zijn aanwezig in de fraaie heidevennen in het
zuidoosten van Nederweert. De belangrijkste broedgebieden zijn De Banen en De Zoom. Incidenteel
zijn paren vastgesteld in het Sarsven, de Schoorkuilen, het retentiebekken Eindhovense Baan en de
Kievitsloop.
In De Banen (1991, 1998), de Schoorkuilen (2008 - 2009) het Sarsven (2009) en Weerterbos, Grashut
(2012) is de biotoop verbeterd door vergroting van het oppervlak open water en het uitgraven van
gedempte vennen en laagtes. In De Zoom gaat de biotoop achteruit door verdroging en verruiging.
Besloten gelegen ondiepe heidevennen in het Weerterbos worden gemeden en het intensief gebruikte
en grotendeels gedraineerde cultuurland is ongeschikt.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
De Zomertaling is in 1994 - 2007 een regelmatige broedvogel in Nederweert en is daarna
onregelmatig aanwezig. Het aantal territoria schommelt tussen de één en zeven paren waarbij sprake
is van een afnemende trend. Venherstel zorgt niet voor een stimulans. In de tijdreeks is geen enkele
nestvondst gedaan of werden jongen waargenomen.
De Zoom, een van oudsher bekende broedplaats, is als broedbiotoop niet meer geschikt.
Zomertalingen werden in het verdroogde gebied alleen bij waterstanden boven de 29 m/NAP
vastgesteld. Deze uitzonderlijke situatie deed zich na de eeuwwisseling niet meer voor.
De Zomertaling heeft alleen in De Banen positief op het venherstel gereageerd. In De Banen werden
tot en met 2007 jaarlijks territoria vastgesteld. De afwezigheid in 1996 en 1997 was een gevolg van
extreme droogte en een laag waterpeil. De relatief hoge aantallen rond de eeuwwisseling zijn terug te
voeren op hoge waterstanden. In De Banen neemt het aantal na de eeuwwisseling, net als bij andere
eenden en fuutachtigen, sterk af om vervolgens geheel te verdwijnen. Veranderingen in waterkwaliteit
en voedselaanbod spelen mogelijk een rol, maar er is meer aan de hand. De achteruitgang van de
Zomertaling wordt geweten aan aanhoudende droogte in de Afrikaanse overwinteringsgebieden, de
enorme jachtdruk in die gebieden en tijdens de trek en verslechtering van de broedbiotoop. Nederland
ligt aan de rand van het Europese verspreidingsgebied. De randgebieden worden bij afname vaak het
eerst verlaten.
De Zomertaling is op de Nationale Rode lijst als kwetsbare soort gekwalificeerd, is vanaf de jaren
zestig met meer dan 85 procent afgenomen
en neemt nog steeds in aantal af (van
Beusekom et al., 2005; Boele et al., 2014).
De Nederlandse populatie wordt op 1600 1900 paren geschat en de kerngebieden
liggen
boven
de
grote
rivieren
(Vogelbescherming Nederland, 2012). Het
Limburgse aandeel is zeer bescheiden en
wordt in 2000 - 2004 op 15 - 35 paren
geschat (Hustings et al., 2006).
Situatie 2014
De situatie voor de Zomertaling wordt
steeds zorgwekkender. In 2008 - 2013 werd
de soort slechts in twee jaren vastgesteld.
In 2014 staat de teller wederom op nul.
Alleen vogels op doortrek werden
waargenomen. In het voorjaar werd de
laatste waarneming op 10 april gedaan, de
eerstvolgende was pas op 28 juli (bron:
Waarneming.nl).

Slobeend * (Anas clypeata)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: zeldzame tot vrij schaarse broedvogel (0 - 10 paren)
: fluctuerend/afname
: 4% (1999)
: 1% (2008)
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Verspreiding en biotoop
De Slobeend heeft een zeer beperkte en inkrimpende verspreiding. De belangrijkste broedgebieden
zijn de hoogveenrestanten in het zuidoosten van Nederweert (De Banen, Sarsven, Schoorkuilen en
De Zoom). Slobeenden broeden hier in voedselarm tot voedselrijk water. In cultuurland broedt de
soort in retentiebekkens en in beheersgebieden met plasjes en een hoog grondwaterpeil (MoostdijkGroote Peel). In besloten gelegen heidevennen in het Weerterbos ontbreekt de soort. De kanalen en
zwak stromende beken zijn ongeschikt.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
De aantalsontwikkeling van de Slobeend verloopt bijzonder grillig en ligt tussen de nul en tien paren.
De trend is negatief. Het aantal territoria wordt bepaald door venherstel, verruiging, verdroging,
wisselende waterstanden en veranderingen in de vegetatiestructuur.
De Banen is het belangrijkste broedgebied in Nederweert. De meeste territoria werden vastgesteld
rond de eeuwwisseling. Destijds is geprofiteerd van vergroting van het vennencomplex (afgerond in
1998) in combinatie met hoge waterstanden.
In het Sarsven is de biotoop na de opschoning in 2009 sterk veranderd. Vóór de opschoning waren de
oevers dichtbegroeid en was sprake van voedselrijk water. De Slobeend werd onregelmatig en soms
pas laat in het seizoen vastgesteld. Deze paren waren vermoedelijk afkomstig van De Banen als de
omstandigheden daar te ongunstig werden (1997, 2006 en 2008). Na het venherstel is de soort
slechts één keer vastgesteld.
Geheel nieuw biotoop ontstond na de reconstructie van de Schoorkuilen (2007 - 2010). Slobeenden
weten de nieuwe vennen echter amper te vinden. Mogelijk speelt het maaibeheer waardoor bij
aankomst in april weinig nestplaatsen beschikbaar een rol en zijn de vennen te voedselarm. De
Slobeend is een soort die juist voedselrijkere omstandigheden prefereert. Dit zou ook het geringe
broedsucces van de Slobeend verklaren. In 21 jaar onderzoek werden in het studiegebied slechts
twee zekere broedgevallen genoteerd (Moostdijk, 2002; De Banen, 31 mei 2013: 4 donsjongen )
De Zoom kan als broedgebied worden afgeschreven. De Slobeend broedt hier al sinds de jaren twintig
van de vorige eeuw (Hens,1963). Verdroging en verruiging eisen een zware tol. De laatste territoria
(2) werden in 1999 vastgesteld, een jaar met een extreem hoog waterpeil in De Zoom. Buiten de
hoogveenrestanten worden territoria onregelmatig vastgesteld in de beheersgebieden tussen de
Moostdijk en de Groote Peel. In regulier agrarisch gebied is geen plaats en zijn alleen territoria
vastgesteld in een retentiebekken aan de Eindhovense Baan. Gelet op de aantalsontwikkeling en de
marginale kwalificatie van de meeste territoria is het onzeker of de Slobeend een regelmatige
broedvogel blijft.
Op oude topografische kaarten van Nederweert zijn in het cultuurland talloze plasjes en vennen te
vinden die in de loop der tijd verdwenen zijn. Indien in het cultuurland weer ruimte wordt gemaakt voor
meer van dit soort elementen zou dat voor flora en fauna een enorme opsteker betekenen. Een fraai
voorbeeld
is
het
retentiebekken
Eindhovense Baan dat in 2001 werd
gegraven (oppervlak open water: circa 1
ha., diepte 0 - 50 centimeter, oevers eerst
schaars begroeid, daarna begroeid met riet,
wilg, pitrus en lisdodde). In jaren met een
schaarse oeverbegroeiing werden 1 - 2
paren vastgesteld. In het bekken worden
ook Rode lijstsoorten als Dodaars en
Zomertaling geregistreerd en werden
bijzondere soorten als Bergeend en Kleine
Plevier vastgesteld. Tevens is de ondiepe
plas belangrijk als rust- en foerageergebied
voor Grutto’s en andere steltlopers.
De Nederlandse broedpopulatie werd in
1998 - 2000 geschat op 8000 - 9000 paren
en ligt volgens de BMP-index in de jaren
daarna een stuk lager (Boele et al., 2013).
De Limburgse populatie werd in 2000 2004 geschat op 60 - 85 paren (Hustings et
al., 2006).
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Situatie 2014
De Slobeend wordt steeds vaker als zeldzame broedvogel gekwalificeerd. Omvangrijk venherstel leidt
niet tot een toename van het aantal paren. De opgeschoonde vennen zijn mogelijk te voedselarm voor
deze fraaie eend. Een zeker broedgeval en twee nestindicerende paren in De Banen in 2013 kreeg in
het onderzoeksjaar geen vervolg. In de Schoorkuilen is mogelijk een territorium gemist.
Krooneend (Netta rufina)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: incidentele broedvogel (1 paar)
: nvt
: nvt
: nvt

In 2014 werd voor het eerst een territorium van de Krooneend vastgesteld. Op 24 mei werd bij de
kanalenkruising een mannetje waargenomen. De vogel volgde nadrukkelijk een vrouwtje Wilde Eend
met jongen. Het is onwaarschijnlijk dat op deze druk bezochte plek een gemengd broedgeval is
gemist. De Krooneend vertrok vlak daarna naar de Schoorkuilen en was hier tot 18 juni aanwezig. De
vogel bleef ongepaard en balts werd zover bekend niet waargenomen waardoor sprake is van een
marginaal territorium.
De soort is de laatste decennia sterk toegenomen in Nederland van enkele tientallen territoria begin
jaren negentig naar 370 - 430 territoria in 2013. De meeste paren broeden op de grote meren in het
midden en westen van het land. Of de Krooneend in de toekomst vaker als broedvogel kan worden
vastgesteld valt gezien de vele vennen in het studiegebied niet uit te sluiten. Vestiging wordt naast de
landelijke ontwikkeling mede bepaald door de aanwezigheid van de juiste waterplanten (voedsel) en
geschikte oevervegetatie (broedgelegenheid) (Sovon, 2002; Boele et al., 2015).

Krooneend. In Nederweert worden Krooneenden meestal in het voor- en najaar in klein aantal waargenomen. In
2014 voldeed een mannetje aan het laagste broedcriterium; de opmaat naar een zeker broedgeval? Schoor,
Schoordijk. 14 oktober 2014 (Riet van de Wouw).

Tafeleend (Aythya ferina)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: zeldzame tot vrij schaarse broedvogel (0 - 7 paren)
: afname
: 2% (2013)
: 1% (2003)
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Verspreiding en biotoop
De Tafeleend heeft een zeer beperkte verspreiding en wordt alleen in het zuidoosten van Nederweert
als broedvogel aangetroffen. De soort broedt vooral in hoogveenrestanten met een flink oppervlak
open en ondiep water. De waterkwaliteit is voedselarm tot matig voedselrijk (De Banen,
Schoorkuilenven, Schoorkuilen, Sarsven vanaf 2009) of voedselrijk (Sarsven tot 2009, visvijvers
Stokershorst). In opgeschoonde heidevennen wordt de oeverbegroeiing bepaald door wilg, biezen en
ijle rietkragen. Lisdodde en lissen komen plaatselijk voor. Besloten gelegen heidevennen in het
Weerterbos, de kanalen en brede zwakstromende beken worden gemeden.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
Het aantal territoria ligt in de hele tijdreeks op een laag niveau en neemt af. Mogelijk is voedselaanbod
de sleutelfactor. Tafeleenden voeden zich voornamelijk met plantaardig voedsel en verlangen
voedselrijk tot matig voedselrijk water. In de opgeschoonde vennen wordt juist gestreefd naar
voedselarme waarden.
Met uitzondering van het zeer droge jaar 1996 is de Tafeleend jaarlijks als broedvogel vastgesteld. De
Banen was in 1994 - 2004 ( 0 - 7) het belangrijkste broedgebied. In de jaren daarna neemt het aantal
paren af en wordt de soort onregelmatige broedvogel. Veranderingen in het voedselaanbod en
visbestand spelen vermoedelijk een rol.
In 2001 - 2009 werd de Tafeleend vrijwel jaarlijks in het destijds voedselrijke Sarsven vastgesteld (1 2). Na het venherstel ontbreekt de soort. De vestiging in 1999 in het kleine Schoorkuilenven was
eenmalig. De hersteld vennen in de Schoorkuilen zijn van geringe betekenis (2010 - 2013: 0 - 2).
De Zoom is verdroogd en verruigd en voldoet al geruime tijd niet meer aan de eisen van de soort. De
laatste broedparen (3) dateren uit 1989 (Vossen, 1991).
Zekere broedgevallen werden vastgesteld tussen 21 mei en eind juli (9, 5 (2x), 4, 3, 2, 1 donsjongen
en één nestvondst).
Nederweert is van provinciale betekenis voor de soort. De Limburgse broedpopulatie werd in 2000 2004 geschat op 35 - 60 paren (Hustings et
al., 2006). De Nederlandse broedpopulatie
werd in 1998 - 2000 bepaald op 1700 - 2100
paren en lijkt stabiel (Sovon, 2002; Boele et
al., 2014).
Situatie 2014
Naast Slobeend en Zomertaling ontbreekt
ook de Tafeleend in 2014 als broedvogel. De
soort was wel aanwezig en werd tot begin
tweede week van mei waargenomen, maar
de noodzakelijke waarnemingen daarna
ontbreken. In 2012 en 2013 werd al
gesproken
over
marginale
territoria.
Kennelijk voldoen de herstelde vennen niet
aan de voorwaarden die door de Tafeleend
worden gesteld. De afwezigheid in 2014 past
binnen die ontwikkeling en is mogelijk een
opmaat naar een meer onregelmatig
voorkomen.
Kuifeend (Aythya fuligula)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: zeldzame tot schaarse broedvogel (1 - 48 paren)
: fluctuerend, toename
: 11% (2013)
: 1% (2000)

Verspreiding en biotoop
De Kuifeend heeft het verspreidingsgebied uitgebreid van een zeer beperkte naar een beperkte
verspreiding. Kerngebieden (>80%) zijn de hoogveenrestanten in het zuidoosten van Nederweert en
de Grashut in het Weerterbos. In deze gebieden is sprake van ondiep open water en een
voedselarme tot matig voedselrijke waterkwaliteit Besloten gelegen heidevennen in bos, brede
zwakstromende beken, visvijvers en de kanalen zijn van geringe betekenis. Veel dierlijk voedsel is
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voor jonge Kuifeenden in de eerste levensfase van groot belang en doorslaggevend voor het aantal
zekere broedgevallen (Sovon, 2002). Deze omstandigheden zijn op grond van het aantal zekere
broedgevallen in de pas opgeschoonde vennen aanwezig. De situatie per ven kan daarbij overigens
verschillen. Op de middellange termijn worden vennen minder aantrekkelijk (zie aantalsontwikkeling
1994 - 2013).
De Schoorkuilen is na de opschoning in 2007 - 2009 het belangrijkste broedgebied. Kuifeenden
broeden vermoedelijk langs de brede venoevers en in aangrenzende loofbosjes en struwelen.
Gedetailleerde informatie over de nestplaatsen ontbreekt echter.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
De Kuifeend neemt toe van een zeldzame tot vrij schaarse broedvogel in 1994 - 2009 naar een
schaarse broedvogel in 2010 - 2013. De soort profiteert maximaal van de vele venherstelprojecten en
is van alle onderzochte eenden het meest succesvol.
In 1994 - 2001 is De Banen het belangrijkste broedgebied waarbij het aantal paren per jaar behoorlijk
fluctueert. De afwezigheid in 1996 is een gevolg van langdurige droogte waardoor het ven helemaal
droog viel. In de periode 2002 - 2013 neemt het aantal structureel af in De Banen. De afname wordt in
verband gebracht met veranderingen in het visbestand (voedselconcurrentie) en predatie door snoek.
Door uitvoering van venherstelprojecten neemt het aantal paren vanaf 2008 fors toe. In de
Schoorkuilen werden eertijds gedempte vennen uitgegraven en ontstonden ondiepe vennen met
glooiende oevers en een flink oppervlak open water. De omstandigheden in de Schoorkuilen zijn gelet
op het aantal zekere broedgevallen (2008: 3, 2009: 5, 2010: 13, 2011: 7, 2012:6, 2013:10) veel beter
dan op de andere locaties. In 2009 werd
het Sarsven opgeschoond en flink vergroot.
De nieuwe situatie leidde ook hier tot flink
meer territoria maar zekere broedgevallen
worden niet vastgesteld. Op de kanalen is
de Kuifeend een incidentele broedvogel (0
- 2). Venherstel in het Weerterbos leidt tot
een voorzichtige toename.
In de tijdreeks werd in 1999 het eerste
zekere broedgeval opgetekend. Paren met
jongen worden meestal pas laat in het
broedseizoen geregistreerd (zie grafiek).
Zekere broedgevallen zijn vastgesteld in
De Banen (8) het Sarsven (3) de
Schoorkuilen (44), de Tungelroijse Beek (1)
het voedingskanaal Noordervaart (1) en
het Kanaal Wessem - Nederweert (1). De
vroegste datum is 19 mei, de laatste is 15
augustus (teruggerekend tot 1 - 7 dagen op
grond van geschatte leeftijd). Per paar zijn
de volgende jongen geteld: 13 (1x), 12
(1x), 10 (1x), 9 (1x), 8 (5x), 7 (3x), 6 (5x), 5
(18x), 4 (12x), 3 (2x), 2 (4x), 1 (2x).
In Limburg is de Kuifeend als vrij schaarse
broedvogel gekwalificeerd. Het aantal
wordt in 2000 - 2004 op 150 - 250 paren
geschat (Hustings et al., 2006). Onderzoek
door de Provincie Limburg in 1998 - 2011
komt tot ten minste 320 territoria (van
Noorden & van der Weele, 2013).
Opmerking: jaarlijks verblijven relatief veel
Kuifeenden op de kanalen, met name het
Kanaal Wessem - Nederweert. Een deel
van deze vogels wordt meestal pas laat in
het broedseizoen waargenomen en is
vermoedelijk
afkomstig
van
de
heidevennen. Op de heidevennen neemt
het aantal gedurende het broedseizoen
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juist af. Kuifeenden die op het Kanaal Wessem - Nederweert verblijven zijn voor het merendeel
overzomerende exemplaren en worden niet in het onderzoek meegenomen.
Situatie 2014
Na een topjaar in 2013 met liefst 48 territoria werd in 2014 een pas op de plaats gemaakt en werden
37 territoria geregistreerd. Paren werden vastgesteld in het Weerterbos (6), De Banen (3), het
Sarsven (4), de Schoorkuilen (20), visvijvers Stokershorst (2) en het retentiebekken Wessemerdijk (2).
Op 7 juli werd in de Grashut een vrouwtje met 5 donsjongen waargenomen; het eerste zekere
broedgeval in het Weerterbos. In het studiegebied worden de meeste zekere broedgevallen in
voedselarm tot matig voedselrijk water vastgesteld. Broeden in voedselrijk water komt echter op
steeds meer plaatsen voor. In de voedselrijke visvijvers Stokershorst is de Kuifeend tegenwoordig
jaarlijks aanwezig en werd een vrouwtje met vijf donsjongen waargenomen. Ook in het voedselrijke
retentiebekken Wessemerdijk was het goed toeven. Hier werden twee vrouwtjes met in totaal 12
donsjongen waargenomen. In het vennencomplex de Schoorkuilen werden slechts twee zekere
broedgevallen opgegeven veel minder dan in 2013 (10). Of de Kuifeend hier hetzelfde spoor volgt als
de Geoorde Fuut en Dodaars zal de komende jaren blijken.
Brilduiker (Bucephala clangula clangula)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: incidentele broedvogel (1 paar)
: nvt
: nvt
: nvt

In de avifauna van Limburg (Hustings et al., 2006) wordt de Brilduiker omschreven als een wintervogel
in klein aantal en incidentele zomervogel. De meeste vogels verblijven op de Maas en Maasplassen in
Midden- en Zuid-Limburg. In Nederweert is de Brilduiker in de winter een zeldzame verschijning en in
de zomer komt de soort normaal gesproken niet voor. In 2013 was zeer verrassend tot 29 april een
paar aanwezig. Daarna werden in mei en juni nog twee waarnemingen gedaan van een solitair
exemplaar (Bron: o.a. Waarneming.nl). De vogels werden vooral in de Schoorkuilen waargenomen. In
2014 werd nog spannender. Vanaf 26 maart was opnieuw een paar bij de Schoorkuilen aanwezig.
Regelmatig werd balts waargenomen en ook werd door de vogels gepaard. Het paar was tot 19 mei
permanent op de vennen aanwezig en voldeed door gedrag en duur van het verblijf ruim aan de
criteria om als broedvogel aangemerkt te kunnen worden. Na 19 mei werd alleen het vrouwtje nog
waargenomen. Op 2 juni werd de laatste waarneming gedaan (bron: Waarneming.nl). De
Schoorkuilen zijn door de aanwezigheid van vochtige loofbosjes potentieel broedbiotoop. Brilduikers
zijn holenbroeders die hun nest in een boomholte maken. Het aantal bomen met een geschikte holte
is echter zeer beperkt. Een geschikt exemplaar aan de rand van een van de vennen wordt al jaren
door een Bosuil bezet. De aanwezigheid in Nederweert is zeer bijzonder. De Brilduiker is in Nederland
een zeldzame broedvogel. In 2013 werden zes territoria vastgesteld (Boele et al.,2015).
Wespendief (Pernis apivorus)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: zeldzame tot vrij schaarse broedvogel (1 - 7 paren)
: stabiel
: 5% (2013)
: 1% (2007)

Verspreiding en biotoop
De Wespendief heeft een zeer beperkte verspreiding in Nederweert. De soort broedt vooral in de
grotere bossen en soms in halfopen cultuurlandschap. Kerngebieden zijn het uitgestrekte Weerterbos,
de bosrijke delen in het zuidoosten van Nederweert en bosjes in de Groote Heide. Het open gebied
tussen de Noordervaart en de Zuid-Willemsvaart is niet geschikt. De Wespendief broedt bij voorkeur
in loofbos en gemengd bos. Uitgestrekte droge naaldbossen (Maarheezerveld) worden gemeden.
Nesten zijn aangetroffen in berk, eik, els, grove den en populier.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
De Wespendief wordt jaarlijks als broedvogel vastgesteld. Het Weerterbos is het belangrijkste
broedgebied. In de bossen in het zuidoosten van Nederweert (Wellenstein, landgoed ’t Kruis en
randzone De Banen) is de Wespendief een regelmatige broedvogel maar wordt de soort niet ieder
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jaar in elk gebied geregistreerd. In de onderzoeksperiode is slechts 13 keer een zeker broedgeval
vastgesteld. Het aantal territoria én het aantal succesvolle broedparen is hoger dan met het
onderzoek wordt aangetoond. De oorzaak hiervan is een lage onderzoeksintensiteit in juli en moeilijk
op te sporen nesten. Een grotere telinspanning in 2008 in het Weerterbos leverde vier nestvondsten
op. Het aantal broedparen is waarschijnlijk stabiel.
Onderzoek in Kempen-broek toont aan dat Wespendieven regelmatig ver van het nest foerageren.
Indien Wespendieven niet op basis van
individuele kenmerken worden herkend
bestaat kans op overtelling door vermenging
van lokale broedvogels met vogels die van
elders komen en bij de concurrent in het
broedgebied foerageren. Daar tegenover
worden territoria ook gemist door onvolledig
onderzoek. Zeven territoria werd eerder als
maximum voor het hele studiegebied
opgegeven, maar is te laag. Op grond van de
laatste bevindingen wordt dit aantal
bijgesteld naar acht tot negen territoria in
goede jaren en vijf tot zeven territoria in de
mindere jaren.
De Limburgse populatie werd in 2000 - 2004
geschat op 60 - 80 paren (Hustings et al.,
2006). Bijzonderheden: In 2007 is bij
nestjongen
in
het
Weerterbos
broedbiologisch onderzoek gedaan en bleek
dat op 13 juni met de eileg was begonnen,
erg laat voor een Wespendief.
Onderzoek Wespendief Kempenbroek 2013 - 2015
In het Kempenbroek werd in 2013 in opdracht van Ark Natuurontwikkeling gestart met een driejarig
onderzoek naar de betekenis van natte bossen voor de Wespendief. Het Weerterbos is de noordelijke
uitloper van dit studiegebied. Het onderzoek richt zich op broedsucces, voedselkeuze en
terreingebruik. De resultaten die in het Kempenbroek worden verzameld worden vergeleken met
onderzoeksresultaten in Het Groenewoud bij Den Bosch. De gegevens van het onderzoeksteam zijn
een waardevolle aanvulling op de bestaande gegevens en zorgen voor nieuwe en verbeterde
inzichten.
Onderzoek 2013
In 2013 werden in het Weerterbos vier territoria vastgesteld. Bij drie paren werd het nest gevonden
(eik: 2, grove den: 1). Het broedseizoen verliep rampzalig; alle nesten werden in de ei- of jongenfase
gepredeerd. In de Groote Heide ten noodoosten van het Weerterbos werd nog een territorium
geregistreerd. De geregistreerde dichtheid van 1 terr./100 - 200ha. is hoog.
Om inzicht te krijgen in het terreingebruik werd één paar van GPS-zenders voorzien. De data gaven
het grote bereik van de voedselvluchten aan. Gefoerageerd werd tot voorbij de Weerterbergen, aan
de randen van de bebouwde kom en industrieterreinen in Laar en Boshoven. De meeste prooilocaties
lagen voor het mannetje langs de bosranden (8) of in agrarisch gebied (13). In bos (3) was kennelijk
veel minder te vinden.
Het gezenderde paar moest twee jongen grootbrengen. Opmerkelijk is dat het vrouwtje de jongen op
8 augustus verliet en de broedzorg geheel aan het mannetje overliet. Het mannetje kreeg de
ondankbare taak om de twee jongen in de laatste fase er doorheen te slepen. Beide jongen werden
omstreeks 24 augustus gepredeerd. De ‘dader’ is vermoedelijk een Havik die een paar honderd meter
verderop broedde.
Na dit drama begon ook het mannetje op 25 augustus aan de trek naar het Zuiden. Beide vogels
vlogen onafhankelijk van elkaar ongeveer dezelfde koers. Via Frankrijk en Spanje werd bij Gibraltar de
oversteek naar het Afrikaanse continent gemaakt en werd naar het zuiden van Marokko gevlogen. Het
mannetje dat 17 dagen later dan het vrouwtje vertrok kwam op 6 september aan in het Aguelma
Azigza National Park te Marokko. Het vrouwtje, dat toch een behoorlijke voorsprong had, arriveerde
een dag later in hetzelfde gebied op 30 kilometer van het mannetje. Na de oversteek over de Sahara
kwam het mannetje op 12 september aan in het zuiden van Mali. Van het vrouwtje is sinds de laatste
peiling in Marokko niets meer vernomen (van Diermen et al., 2013, mededeling Stef van Rijn).
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Onderzoek 2014 en overige resultaten in Nederweert.
Het in 2013 gezenderde mannetje Weerterbos kwam de winter goed door en verbleef in Mali en
Ivoorkust. Op 31 maart werd vanuit Ivoorkust opnieuw koers gezet naar Nederweert. De vogel vloog
vrijwel dezelfde route als in augustus 2013. Op 19 mei vloog de vogel ter hoogte van Parijs en een
dag later was de vogel terug bij het nest van 2013. Het mannetje heeft een nieuw nest gebouwd maar
bleef ongepaard.
Zo gemakkelijk als de nesten in 2013 werden gevonden, zo stroef verliep de zoektocht in 2014.
Uiteindelijk werd in een grove den ter hoogte van de Heugterweg een nest met twee jongen ontdekt.
Gebroed werd in hetzelfde nest als in 2008. Dit broedsel kende geen gelukkige afloop want ook deze
jongen werden in een late fase gepredeerd. In het hele Weerterbos werden vier territoria ontdekt,
maar is geen enkel jong uitgevlogen.
Het mannetje Weerterbos vertrok op 18 augustus naar Afrika en heeft opnieuw in Mali en Ivoorkust
overwintert. Het mannetje Heugterweg vertrok op 20
augustus en kon tot aan de Sahara worden gevolgd.
Daarna werd geen signaal meer ontvangen (bron:
facebook, Wespendieven Kempenbroek, ).
De overige territoria in Nederweert werden
vastgesteld in de omgeving van de Kievitsloop en in
landgoed ’t Kruis. In de omgeving van de Houtsberg
is mogelijk een paar gemist.
In het tweede jaar werd onderzoek gedaan naar het
terreingebruik van de Wespendief in relatie tot locatie
en verspreiding van wespennesten en favoriete
wespensoorten. Hiervoor werden in het Weerterbos
en aangrenzend cultuurland 26 vaste monsterpunten
uitgezocht gelijkmatig verdeeld over acht objecten:
naaldbos,
gemengd
bos,
loofbos/grasland,
loofbos/natuurlijk
terrein,
maïs/grasland,
landschapselement/cultuurland, natuurlijk terrein en
intensief/extensief cultuurland. In de periode van 6
juli tot en met 20 augustus werden om de 10 dagen
flesjes met een zoetstof (80% appelsap en 20% wit
bier) uitgezet (zie foto). Per monsterpunt werden
twee flesjes opgehangen met een onderlinge afstand
van 30-50 meter. Na 24 uur werd de inhoud op
wespen en andere insecten onderzocht. Het
resultaat van dit onderzoek is nog niet bekend.

Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: zeldzame broedvogel (0 - 3 paren)
: verdwenen
: nvt
: nvt

Verspreiding en biotoop
De verspreiding van de Bruine Kiekendief is beperkt tot de Kievitsloop en de hoogveenrestanten
Sarsven, De Banen en De Zoom. Gebroed werd in rietveldjes of brede rietkragen. In het Sarsven en
De Banen is een flink oppervlak open water aanwezig. Door venherstel verdween in deze gebieden
veel riet en daarmee ook een belangrijke vestigingsvoorwaarde. De Zoom is sterk verdroogd en in de
Kievitsloop bestaat het open water enkel uit een beek. De broedgebieden zijn omgeven door intensief
gebruikt open en halfopen cultuurlandschap.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
De Bruine Kiekendief heeft volgens de aantekeningen in “Hens” (1963) een lange traditie als
broedvogel in Nederweert. Het is aannemelijk dat in de vorige eeuw jaarlijks één of meer paren
broedden. Door grootschalige ontginningen vanaf het begin van de vorige eeuw gingen steeds meer
broedgebieden verloren. Vanaf de jaren zeventig komt de soort serieus in de problemen. Door
verruiging en verdroging ging de biotoop in de overgebleven broedgebieden sterk achteruit
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Tegelijkertijd nam het prooiaanbod in het aangrenzende cultuurland sterk af door intensivering van het
grondgebruik en opkomst van andere gewassen (maïs). Voor de Bruine Kiekendief werd het steeds
moeilijker om zich in het veranderende landschap te handhaven. De start van het onderzoek in 1994
legt nog net de laatste broedgevallen vast van deze bijzondere roofvogel.
De Bruine Kiekendief is in de periode 1994 - 2000 jaarlijks met één tot drie territoria vastgesteld.
Daarna ontbreekt de soort uitgezonderd een zeer marginaal territorium in 2013. De status ‘verdwenen’
blijft daarom gehandhaafd.
In 1994 - 2000 is jaarlijks gebroed in De Banen. Aan de noordzijde van het ven lag een brede dichte
rietkraag. Het was de enige rietkraag van betekenis na het venherstel in 1991. Door venherstel werd
het water minder voedselrijk, werd de rietkraag smaller en ijler en kregen wilgen de overhand
(vergelijking luchtfoto’s 1997 en 2009). Daarmee was het lot van de Bruine Kiekendief bezegeld en
verdween de soort als broedvogel. In De Zoom was het boek toen al enkele jaren gesloten. De Bruine
Kiekendief was in 1961 - 1989 een regelmatige broedvogel in De Zoom (Bossenbroek & van Bree,
1983; Vossen, 1991). In 1994 werd voor het laatst gebroed. Afname van prooiaanbod heeft zeker een
rol gespeeld. De Zoom was tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw een belangrijk broedgebied voor
watervogels waaronder een grote kokmeeuwenkolonie (maximaal 1200 paren). De afname van
prooiaanbod binnen het reservaat viel samen met de intensivering van het aangrenzende agrarisch
gebied. Het Sarsven en de Kievitsloop waren waarschijnlijk marginale broedgebieden. De soort werd
hier slechts één keer vastgesteld.
In het studiegebied is een eind gekomen aan
het kiekendieventijdperk. Blauwe en Grauwe
Kiekendief hebben Nederweert al lang
verlaten en de Bruine Kiekendief volgt
dezelfde
weg.
Het
dichtstbijzijnde
broedgebied van enige betekenis is de
Groote Peel met tot 2004 jaarlijks één tot drie
broedparen (Hustings et al., 2006). In 2009 2013 is in Limburg slechts één keer met
zekerheid gebroed (Hustings et al., 2014).
De afname in Nederweert past bij de
landelijke ontwikkeling van een afnemende
populatie. Met name de hoge zandgronden
hebben fors ingeleverd (Sovon, 2002; Boele
et al. 2014).
Bijzonderheden: in 1999 is bigamie
vastgesteld. In De Banen was een mannetje
gepaard met twee vrouwtjes. Op een afstand
van slechts 150 meter werden twee nesten
gebouwd. Het broedsucces was mager; er
werd één jong groot gebracht.
Situatie 2014
Niet vastgesteld.
Havik (Accipter gentilis)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: vrij schaarse broedvogel (7 - 14 paren)
: stabiel/afname
: 12% (2002)
: 5% (1994)

Verspreiding en biotoop
De Havik heeft een beperkte verspreiding en broedt vooral in het Weerterbos en de bosrijke delen in
het zuidoosten van Nederweert. Het open cultuurland tussen de Zuid - Willemsvaart en de
Noordervaart wordt zo goed als gemeden.
De Havik heeft een sterke voorkeur voor de grotere bossen en bossen rond de hoogveenrestanten
(85%). Broeden in kleine solitaire bosjes (< 2 ha.) komt soms voor.
In bos liggen de nesten bij voorkeur in de oudere percelen. Het nest wordt gebouwd in besloten bos
op enige afstand van de bosrand. In het Weerterbos heeft de soort een uitgesproken voorkeur voor de
grove den als nestboom, een enkel paar broedt in eik of spar. In het Weerterbos is meer dan 100
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hectare populierenbos aanwezig (Oranjewoud, 1997), maar is een populier nog nooit als nestboom
gekozen. In de overige bosgebieden is de Havik minder kieskeurig en wordt gebroed in grove den,
spar, lariks, berk, zomereik, Amerikaanse eik en els. In het studiegebied worden dichtheden van
maximaal 2 terr./100ha. vastgesteld.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
De Havik is sinds het midden van de vorige eeuw als broedvogel in Nederweert bekend, maar
broedde hier vermoedelijk al eerder. Zelfs in de roemruchte jaren zestig toen de gevolgen van zeer
schadelijk landbouwgif de soort aan de rand van de afgrond bracht, werd in Nederweert gebroed. In
1964 en 1965 werd de Limburgse populatie op slechts twee tot drie broedparen geschat waarvan één
paar in het Weerterbos broedde. Er zijn aanwijzingen dat de populatie zich vanaf de jaren zeventig
herstelt, maar helaas ontbreekt goede documentatie (Loven & Pahlplatz, 2003). Sinds eind jaren
tachtig wordt de soort goed onderzocht en is het overzicht vrij compleet.
De opmars van de Havik begint in het Weerterbos. In In den Vloed waren in 1988 - 1990 één tot twee
paren aanwezig en in het hele bosgebied werden in 1991 - 1993 drie tot vijf paren vastgesteld. Na
1994 neemt het aantal toe tot maximaal acht territoria in1998 en 2002. Daarna is de groei eruit, is
sprake van een dalende tendens en neemt het aantal soms af tot onder het niveau van 1994.
In het zuidoosten van Nederweert komt de toename later op gang. In 1991 - 1995 werden drie
territoria vastgesteld (o.a. van der Coelen & van Seggelen, 1993). Daarna neemt het aantal toe en
worden in de regel vier tot zes territoria vastgesteld. In het studiegebied wordt in 2002 het hoogtepunt
bereikt met liefst 15 territoria. Vervolging verklaart de dip in 2005 en 2006. Ook in de jaren daarna
wordt vervolging soms vastgesteld. Vooral
de omgeving van de Kievitsloop is berucht.
Verstoring van de Havik door de Nijlgans
komt in de nestbouwfase en tijdens het
broeden mogelijk op kleine schaal voor
(Loven, 2005).
Territoria in open cultuurland (Kruisvennen)
zijn alleen in 2008 en 2009 vastgesteld.
Gebroed werd in een ruilverkavelingbosje
net buiten het onderzoeksgebied. In 2013
werd een territorium vastgesteld op 500
meter van de bebouwde kom van Ospel, ver
buiten de traditionele broedgebieden.
De aantalsontwikkeling in Nederweert volgt
de Limburgse trend van een populatie die
duidelijk over de top is. Lokale vervolging en
slechte broedresultaten door concurrentie
en/of voedselgebrek spelen de soort
vermoedelijk parten (Hustings et al., 2006).
In het Weerterbos is de gemiddelde
nestafstand tot het dichtstbijzijnde buurpaar
1060m (n=68) met een variatie van 400 2900m (Loven, 2009). Dit komt in grote
lijnen
overeen
met
bevindingen
in
aaneengesloten bos in Drenthe waar de
gemiddelde nestafstand 1162m bedroeg
(n=191) en de variatie 300 - 2775m.
(Bijlsma, 1993).
Haviken zijn bijzonder trouw aan de
broedplaats. Horsten worden soms jaren
achter elkaar gebruikt en nieuwe horsten
worden vaak in de buurt van de vorige horst
gebouwd. In het Weerterbos is één horst in
een periode van 20 jaar 12 keer door een
Havik bezet.
Situatie 2014
Na de forse toename in 1994 - 2004 heeft de
populatie zich op een lager niveau
gestabiliseerd en worden in de regel acht tot
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11 territoria vastgesteld. In het zuidoosten van Nederweert is de stand stabieler dan in het Weerterbos
waar het grootste verval plaatsvindt. In 2014 werden negen territoria gelokaliseerd, vier in het
Weerterbos, één in de omgeving Kievitsloop en vier in het zuidoosten van Nederweert. In het
Weerterbos deed de soort het iets beter dan in 2012 (3) en 2013 (2). Hierbij wordt opgemerkt dat een
paar dat al vele jaren net buiten het bosgebied broedde dit jaar in het Weerterbos neerstreek. Drie van
de vier nesten werden in In den Vloed gelokaliseerd. Bij de bekende plek in een eik ter hoogte van de
A2 werd eenmaal activiteit waargenomen, daarna werd niets meer vernomen. In het zuidoosten van
Nederweert werden zekere broedgevallen vastgesteld in de bossen Gebleektendijk, ten noorden van
De Zoom, de bossen Kolenhofweg en de bossen Reulisweg. Op laatstgenoemde locatie werden op 25
mei prooiresten gevonden van Zwarte Kraai, Ekster, Houtduif, Grote Bonte Specht, Ransuil, Houtsnip
en konijn. Ter hoogte van de Kievitsloop werd een territorium vastgesteld op grond van baltsende
exemplaren.
Sperwer (Accipter nisus)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: vrij schaarse broedvogel (7 - 17 paren)
: afname/stabiel
: 13% (2004)
: 5% (2009)

Verspreiding en biotoop
De Sperwer heeft een beperkte tot zeer beperkte verspreiding. De grotere bossen zijn in de
onderzoeksperiode grotendeels verlaten, in halfopen cultuurland is de soort vrij schaars. De meeste
Sperwers broeden in het agrarisch bebouwd gebied. De omgeving van buurtschappen, lintbebouwing
en agrarische bedrijven met vogelrijke tuinen en erfbeplantingen is favoriet. De dichtheden in de hele
tijdreeks zijn laag, maximaal 2 terr./100ha.
Sperwers broeden vooral in sparrenbosjes. Meestal gaat het om kleine percelen (<1 - 2 ha.), maar ook
in sparrenstroken en in solitaire sparren wordt gebroed. Broeden in een loofboom is slechts één keer
vastgesteld.
Paren maken vaak jaren achter elkaar gebruik van hetzelfde perceel. Soms wordt in een gebruikt nest
gebroed, maar meestal wordt een nieuw nest in de buurt van het oude nest gebouwd. Sperwers
hebben een voorkeur voor gedund naaldbos met een leeftijd van 20 - 40 jaar (Hustings et al., 2006).
In het onderzoeksgebied is het areaal sparrenbos gering. Het oppervlak aan sparrenopstanden is door
stormschade en houtkap drastisch afgenomen en stelt niet veel meer voor. De oudere sparrenbosjes
zijn minder geschikt, nieuwe sparrenopstanden worden amper meer aangeplant.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
Sperwers zijn niet eenvoudig te inventariseren. Als geen nestvondst of nestindicerende waarneming
wordt gedaan wordt het lastig om een territorium vast te stellen. Waarnemers zijn echter beter
geoefend in het gedrag van de soort en per
telgebied zijn gemiddeld meer waarnemers
actief dan vóór de eeuwwisseling. De
trefkans om een Sperwer te lokaliseren is
daardoor vergroot. Een goede methode is
het systematisch bezoeken van geschikte
broedplaatsen eind juni en in juli. Bedelende
jongen verraden dan alsnog de nestplaats.
De onderzoeksintensiteit is dan echter laag
waardoor zekere broedgevallen aan de
aandacht ontsnappen.
De broedpopulatie wordt in 1994 - 2004
geschat op 15 - 20 paren en in 2005 - 2013
op 10 - 15 paren. Deze schattingen moet als
ondergrens worden beschouwd.
De afname in bos heeft vermoedelijk te
maken met een verhoogde predatiedruk door
opkomst van de Havik (Bijlsma et al., 2001).
De afname van de Havik vanaf 2003 gaat
echter niet gepaard met een herstel van de
Sperwer. Mogelijk is er meer aan de hand en
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spelen voedselaanbod en nestgelegenheid eveneens een grote rol. Recent onderzoek wijst op een
bijzonder zorgelijke ontwikkeling. Het feit dat Sperwers op de hoge zandgronden nauwelijks tot
broeden komen wordt geweten aan een tekort aan aminozuren door te hoge stikstofbelasting (Sovon,
2011).
Bij het vaststellen van zekere broedgevallen ligt het accent op de sparrenopstanden. De ervaring leert
dat de kans om hier een broedgeval vast te stellen het grootst is. Daardoor is minder aandacht voor
andere mogelijk geschikte locaties. In loofhout zijn amper nesten gevonden of nestindicerende
waarnemingen gedaan (totaal 2). Onderzoek in Drenthe (Bijlsma, 1991) wees uit dat Sperwers daar
vooral in naaldbomen broeden (96%). Fijnspar was van alle nestbomen de favoriete boomsoort (40%).
In een deel van de aangrenzende provincie Groningen werden in 2013, 34 nesten gevonden waarvan
12 in een naaldboom en 22 in een loofboom (Bos, 2013). Sperwers blijken dus wel degelijk in
loofbomen te kunnen broeden. Deze situatie doet zich waarschijnlijk voor als naaldbos minder
geschikt wordt of ontbreekt danwel het aandeel loofbos veel groter is. De bossen in Nederweert
bestaan voor een groot deel uit naaldbos en gemengd bos. Het aandeel geschikte naaldbomen voor
de Sperwer neemt flink af; de bomen worden te oud en het areaal naaldhout verminderd door
houtkap. Het populatieaandeel in loofhout is tot nu toe gering, maar een verschuiving is in de
toekomst zeker niet uit te sluiten.
Situatie 2014
In 2014 werden negen territoria vastgesteld. De populatie blijft daarmee op een vrij stabiel niveau.
Territoria werden vastgesteld in bos (3), halfopen cultuurland (1) en agrarisch bebouwd gebied (5). Bij
vijf paren werd het nest gevonden of werden nestindicerende waarnemingen gedaan.

Sperwer. Gepredeerd in het jachtgebied van een Havik. Weerterbos, In den Vloed. 16 augustus 2014. (Thijs
Loven).

Buizerd (Buteo buteo)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: vrij schaarse tot schaarse broedvogel (21 - 38 paren)
: toename
: 28% (2014)
: 13% (1998)
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Verspreiding en biotoop
De Buizerd heeft een beperkte tot ruime verspreiding in Nederweert. Bos en halfopen cultuurland zijn
favoriet. In open cultuurland broeden weinig paren. De soort heeft het broedgebied uitgebreid richting
de bebouwde gebieden waarbij zelfs tegen de bebouwde kom wordt gebroed. Kerngebieden zijn het
Weerterbos, hoogveenrestanten met beboste randzones en bosrijke delen in het zuidoosten van
Nederweert. In bossen en hoogveenrestanten wordt gebroed langs bosranden, landbouwenclaves,
paden en open plekken na houtkap of stormschade. Buiten bos broeden paren in boomgroepen,
wegbeplanting, houtwallen, kleine bosjes en in erfbeplanting. De grove den (50%) is de favoriete
nestboom.
In de meeste onderzoeksjaren worden dichtheden van maximaal 2 terr./100ha. vastgesteld. In 1998
werd een aantal van 3 terr./100ha. geregistreerd (Weerterbos, Achterste Hout).
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
De Buizerd is aan een ongekende bloeiperiode bezig die vanaf de jaren tachtig is ingezet. De
schaarse gegevens uit die periode komen vooral uit het Weerterbos (Loven & Pahlplatz, 2003) en zijn
indicatief voor de populatieontwikkeling (1972: 3; 1973 - 1979: 1 - 3; 1980 - 1981: 4; 1991 - 1993:
respectievelijk 6, 7, 10).
Het eerste overzicht voor heel Nederweert komt in 1991/1992 beschikbaar. Door de Provincie Limburg
werden 16 territoria vastgesteld (van der Coelen & van Seggelen, 1993; van Noorden, 1994). Daarna
neemt de populatie sterk toe tot maximaal
37 territoria in 2010. De golfbeweging in de
aantalsontwikkeling (zie grafiek) wordt in
verband gebracht met het voedselaanbod.
Op de lange termijn neemt het aantal in bos
licht toe en blijft de populatie in halfopen
cultuurland gelijk. In het Weerterbos worden
jaarlijks tussen de zeven en 12 territoria
vastgesteld. Afname zoals bij de Havik is
geconstateerd, gaat aan de Buizerd
vooralsnog voorbij.
De Buizerd beschikt over een groot
aanpassingsvermogen. Gebieden die begin
jaren negentig niet in beeld waren zoals het
cultuurland rond de bebouwde gebieden
worden na de eeuwwisseling alsnog bezet.
Gelet op de verspreiding van Kerkuil,
Steenuil en Torenvalk, zijn dit de betere
voedselgebieden (muizen, mollen, ratten en
vogels). Bovendien ontbreekt het hier niet
aan jonge konijnen een belangrijke
voedselbron voor de buizerdjongen. Na de
eeuwwisseling is het konijn in de bebouwde
kom (industrieterrein, parken, sportvelden)
en het aangrenzende gebied (erfbeplanting)
flink toegenomen en ook in bos worden
meer
exemplaren
waargenomen
(sfeerbeeld, niet getalsmatig onderzocht).
Indien
de
omstandigheden
in
de
broedgebieden optimaal zijn, is de
verdraagzaamheid tussen broedparen groot.
In 2008 werden in de omgeving van de
Stokershorst binnen een straal van 500
meter drie nestvondsten gedaan.
Roofvogelvervolging is in sommige jaren
vastgesteld. In het gebied tussen de
Noordervaart en het Kanaal Wessem Nederweert werden in 2003 15 dode
exemplaren aangetroffen in 2006 werden in
het zuidelijke deel van het Weerterbos vijf
dode Buizerds gevonden. Daarnaast lijkt er
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ruimte voor meer broedparen in de omgeving van de Kievitsloop, de Groote Heide en Leveroij.
Jaarlijks zijn in het (vroege) voorjaar meerdere paren aanwezig maar is het aantal territoria dat wordt
vastgesteld verhoudingsgewijs gering. Vervolging in deze gebieden wordt niet uitgesloten.
Situatie 2014
Het broedseizoen in 2013 verliep voor veel roofvogels tamelijk rampzalig. De winter van 2012/13
kende een stevige vorstperiode, het hele voorjaar was veel te koud en er was sprake van een
uitzonderlijk slecht muizenjaar. Torenvalk, Ransuil en Kerkuil vielen ver terug en ook de Buizerd
moest behoorlijk inleveren; broedsels mislukten in een vroeg stadium en er werden weinig jongen
grootgebracht. Het contrast met 2014 is groot. De winter was extreem zacht en het was een meer dan
uitstekend muizenjaar. Het verlies in 2014 werd in een keer goed gemaakt. Ten opzichte van 2013
werden negen territoria meer vastgesteld en het record uit 2010 (37) werd voorbijgestreefd (38). Ook
het verspreidingsgebied werd vergroot en voor het eerst in de tijdreeks kon de status “ruime
verspreiding” worden toegekend.
Bezoeken in juni en juli leverden door de vele roepende jongen extra informatie op over de
broedzekerheid. Bij 33 paren werd nestindicerend gedrag waargenomen of het nest gevonden. Het
aantal lag waarschijnlijk nog hoger. Met name in het Weerterbos en in bossen en halfopen cultuurland
in het zuidoosten van Nederweert zijn paren gemist omdat niet alle nesten werden gevonden. In het
Weerterbos bleef het aantal steken op negen paren en kan van een gemiddeld jaar worden
gesproken. Het zuidoosten van Nederweert (17) was goed voor bijna de helft van het aantal territoria.
Vooral in het gebied tussen De Banen, Leveroij en landgoed ’t Kruis waren veel succesvolle paren
aanwezig en werd soms op een paar honderd meter van elkaar gebroed. Vermeldenswaard is een
broedgeval in landgoed ’t Kruis op 100 meter afstand van de Blauwe reigerkolonie.

Buizerd. De goede muizenstand zorgde voor een recordaantal paren. Nederweert-Eind, Banendijk. 17 augustus
2014. ( Riet van de Wouw).

Torenvalk (Falco tinnunculus)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: vrij schaarse tot schaarse broedvogel (9 - 26 paren)
: afname
: 18% (2005)
: 7% (2013)
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Verspreiding en biotoop
De Torenvalk heeft een beperkte en inkrimpende verspreiding. Het agrarisch bebouwde gebied is de
belangrijkste biotoop. In open en halfopen cultuurland heeft de soort het moeilijk en dreigt leegloop.
De populatie in bos, vroeger een belangrijk broedgebied, stelt niets meer voor. De inkrimpende
verspreiding gaat gepaard met afnemende dichtheden (zie grafiek).
Ten minste driekwart van de populatie broedt in nestkasten. De meeste nestkasten zijn te vinden in
cultuurland bij agrarische bedrijven, fruitboomgaarden en woningen. Deze locaties zijn wat betreft
prooiaanbod geschikt door de aanwezigheid van voeropslag, rommelige hoekjes, erfbeplanting en
grote tuinen. De overige paren broeden in kleine loofbosjes, hoogspanningsmasten en wegbeplanting.
Een bijzondere broedlocatie betrof een nest op een plank boven een rolluik (Ospeldijk, 2000).
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
De aantalsontwikkeling van de Torenvalk wordt gekenmerkt door een golfbeweging met een negatieve
trend. De Torenvalk was tot midden jaren negentig de meest algemene dagroofvogel, maar kan hier
geen aanspraak meer op maken.
In de tijdreeks ligt het aantal paren veel lager dan in de periode daarvoor. De belangrijkste oorzaken
zijn landschappelijke veranderingen, sterk gewijzigd grondgebruik en opkomst van de Havik in bos en
halfopen gebieden.
Hoe talrijk de Torenvalk in de vorige eeuw in het Weerterbos was, is beschreven door De Haan
(1972):”Broeden doen ze er, over het hele boscomplex verspreid in minstens tien paren. In 1971 heeft
Lammers er 52 Torenvalken geringd”. De Havik kwam hier destijds niet of in zeer klein aantal voor
(Loven & Pahlplatz, 2003). Met de opkomst van de Havik vanaf de jaren tachtig keert het tij en delft de
Torenvalk het onderspit. Deze relatie is in veel bosgebieden in Nederland vastgelegd (Bijlsma et al.,
2001). De teloorgang van de in bos broedende Torenvalken werd versterkt door afname van prooi
(muizen) in het aangrenzende agrarisch gebied. In de eerste onderzoeksjaren worden in de bossen
van Nederweert nog enkele broedparen vastgesteld, daarna broedt de soort hier bij hoge
uitzondering.
Vanaf 1994 wordt ook in halfopen cultuurland een afname geconstateerd. De komst van de Havik is
deels oorzaak van deze achteruitgang. Door het verdwijnen van de graanteelt en omzetting van
grasland in akkerland is het belangrijkste voedsel voor de Torenvalk (muizen) enorm afgenomen en
komen echte muizenplagen amper voor. De aanwezigheid van veel of weinig muizen bepaald de
golfbeweging in het studiegebied (zie grafiek aantalsontwikkeling). De sterkste toe- en afname wordt
in open cultuurland en in agrarisch bebouwd gebied geregistreerd. De afname heeft in 2013 (9) tot
een voorlopig dieptepunt geleid, waarbij het niet zeker is dat de bodem is bereikt.
In het verleden was bij de Veldmuis meestal sprake van een driejarige cyclus. Tegenwoordig zijn er
amper muizenplagen en ligt tussen een topof daljaar een periode van vier tot zes jaar.
De aantalsontwikkeling van de Ransuil
levert interessant vergelijkingsmateriaal op.
Ook bij deze muizenspecialist is een
identieke golfbeweging vastgesteld in
Nederweert.
In Nederland wordt regionale afname in
verband gebracht met een afname aan
nestgelegenheid (kraaiennesten). Gelet op
het aanbod aan nestkasten in het
studiegebied lijkt aan nestgelegenheid geen
gebrek.
De
aantalsontwikkeling
in
Nederweert volgt de negatieve trend van de
Nederlandse broedpopulatie; ten opzichte
van 1990 is de populatie meer dan
gehalveerd (Boele et al.,2013).
Bijzonderheden: Torenvalken zijn bijzonder
plaatstrouw aan de nestplaats. In de
Braakpeel werd in een kast in een periode
van 39 jaar, 38 keer succesvol gebroed.
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Situatie 2014
Door de zeer zachte winter en een goed muizenjaar muizen werd net als bij de Buizerd stiekem
gehoopt op een krachtig herstel. Helaas werd valse hoop gewekt. In het rampjaar 2013 werd een
dieptepunt bereikt met negen territoria, in 2014 waren het er ondanks de goede omstandigheden
slechts tien. Bij acht paren werden jongen gezien, bij twee paren ging het om nestindicerende
waarnemingen. In de omgeving van de Grasdijk, De Zoom en het Sarsven werden te weinig
waarnemingen gedaan om een territorium op te voeren. De goede muizenstand werd bevestigd door
een paar aan de Zuidhoeveweg. Bij een kastcontrole werden zeven jongen geteld die allen werden
geringd (Bron: Theo van de Mortel).
Het lage aantal is ondanks de goede voedselomstandigheden opnieuw een bevestiging dat de
Torenvalk in zwaar weer verkeerd. Een positieve verandering is op korte termijn niet te verwachten.
Uit onderzoek op de zandgronden blijkt dat 75% van het aantal prooien van de Torenvalk uit
Veldmuizen bestaat. Dat was in de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw al het geval en is nog steeds zo
(Bijlsma, 2012). In vergelijking met toen komen veldmuizenerupties in het intensieve cultuurland
nauwelijks meer voor. Gevolg is dat Torenvalken een steeds groter gebied moeten bestrijken om in
eigen behoefte te voorzien, laat staan in staat zijn om jongen groot te brengen. Omdat de soort
kennelijk niet overschakelt op alternatieve prooien is het onvermijdelijk dat het aantal sterk afneemt.
Het onderzoek in Nederweert toont het verval van de Torenvalk haarfijn aan. In 1996 - 2014 werden in
Nederweert systematische wintertellingen gedaan (zie hoofdstuk 3.3). Ook hier wordt het verval van
de Torenvalk pijnlijk inzichtelijk gemaakt (zie grafiek).
Boomvalk * (Falco subbuteo)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: zeldzame tot vrij schaarse broedvogel (2 - 6 paren)
: fluctuerend, stabiel
: 5% (2009)
: 2% (2011)

Verspreiding en biotoop
De Boomvalk heeft een zeer beperkte verspreiding. Meer dan de helft van de populatie broedt in het
gevarieerde landschap in het zuidoosten van Nederweert. Boomvalken broeden vooral in bos maar
ook open en halfopen cultuurland zijn aantrekkelijke biotopen. De nestplaatsen liggen langs
bosranden, in wegbeplanting, houtsingels en hoogspanningsmasten. De broedlocaties zijn soms
meerdere jaren achter elkaar in gebruik. Als nestboom werden eik (8), grove den (5) populier (1) en
berk (1) gekozen. Hoogspanningsmasten (13) blijken zeer aantrekkelijk. Gebroed wordt in oude
kraaiennesten op de dwarsliggers. Hoogspanningsmasten zijn tevens een goede uitvalsbasis op jacht
naar prooi.
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Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
De Boomvalk is één van de zeldzaamste roofvogels in het studiegebied. Het aantal territoria ligt
constant op een laag niveau (2 - 6). Het werkelijke aantal ligt vrijwel ieder jaar hoger. Paren worden
gemist door een lage onderzoeksintensiteit in
juli en augustus. Boomvalken zijn juist dan
rond de nestplaatsen actief. Bij minder dan
de helft van het aantal territoria is een nest
gevonden
of
zijn
nestindicerende
waarnemingen gedaan.
In
hoeverre
veranderingen
in
de
leefgebieden van invloed zijn op de
broedpopulatie is moeilijk in te schatten.
Door de malaise in het agrarische gebied
neemt het belangrijkste stapelvoedsel (kleine
zangvogels) af terwijl door venherstel het
oppervlak open water is vergroot en er meer
aanbod is van libellen en andere grote
insecten. Boomvalken worden vaak jagend
boven de vennen waargenomen. Of de Havik
van invloed is op het aantal territoria zoals
elders in Nederland is geconstateerd (Sovon,
2002) is onbekend. In Limburg wordt de
populatie in 2000 - 2004 op 80 - 110 paren
geschat (Hustings et al., 2006). Onderzoek
door de Provincie Limburg in 1990 - 1997
(91) en 1998 - 2011 (97) wijst op een stabiele
populatie. De Nederlandse trend is negatief
(Sovon, 2012)
Situatie 2014
Zekere broedgevallen werden vastgesteld in
een hoogspanningsmast ter hoogte van de
Leveroijsedijk en in wegbeplanting met eiken
in de Kruisvennen. In de Laarderheide
werden bij een boomgroep met eiken
nestindicerende waarnemingen gedaan. Een
vierde paar werd bij De Banen vastgesteld.
In Leveroij en de omgeving Stenenbrug
werden meerdere waarnemingen gedaan
maar onvoldoende om een territorium vast te
kunnen stellen. Mogelijk zijn hier territoria
gemist.
Slechtvalk (Falco peregrinus)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: zeldzame broedvogel (0- 3 paren)
: nvt
: nvt
: nvt

Verspreiding en biotoop
De verspreiding van de Slechtvalk is beperkt tot open en halfopen cultuurland (Laarderheide en
omgeving Broenenhoup, omgeving De Zoom). Het agrarisch grondgebruik in die gebieden wordt
bepaald door maïs, grasland, graszoden en aardappel- en bietenteelt. In de Laarderheide ligt de
nestplaats ten zuiden van het uitgestrekte Weerterbos. De nestplaats ter hoogte van De Zoom wordt
op afstand omringd door de bossen van landgoed ’t Kruis/Gebleektendijk en de hoogveenrestanten
De Banen en Sarsven. De nestplaats in de Broenenhoup ligt ten zuiden van de Groote Peel. Alle
nestplaatsen bevinden zich in hoogspanningsmasten. Er is gebruik gemaakt van speciale nestkasten
en een oud kraaiennest.
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Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
De Slechtvalk heeft zich in 2010 als broedvogel in Nederweert gevestigd. Zover bekend heeft de soort
niet eerder in Nederweert gebroed.
De Slechtvalk deed op 30 januari 2001 zijn intrede in de Laarderheide (med. A. Panhuijsen) en wordt
vanaf dat jaar iedere winter waargenomen. In de daarop volgende winters worden steeds meer
Slechtvalken in het studiegebied waargenomen. Favoriete locaties zijn de kerktorens van Nederweert
en Ospel en het agrarisch gebied ten zuiden van de Groote Peel en De Zoom.
In 2010 was een paar aanwezig in de Laarderheide en werd op 13 april paring waargenomen. De
vogels werden vaak op een hoogspanningsmast waargenomen waar tevens een kast was geplaatst.
Er is geen bewijs dat de vogels hebben gebroed. In maart 2011 werd baltsgedrag waargenomen en in
mei werden door het mannetje prooien naar de nestkast gebracht. Op 17 mei werden drie jongen
waargenomen die op 27 mei werden geringd; twee vrouwtjes en één mannetje. Op 12 juni vloog het
mannetje uit, enkele dagen later kozen beide vrouwtjes het luchtruim (Panhuijsen, 2011). In 2012 en
2013 was wederom een paar aanwezig maar werd niet gebroed.
In december 2011 werd een nestkast geplaatst in een hoogspanningsmast ter hoogte van De Zoom.
Ook hier was in 2012 en 2013 het hele seizoen een paar aanwezig en werd niet succesvol gebroed.
Waarom beide paren al twee jaren niet succesvol broeden is onbekend.
De vestigingen in Nederweert komen niet zo maar uit de lucht vallen. In 1990 werd bij de
elektriciteitscentrale in Maasbracht het eerste zekere broedgeval in Limburg vastgesteld. Daarna
ontdekt de soort nieuwe broedgebieden in Limburg. In 2013 is de populatie gegroeid tot 19 paren
waarvan ten minste tien succesvol hebben gebroed (Hustings et al., 2014). De Limburgse
Slechtvalken zijn vermoedelijk afkomstig uit
Duitsland
waar de
soort,
na een
herintroductieproject, flink is toegenomen
(Hustings et al., 2006). De landelijke
populatie groeit gestaag en wordt geschat op
126 - 140 paren in 2013 (Boele et al.,2014).
De omgeving van Nederweert is met name in
de winter een zeer geschikte verblijfplaats
voor de Slechtvalk. Nederweert is dan rijk
aan overwinterende watervogels en is voor
de
Houtduif
een
van
de
betere
overwinteringsgebieden in Nederland (Boele
et al., 2005). Uit wintertellingen blijkt dat de
aantallen tot in de duizenden oplopen. De
Houtduif is een belangrijke voedselbron voor
de Slechtvalk. In het broedseizoen zijn de
Houtduiven grotendeels verdwenen en
neemt het voedselaanbod in het agrarisch
gebied sterk af.
Situatie 2014
In 2014 werd door de Slechtvalk een nieuwe locatie ontdekt. Het cultuurland ten zuiden van de Groote
Peel is in de winter al enkele jaren een bekende stek. De soort heeft hier een broedpoging
ondernomen op een dwarsligger van een hoogspanningsmast. Hierbij werd gebruik gemaakt van een
oud kraaiennest. De broedpoging mislukte omdat het nest na een storm uit de mast werd geblazen. In
de Laarderheide en bij De Zoom waren het hele broedseizoen paren aanwezig maar werd opnieuw
niet succesvol gebroed.
Patrijs * (Perdix perdix)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: schaarse tot vrij algemene broedvogel (67 - 220 paren)
: afname
: 60% (2005)
: 37% (2012)

Verspreiding en biotoop
Het verspreidingsgebied van de Patrijs is gekrompen van een zeer ruime naar een ruime verspreiding.
De beste broedgebieden liggen in open cultuurland en het cultuurland rond de woonkernen en
buurtschappen. In open cultuurland wordt de biotoop bepaald door grote aaneengesloten gras- en
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bouwlandpercelen met sloten, bermen, wegbeplantingen en een enkel landschapselement. In
agrarisch bebouwd gebied bestaat de biotoop uit buurtschappen, intensieve veehouderijen,
erfbeplantingen, kleinschalige akkerbouw, boomkwekerijen en een enkel landschapselement. In
halfopen cultuurland liggen afwisselend grote en kleine landbouwpercelen en zijn
landschapselementen aspect bepalend. De aanwezigheid hier is mede afhankelijk van de openheid
van het gebied. In zeer open graslandgebieden zoals De Wetering en de Koelen worden weinig tot
geen territoria vastgesteld.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
De aantalsontwikkeling van de Patrijs wordt gekenmerkt door een golfbeweging met een sterk
negatieve trend (1994: 220, 2013: 67). De afname gaat gepaard met lagere dichtheden (1994:
maximaal 9 terr./100ha., 2013: maximaal 3 terr./100ha.) en een inkrimping van het
verspreidingsgebied. De afname is terug te voeren op intensivering, schaalvergroting (uitgestrekte
monotone maïsakkers) en teelt van andere gewassen (vollegrondsteelt, opkomst bollen- en
sierbloementeelt en graszoden). In het vroege voorjaar is op de akkers nog voedsel te vinden (vooral
Vogelmuur), maar na bewerking wordt het bouwland op grote schaal bespoten en blijft voor zaadeters
weinig meer over. Door de slechte condities in het cultuurland spelen weersinvloeden wellicht een
grotere rol dan in het verleden. In hoeverre predatie door roofvogels, vos en kraaiachtigen van invloed
is, is onbekend.
Koude winters (1995/96 en 1996/97) en
normale winters met stevige vorst en veel
sneeuw (2008/09 - 2012/13) zorgen voor
veel uitval. Koude, natte zomers (2011,
2012)
zorgen
vermoedelijk
voor
bovengemiddelde sterfte onder de jongen.
Normale tot zachte winters en warme, droge
zomers (1998 - 2006) waren gunstig en
droegen bij aan herstel waarbij de soort niet
in staat bleek om de stand van 1994 (=
nuljaar: 220 territoria) te evenaren. In 2005
(195 territoria) is het verspreidingsgebied
groter dan in 1994, maar ligt het gemiddeld
aantal territoria per kilometerhok een stuk
lager (1994: 2,9 terr./100ha.; 2005: 2,5
terr./100ha.).
In open en halfopen cultuurland (met name
Laarderheide, de Kruisvennen, ten oosten
van Ospel en de omgeving van De Zoom) is
het verloop ronduit dramatisch en zijn de
aantallen ten opzichte van 1994 met
tweederde
afgenomen.
In
agrarisch
bebouwd gebied gaat de stand eveneens
hard achteruit. De Limburgse broedpopulatie
bevindt zich in een vrije val. In 1990 - 1997
werden 3078 territoria geteld, in 1998 - 2011
nog maar 1209! (van Noorden en van der
Weele, 2013).
Situatie 2014
Waarnemers die in 1994 avondbezoeken
brachten hoorden overal in het cultuurland
roepende Patrijzen waarbij het een hele klus
was om de verschillende roeplocaties van
elkaar te onderscheiden. Hoe anders is de
situatie in 2014. In een steeds groter deel
van het studiegebied wordt tevergeefs naar
een roepende Patrijs gezocht. Als de
baltsroep al wordt gehoord is het door de
sterk teruglopende dichtheden maar de
vraag of een concurrent in de buurt reageert.
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In 2014 werden 70 territoria gelokaliseerd. Drie meer dan in 2013, maar eigenlijk zijn het er minder. In
2013 waren de telomstandigheden door een erg koud voorjaar verre van optimaal en zijn meer paren
gemist dan normaal. In 2014 waren de telomstandigheden zeer gunstig maar worden amper meer
territoria vastgesteld. De conclusie is dat de stand opnieuw is afgenomen. Binnen de biotopen werden
geen opvallende verschuivingen geconstateerd en het verspreidingsgebied was net zo groot als in
2013.
Gebied
1994
2014

1a+b
0
0

02
2
1

3a+b
29
3

04
8
5

05
6
6

06
24
6

07
21
7

08
10
7

09
27
7

10
29
5

12
4
3

13
24
9

14
13
4

15
2
1

16
14
0

17a+b
3
0

18
5
5

Patrijs. Aantal territoria per telgebied in Nederweert in 1994 en 2014.

Kwartel (Coturnis coturnis)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: zeldzame tot schaarse broedvogel (4 - 48 paren)
: fluctuerend
: 17% (2005)
: 3% (2003)
Verspreiding en biotoop
De Kwartel heeft een beperkte tot zeer
beperkte
verspreiding
in
Nederweert.
Belangrijkste
biotoop
is
het
open
cultuurlandschap (78%). Favoriete gebieden
zijn de omgeving van de Moostdijk, de
Laarderheide, De Wetering, de Kruisvennen
en De Koelen/Vlakwater. In halfopen
cultuurland wordt gebroed rond De Zoom, De
Banen, de Schoorkuilen en in de Groote
Heide. Vestiging in agrarisch bebouwd
gebied komt zelden voor. Droog tot vochtig
gras- en hooiland heeft de voorkeur (60 - 80
%). Territoria worden ook gelokaliseerd in
peen-, aardappel- en bietenvelden en in
graan- en peulvruchtenakkers. Maïsakkers
worden gemeden. De hoogste dichtheden
worden in extensief, enigszins vochtig
hooiland, geregistreerd (omgeving Moostdijk:
4 - 13 terr./100ha.).
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
Van
alle
in
het
onderzoeksgebied
onderzochte soorten is het aantal territoria
van de Kwartel op voorhand het moeilijkst te
voorspellen. In de aantalsontwikkeling is
geen vast patroon te ontdekken. Goede en
slechte jaren wisselen elkaar af zonder dat
een verklaring kan worden gegeven.
Illustratief voor de enorme fluctuaties zijn
2003 en 2011 met uitersten van vier en 48
territoria. Of het goed of slecht gaat met de
Kwartel kan dan ook niet worden gezegd.
Alle territoria komen tot stand op basis van
roepende mannetjes. Waarnemingen van
paren met jongen zijn door de verborgen
leefwijze niet vast te stellen. In de tijdreeks is
veel potentieel broedbiotoop verdwenen
(intensivering landbouw, toename maïs,
afname grasland). De biotoop is verbeterd
aan de rand van enkele natuurgebieden (De
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Banen en Weerterbos: toename areaal extensief hooiland) en in open cultuurland ten zuiden van de
Groote Peel. Vooral na de eeuwwisseling worden hier meer territoria vastgesteld, soms meer dan de
helft van het totaal. Vergroting van het areaal grasland met aangepast weidevogelbeheer is voor de
soort een gunstige ontwikkeling (2010-2013: circa 100ha. Stimuleringsplan collectief
weidevogelbeheer Groote Peel, 2014). De toegevoegde waarde bleek in 2011 toen hier 31 van de 48
territoria werden vastgesteld.
Situatie 2014
Kwartels lieten het behoorlijk afweten zodat 2014 (7) de boeken in gaat als een van de mindere jaren.
In de beheersgebieden en percelen met weidevogelbeheer ten zuiden van de Groote Peel (2) was het
armoe troef. De overige territoria werden vastgesteld in de Laarderheide (3), omgeving Kievitsloop (1)
en de Kruisvennen (1). In de meeste gevallen betrof het eenmalige waarnemingen.
Waterral (Rallus aquaticus)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: zeldzame tot schaarse broedvogel (2 - 43 paren)
: fluctuerend
: 14% (2008)
: 1% (1996)

Verspreiding en biotoop
De verspreiding van de Waterral heeft jaarlijks een sterk wisselend karakter en varieert van zeer
beperkt tot beperkt. Paren broeden in hoogveenrestanten met open water (Sarsven, De Banen,
Schoorkuilen en Schoorkuilenven), zonder open water (De Zoom), in bos met heidevennen en
verruigde moerassige laagtes (Weerterbos) en in retentiebekkens (Laarderheide). Incidentele
vestigingen zijn bekend in moerassige delen van de Kievitsloop, de Houtsberg, landgoed ’t Kruis en
natte ruigte aan de rand van de Groote Peel. De vegetatie bestaat meestal uit riet, pitrus, hennegras
en pijpenstrootje.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
In de onderzoeksperiode wordt de aantalsontwikkeling beïnvloed door wisselende waterstanden,
koude en relatief koude winters, verruiging van moerasgebieden en natuurherstel.
Een laag waterpeil in de broedgebieden zeker als dit enkele jaren aanhoudt zorgt voor een forse
afname (2004 - 2007). Indien ook sprake is van koude of relatief koude winters wordt de populatie
gedecimeerd (1996 - 1997 en 2009 - 2013). Zachte winters en hoge waterstanden zorgen voor een
flinke opleving (1999 - 2003).
Naast het weer spelen veranderingen in de biotoop een grote rol. Het Sarsven werd tot 2009 gevoed
met voedselrijk kanaalwater en bovendien deed het gebied dienst als riooloverstort van het nabij
gelegen Nederweert-Eind. Oevers verruigden en de venbodem veranderde in een dikke laag met
bagger. In het ven werden jaarlijks 1 - 3 territoria geregistreerd. In 2009 werd de baggerlaag
verwijderd, de oeverzone opgeschoond en
verbreed en de aanvoer van voedselrijk
water afgekoppeld. Na de opschoning zijn
de oevers schaars begroeid, is sprake van
een voedselarme tot matig voedselrijke
waterkwaliteit en ontbreekt de Waterral als
broedvogel. Vrij koude winters vanaf 2009
hebben het aantal Waterrallen echter sterk
verminderd. Vooralsnog is het onzeker
welke potentie het gebied voor deze soort
heeft.
In De Banen schommelt het aantal tussen
de nul en zeven territoria. Het aantal wordt
ook
hier
bepaald
door
weersomstandigheden
en
waterpeil.
Inkrimping van de rietkraag in het grote
ven wordt deels gecompenseerd door
toename van riet in de twee kleine
noordelijke vennen.
In het Weerterbos profiteert de soort van
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venherstel aan dichtgegroeide heidevennen en opzetten van het waterpeil. De Waterral is tot 1997
een incidentele broedvogel en wordt daarna vrijwel jaarlijks vastgesteld. In de topjaren 2001 en 2002
werden zelfs negen territoria geregistreerd. Nieuwe kansen liggen hier in laagtes in de Grashut
(2012), het vergrote ven in In den Vloed (2012) en de aangrenzende retentiebekkens Laarderheide
(2010).
De vier vennen in de Schoorkuilen worden na de opschoning in 2007 - 2009 steeds geschikter voor de
Waterral. Vestiging is tot nu toe uitgebleven maar lijkt een kwestie van tijd. Dit geldt ook voor delen
van de heringerichte Tungelroijse Beek.
De Zoom is het belangrijkste broedgebied in Nederweert. In De Zoom zijn verruiging en verdroging
bepalend voor de aantalsontwikkeling. In geen enkel gebied is het contrast tussen het waterpeil aan
het begin en einde van het broedseizoen zo groot. Het verschil kan in droge zomers oplopen tot meer
dan één meter! In De Zoom is zelfs bij hoge waterstanden geen open water meer aanwezig. Het
reservaat is dan één groot plasdrasgebied en bij uitstek geschikt voor de Waterral. In zeer droge jaren
ontbreekt de soort. De marge binnen het waterpeil die het aantal territoria in De Zoom bepaald is
gering (2003, 28.93m/NAP: 28; 2004, 28.62m/NAP: 5).
Hoe lang De Zoom voor watergebonden soorten van betekenis blijft hangt af van nieuwe
ontwikkelingen binnen en buiten het reservaat. Het Nieuw Limburgs Peil voorziet in een opstuwing van
het grondwaterpeil in de hogere grondlagen. Hierdoor zou minder water uit De Zoom wegzijgen.
Omwille van een duurzame ontwikkeling zullen drainages in de aangrenzende landbouwgronden
verwijderd dienen te worden of te worden omgezet in peilgestuurde drainage. Ook in De Zoom zullen
maatregelen moeten worden uitgevoerd zoals het dempen van de ringsloot en uitbaggeren van
dichtgegroeide vennen. Op korte termijn zijn, uitgezonderd heideherstel, geen ingrijpende
maatregelen te verwachten. De Zoom is in het kader van anti-verdrogingsmaatregelen voor kwetsbare
natuurgebieden op de lijst van prioritaire gebieden geplaatst. In het laatste tussenverslag komt De
Zoom er bekaaid vanaf en krijgt het gebied een lage prioriteit toebedeeld (Provincie Limburg, 2004).
Indien geen ingrijpende maatregelen worden getroffen is het een kwestie van tijd dat dit van oudsher
unieke hoogveenrestant dichtgroeit tot één groot moerasbos.

Situatie 2014
Waterrallen (7) waren iets beter vertegenwoordigd dan in 2013 (3) maar de stand is voor een
studiegebied met enorme potenties aan de lage kant. De relatief koude winters in 2009/10 - 2012/13
hebben daar zeker aan bijgedragen evenals een aanhoudend laag waterpeil in De Zoom, het
belangrijkste broedgebied in Nederweert. In De Zoom werd slechts één territorium vastgesteld, het
laagste aantal sinds 1998 toen de soort ontbrak. Ook in De Banen (2) en het Weerterbos (1) is de
stand al een aantal jaren laag. De retentiebekkens in de Laarderheide (2) werden voor het eerst
bezet. Deze gebieden zijn door de dichte vegetatie en laag waterpeil zeer geschikt voor de Waterral.
Ook in de Schoorkuilen werd de eerste vestiging opgemerkt. Bij het ven Schoordijk-West werd in de
brede rietkraag een roepend exemplaar gehoord.
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Porseleinhoen (Porzana porzana)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: onregelmatige en zeldzame broedvogel (0 - 2 paren)
: nvt
: nvt
: nvt

Verspreiding en biotoop
De verspreiding van het Porseleinhoen is beperkt tot De Banen. In hoogveenrestanten met
fluctuerend waterpeil, glooiende oevers en dichte oeverbegroeiing met een geleidelijke overgang van
nat naar droog is de kans op vestiging het grootst.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
In de tijdreeks is het Porseleinhoen vijf keer in De Banen als broedvogel opgevoerd. De soort heeft
geprofiteerd van het venherstel in 1991. In 1994 worden in het gebied zelfs twee territoria vastgesteld.
De aanwezigheid in 1996 en 1997 (lage waterstand) is verrassend. Na het venherstel in 1998
verdwijnt een belangrijke broedlocatie
(verruigd nat weiland) en ontbreekt de soort
tot 2007. Het territorium in 2007 is marginaal
en betreft een eenmalige waarneming op 20
mei. Door de specifieke biotoopeisen is de
kans op vestiging als broedvogel klein.
Mogelijkheden liggen met vooral bij vennen
en laagtes in het Weerterbos, de
Schoorkuilen
het
Sarsven
en
de
retentiebekkens. Nederweert heeft wat dat
betreft een naam hoog te houden; het
onderzoeksgebied is één van de weinige
plaatsen in Limburg waar de soort als
broedvogel wordt vastgesteld. De Limburgse
populatie wordt in 1998 - 2004 geschat op 0 15 paren (Sovon, 2002; Hustings et al.,
2006).
Situatie 2014
Niet vastgesteld.
Kleinst Waterhoen (Porzana pusilla)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: incidentele broedvogel (1 paar)
: nvt
: nvt
: nvt

Herstel van natte natuur heeft in het studiegebied de afgelopen twintig jaar een grote vlucht genomen
en heeft een positief effect op veel water- en moerasvogels en soorten die in de oeverzone broeden.
Het gaat hierbij om venherstel, het afgraven van ondiepe laagtes, aanleg van retentiebekkens en
herstructurering van beken. De vergroting tot robuuste eenheden en een betere verbinding tussen de
natuurgebieden (Ecologische Hoofstructuur) is een groot winstpunt. De kans dat in het studiegebied
zeer zeldzame soorten worden vastgesteld is hierdoor aanzienlijk vergroot.
Op 25 mei 2014 werd een avondbezoek gebracht aan het Weerterbos en werd in kader van het
atlasproject ook een bezoek gebracht aan de retentiebekkens ten zuiden hiervan. De vegetatie in de
verschillende bekkens loopt nogal uiteen van ondiep open water met schaars begroeide drassige
oevers tot bekkens met een dichte weelderige begroeiing. In korte tijd hebben zich bijzondere soorten
gevestigd als Dodaars, Waterral en Blauwborst. Omstreeks 22.45 uur werd in de avondschemering
tussen het kikkergebrul een zacht ratelende roep gehoord die met regelmatige tussenpozen werd
herhaald. De ratelende roep kwam uit een ondiep retentiebekken dat geheel is dichtgegroeid met
lisdodde, gele lis, pitrus en lichte rietopslag. Het vermoeden dat een Kleinst Waterhoen werd gehoord
werd door andere waarnemers de volgende dag bevestigd. De vogel was in ieder geval tot 1 juni
aanwezig en riep meestal in de schemering en nacht en soms overdag. De soort voldeed hiermee aan
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de broedcriteria. Mogelijk is de vogel vertrokken door een plotselinge stijging van het waterpeil. Op 27
mei viel in Nederweert rond de 40 millimeter regen. De bekkens fungeren als opvang voor overtollig
water uit het agrarisch achterland. Een verhoging van het peil met luttele centimeters kan er voor
zorgen dat het gebied snel ongeschikt wordt en de soort vertrekt.
De aanwezigheid in Nederweert was zeer bijzonder. De laatste keer dat het Kleinst Waterhoen als
broedvogel is opgevoerd was in 1992 in de Groote Peel (Hustings et al., 2006). Binnen de grenzen
van het studiegebied is de soort, zover bekend, nooit eerder als broedvogel geregistreerd.
De landelijke trend van het Kleinst Waterhoen is door de verborgen leefwijze en zachte territoriumroep
niet goed bekend. In 2008 - 2011 werd het aantal op 5-20 territoria geschat. De trefkans wordt mede
bepaald door jaren met een influx van de soort. In 2012 werd een kleine invasie opgemerkt en werden
landelijk 37 territoria ontdekt waarvan 21 in de Onlanden in Drenthe. In het zuidoosten van Nederland
ontbrak de soort (Boele et al. 2014).
Scholekster (Haematopus ostralegus)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: vrij schaarse tot schaarse broedvogel (15 - 42 paren)
: afname
: 23% (1994)
: 11% (2011)
Verspreiding en biotoop
De Scholekster heeft een beperkte en
inkrimpende verspreiding. Binnen het
verspreidingsgebied
hebben
grote
verschuivingen plaatsgevonden. Het open
cultuurland is midden jaren negentig de
belangrijkste biotoop en is vrijwel verlaten.
De dichtheden liepen terug van 5
terr./100ha. naar 1 terr./100ha. In agrarisch
bebouwd gebied neemt het aantal juist licht
toe. In halfopen cultuurland is de langjarige
trend afnemend. In beide biotopen zijn de
dichtheden laag. Stedelijk gebied (7) en
open water (1) worden soms als biotoop
opgevoerd.
In Nederweert heeft de Scholekster een
absolute voorkeur voor akkerland. Broeden
in grasland (2) en ruderaal terrein (4) komt
sporadisch voor. In akkerland wordt gebroed
in maïs, aardappel, bieten, graan en soms in
percelen met schorseneren, tuinboon en
erwt. De keuze voor akkerland speelt de
soort in de kaart omdat paren gaan broeden
als de meeste landbouwwerkzaamheden zijn
afgerond. Dakbroeden komt voor en is
zeven keer met zekerheid vastgesteld (2004,
2005, 2010 - 2014). Dakbroeden komt in het
westen van Nederland regelmatig voor,
maar is in Limburg vrij bijzonder (Hustings et
al., 2006).
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
De Scholekster is van oorsprong een
kustvogel die in de eerste helft van de vorige
eeuw het broedgebied naar het binnenland
heeft uitgebreid. Het eerste broedgeval in
Nederweert dateert van 1961 (Loven &
Pahlplatz, 2003). Scholeksters broeden
langs de kust in grasland en in het
binnenland vooral in bouwland. De soort
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profiteert van opkomst van de maïsteelt vanaf de jaren zeventig.
In 1991 en 1992 komen de eerste vlakdekkende gegevens beschikbaar en worden door de Provincie
Limburg 43 territoria vastgesteld (van der Coelen & van Seggelen, 1993; van Noorden 1994). In 1994
en 1995 werden respectievelijk 40 en 42 territoria geteld. Het zijn de hoogtijdagen van de Scholekster
in Nederweert. Het keerpunt is 1996 als na een koude winter het aantal paren sterk afneemt.
Scholeksters legden toen in de overwinteringsgebieden massaal het loodje (Bijlsma et al., 2001). Uit
ringonderzoek blijkt dat in Nederweert uitgevlogen Scholeksters (2012: Pannenweg II) ook in de
Zeeuwse Delta overwinteren. Tevens is vastgesteld dat de vogels plaatstrouw zijn aan de
broedlocatie.
Tot en met 2004 zet de neergaande lijn stevig door, daarna stabiliseert het aantal op een laag niveau.
In Nederweert is de afname het grootst in de open landbouwgebieden (Laarderheide, De Wetering,
Frenkenbaan/Broenenhoup, de Kruisvennen). Op de hogere zandgronden in het zuidoosten van
Nederweert is het landschap meer besloten. Hier ligt het aantal de hele tijdreeks op een laag niveau
en broedt de soort zeer verspreid.
Voedselaanbod en predatie zouden wel eens bepalend kunnen zijn voor de afname. In agrarisch
bebouwd gebied foerageert de Scholekster vooral in kortgrazig weiland. De lichte toename hier komt
waarschijnlijk door paren die eerst in de open gebieden broedden. In open cultuurland is het
graslandareaal sterk afgenomen (blijvend grasland 1994: 1907 ha., 2009: 698 ha., CBS statline). Kort
grasland is, behalve na een maaironde, amper beschikbaar. Scholeksters zijn in de uitgestrekte kale
akkers extra kwetsbaar voor predatie; broedende vogels zijn voor een predator gemakkelijk op te
sporen en de jongen hebben weinig beschutting. Vermoedelijk ligt hier de kern van het probleem:
paren komen wel tot broeden, maar brengen te weinig jongen groot.
De afname in Nederweert volgt de landelijke trend van een afnemende binnenlandse populatie. Vanaf
1990 neemt de broedpopulatie jaarlijks met 5% af. Problemen in de overwinteringsgebieden aan de
kust (voedselschaarste) en intensivering van de landbouw zijn belangrijke oorzaken (Sovon, 2002;
Boele et al., 2013).
Het cultuurland in Nederweert is nog steeds van belang voor de soort maar ook het ‘Eilandje’ bij de
kanalenkruising vervult een belangrijke functie. Deze plek is al decennia bekend als soosplaats voor
Scholeksters. Hier vindt tussen tientallen exemplaren de paarvorming plaats waarna de vogels naar
de broedplaatsen in de omgeving vertrekken.

Scholekster. In open cultuurland is het aantal sterk afgenomen. Ospeldijk, 12 juni 2005 (Otto Plantema).
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Situatie 2014
De Scholekster handhaaft zich vanaf 2004 op een aantal tussen de 15 en 22 territoria. In 2014 werden
18 territoria vastgesteld. Bij 11 paren werd het nest ontdekt en bij zes paren werden nestindicerende
waarnemingen gedaan. Nesten werden gevonden in maïs (6), tuinboon (1), aardappel (1), peen (1),
braakliggend industrieterrein (1) en het dak van een school in Ospel (1). Datums waarop een
broedende vogel voor het eerst werd ontdekt zijn 10/4, 25/4, 3/5 (2x), 6/5 (2x), 18/5 en 24/5. De vogel
die op 10 april werd ontdekt is zover bekend de vroegst broedende Scholekster ooit in Nederweert. De
meeste territoria werden opnieuw in agrarisch bebouwd gebied geregistreerd. De sterke afname in
open cultuurland (6) lijkt tot staan gebracht, maar is niet meer dan een fractie van de populatie die hier
in 1994 (28) broedde.

Laarderheide
De Wetering en Kievit
Frenkenbaan/Broenenhoup
De Kruisvennen
Zuidoosten Nederweert

94
10
6
5
10
7

96
4
6
5
5
10

98
5
5
6
5
6

00
4
4
8
4
5

02
5
3
7
4
3

04
3
3
5
2
2

06
4
3
4
2
2

08
2
3
3
3
2

10
1
3
4
2
1

12
1
2
5
1
3

14
2
3
3
1
2

Scholekster: aantal territoria in vijf kerngebieden in Nederweert in 1994 - 2014.

Kleine Plevier (Charadrius dubius)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: zeldzame tot vrij schaarse broedvogel (0 - 13 paren)
: toename
: 5% (2014
: 1% (2003)

Verspreiding en biotoop
De Kleine Plevier heeft een zeer beperkte verspreiding. Normaal is in een atypisch broedgebied als
Nederweert geen geschikt biotoop aanwezig. De aanwezigheid als broedvogel is afhankelijk van
bijzondere omstandigheden die van tijdelijke
aard zijn. In alle geregistreerde gevallen
gaat het om vestigingen tijdens of kort nadat
graafwerkzaamheden werden uitgevoerd.
De biotoop bestaat dan uit kale of zeer
schaars begroeide bodems langs vennen,
plasjes of vochtige laagtes. De soort kan
daardoor op de meest uiteenlopende
locaties
als
broedvogel
opduiken:
droogvallende venbodems (De Banen),
zanddepots
(Kanaal
Wessem
Nederweert), retentiebekkens (Eindhovense
Baan, Laarderheide ten zuiden van
Weerterbos,
Buseweg
Ospel),
venherstelprojecten (Weerterbos: laagte
Kleinven, Grashut en ven In den Vloed, de
Schoorkuilen,
Sarsven),
beekherstel
(Tungelroijse Beek) en industrieterrein
(Pannenweg II). Door opkomst van de
vegetatie zijn de meeste gebieden na een
paar jaar weer ongeschikt.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
Als opportunistische soort profiteert de Kleine Plevier maximaal van de beperkte mogelijkheden die in
Nederweert geboden worden. De Kleine Plevier is in 1994 - 2004 een onregelmatige broedvogel in
klein aantal. Vanaf 2005 is de soort een regelmatige broedvogel in toenemend aantal. De flinke
toename is te danken aan grootschalig natuurherstel. Gezien de bijzondere omstandigheden
waaronder de soort zich vestigt, worden alle broedlocaties in chronologische volgorde beschreven:
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De Banen, 1996 (2). Broedgevallen na droogvallen van het ven in verband met neerslagtekort;
Kanaal Wessem-Nederweert, 1997 (1). tijdelijk zanddepot na kanaalverbreding. Hoogste
broedcode: nestindicerend;
Eindhovense Baan 2000 - 2003, 2005-2006 (1 - 2). Retentiebekken voor regenwater van
aangrenzend industrieterrein. Hoogste broedcode: baltsend paar;
Weerterbos, Kleinven, 2005 - 2006 (1 - 3). Herstel oorspronkelijke laagte na afgraven
voedselrijke bouwvoor (8 ha.). Hoogste broedcode: baltsend paar
Weerterbos, de Slenk, 2007 (1). Venherstel, uitgraven dichtgegroeide laagte. Hoogste
broedcode: Alarmeren
Schoorkuilen deelgebied Kwegt en Schoordijk, 2007 - 2013 (3 - 6). Venherstel van in jaren
twintig vorige eeuw gedempte vennen. Vier afzonderlijke vennen met glooiende oevers.
Hoogste broedcodes nest met eieren, paren met nestvlieders;
Nederweert, Pannenweg II, 2008, 2010, 2013 (1 - 2). Braakliggende percelen op
industrieterrein en in retentiebekken. Hoogste broedcode: alarmeren;
Sarsven, 2009 - 2013, (4 - 6). Venherstel door opschoning en vergroting ven en afgraven
aangrenzende voedselrijke percelen. Hoogste broedcode nest met eieren, paren met
nestvlieders;
Tungelroijse Beek 2011, (2). Beekherstel van gekanaliseerde laaglandbeek. Reconstructie
van beekmeanders en brede oevers. Hoogste broedcode: alarmeren;
Weerterbos, retentiebekkens, 2011 - 2012 (2 - 4). Ondiepe in compartimenten verdeelde
bufferbassins voor overtollig regenwater uit agrarisch achterland. Hoogste broedcode:
alarmeren;
e
Weerterbos, ven In den Vloed 2012 (2). 2 fase venherstel (12 ha.) na eerdere opschoning in
2008. Hoogste broedcode: balts
Weerterbos, Grashut 2012 - 2013 (2 - 4). Herstel van laagtes door afgraven van voedselrijke
bouwvoor (20 ha.) in voormalige landbouwenclave: Hoogste broedcode: alarmeren.

De Limburgse populatie werd in 2000 - 2004 op ten minste 160 - 200 paren geschat waarvan het
overgrote deel in het Maasdal. Deze stand is waarschijnlijk nog actueel (Hustings et al., 2006; van
Noorden en van der Weele, 2014).

Retentiebekkens zijn tijdelijk geschikt broedbiotoop voor de Kleine Plevier. Ospel, Buseweg. 17 juli 2014.

Situatie 2014
Door grootschalig venherstel behoort Nederweert al een aantal jaren tot de belangrijke broedgebieden
in Limburg (2010 - 2014: Limburg 84 - 115, Nederweert: 10 -13). Hoe lang de soort in deze aantallen
aanwezig blijft is afhankelijk van nieuwe herstelprojecten. In 2014 werden twee nieuwe locaties bezet.
Een baltsend paar was aanwezig in een nieuw retentiebekken aan de Buseweg in Ospel. Nieuw was
ook de vestiging in Vlakwater het laagste gebied in de omgeving van De Banen. Een perceel
landbouwgrond werd afgegraven en de lagere delen liepen vol met water. De laagtes in de Grashut
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(5) en de Schoorkuilen (Schoordijk-West:1, Kwegt:3) zijn momenteel de beste plekken. Bij de Grashut
werd bij ten minste twee paren alarmeren waargenomen en in de Kwegt werd op 17 mei een nest met
vier eieren gevonden. Door opkomst van de oeverbegroeiing is het de vraag of de soort in 2015 nog in
het Sarsven (1) aanwezig is.
Binnen het integrale plan De Banen en Sarsven staan nog meer afgravingen op stapel of zijn deze
recent uitgevoerd. Het gaat om landbouwpercelen grenzend aan de vennen in de Kwegt en een strook
landbouwgrond naast de Visschensteert ter hoogte van De Zoom. Deze gebieden zullen ongetwijfeld
door de Kleine Plevier worden bezet.
Watersnip (Gallinago gallinago)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: onregelmatige en zeldzame broedvogel (0 - 2 paren)
: nvt
: nvt
: nvt

Verspreiding en biotoop
De Watersnip heeft een zeer beperkte verspreiding en is vastgesteld in open cultuurland, moeras en
een landbouwenclave in bos. In moeras bestaat de biotoop uit vochtige heide, riet, pijpenstrootje,
biezen en wilg. In cultuurland en bos werden territoria vastgesteld in intensief en extensief vochtig
grasland.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
In het begin van de vorige eeuw toen Nederweert nog grotendeels uit woeste gronden bestond werd
de Watersnip reeds als broedvogel vastgesteld. De vroegste waarneming die op broeden duidt dateert
van 1924 (Hens, 1963). Uit de schaarse informatie die tot de jaren negentig beschikbaar is kan
worden afgeleid dat de Watersnip waarschijnlijk een jaarlijkse broedvogel was in klein aantal (Loven &
Pahlplatz, 2003). Door ontginning en verdroging van heide- en moerasgebieden en de intensivering
van het agrarische gebied verdween geschikt broedhabitat en daarmee ook de Watersnip.
In de onderzoeksperiode is de Watersnip acht keer als broedvogel opgevoerd. Territoria werden
vastgesteld in een extensief beheerd weiland bij de Kievitsloop (1996) en in intensief gebruikt grasland
in de Grashut en De Koelen (1998). In alle gevallen betrof het waarnemingen van solitaire exemplaren
in geschikt biotoop. De basis voor een territorium is daardoor erg smal en karakteristiek voor een
uitdovende populatie. Gezien de landelijke ontwikkeling en het zeer zeldzame voorkomen in Limburg
werd hervestiging vrijwel uitgesloten. De vestiging van twee territoria in 2010 in De Zoom kwam als
een complete verrassing. Beide territoria worden gekwalificeerd als ‘waarschijnlijk broedgeval’. In
2011 (1) en 2013 (1) was de soort hier opnieuw aanwezig. In beide jaren bleef het bij baltsgedrag. De
Watersnip is geen onbekende in De Zoom en werd in de tweede helft van de vorige eeuw enkele
keren als broedvogel vastgesteld, het laatst in 1980 (Bossenbroek & van Bree, 1984). In 2013 was bij
de Schoorkuilen deelgebied Kwegt tot 28 april een paar aanwezig en werd op 2 juni een solitair
exemplaar waargenomen.
In Nederweert is de afgelopen 20 jaar flink
geïnvesteerd in venherstel (Weerterbos, De
Banen,
Sarsven
en
Schoorkuilen).
Venherstel alleen is voor de Watersnip niet
genoeg. Meer kansen liggen in die gebieden
waar tussen cultuurland en venoevers, natte
overgangen worden gecreëerd en in
weidevogelgebieden (Moostdijk) waar het
grondwaterpeil wordt verhoogd. Hervestiging
in regulier agrarisch gebied is vrijwel
uitgesloten.
Uit landelijk onderzoek in 1998 - 2000 blijkt
dat de soort in een groot deel van Nederland
is weggevaagd en nog steeds afneemt
(Sovon, 2002, Boele et al. ,2014). De
Watersnip is in Limburg gekwalificeerd als
een onregelmatige tot uiterst schaarse
broedvogel met 0 - 3 paren in 2000 - 2004
(Hustings et al., 2006).
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Situatie 2014
Niet vastgesteld.
Houtsnip (Scolopax rusticola)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: zeldzame tot vrij schaarse broedvogel (0 - 14 paren)
: toename
: 9% (2011)
: 1% (1996)

Verspreiding en biotoop
De Houtsnip heeft het verspreidingsgebied uitgebreid van een zeer beperkte naar een beperkte
verspreiding. De soort wordt tot de eeuwwisseling alleen in het Weerterbos aangetroffen. Daarna
worden nieuwe vestigingen ontdekt in bos (landgoed ’t Kruis, randzone De Banen, Wellenstein), in
halfopen cultuurland (Leveroij, Groote Heide) en in moeras (de Kievitsloop, De Zoom). De soort heeft
een uitgesproken voorkeur voor bos (98%). Vochtig loofbos en gemengd bos met landbouwenclaves
is favoriet. De baltsvlucht wordt meestal langs de bosranden opgemerkt. Eenvormige droge
naaldbossen (Maarheezerveld) worden gemeden. Schaarse gegevens over de (vermoedelijke)
nestplaats duiden op een voorkeur voor percelen met populier, grove den en berk.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
De Houtsnip is een ware plaaggeest bij het bepalen van het aantal territoria. De soort is in de schemer
actief, baltsende mannetjes leggen grote afstanden af, in bos is het uitzicht voor de waarnemer
beperkt en waarnemingen van meerdere naast elkaar vliegende exemplaren zijn lastig te
interpreteren. Daarnaast is de soort ook nog eens polygaam. Het aantal territoria ligt dan ook jaarlijks
hoger dan met het onderzoek wordt aangetoond. De trend die wordt weergegeven is echter reëel. In
de periode 1997 - 2003 is sprake van een kleine maar stabiele broedpopulatie, daarna vindt een forse
toename plaats. De toename is een gevolg van intensiever onderzoek, maar komt vooral door
uitbreiding van het leefgebied. De periode 1994 - 1996 is niet representatief door onbekendheid
omtrent het broedgedrag van de soort.
Tot 2004 is het Weerterbos, één uitzondering daargelaten, het enige gebied waar territoria worden
vastgesteld (1994 - 2004: 1 - 4, 2005 - 2013: 7 - 11). Vanaf 2005 wordt het verspreidingsgebied
uitgebreid met landgoed ’t Kruis (2005 - 2013: 1 - 2), de Kievitsloop (2006: 1), De Zoom (2010 2013:1), De Banen (2008, 2011 - 2013: 1), de Groote Heide (2008 - 2009: 1) en Wellenstein (2009 2013: 1 - 2). Het ouder worden van de bossen in het algemeen, omvorming van naaldbos in loofbos
en lokale vernatting zijn gunstige ontwikkelingen die een verdere expansie mogelijk maken.
De Limburgse populatie neemt sterk toe. De schatting van 25 - 50 paren in 2000 - 2004 is
achterhaald (Hustings et al.,2006). In 2006 onderzocht de Provincie Limburg een 12.400 hectare groot
gebied in de omgeving van Weert en werden
alleen daar al 26 territoria vastgesteld (van
Noorden & Veenstra, 2007).
Bijzonderheden: Ondanks het schaarse
voorkomen en de kleine trefkans werd in het
Weerterbos vier keer een zeker broedgeval
geregistreerd:
8 mei 1995: adult met drie nestvlieders in
vochtig en dicht jong berkenbos;
11 mei 2002: nest met vier eieren tussen
pijpenstrootje in vochtig grove dennenbos;
28 april 2005: drie jongen;
6 mei 2008: adult met vier nestvlieders in
vochtig open populierenbos met ondergroei
van spar, wilg en braam.
Situatie 2014
Een avondbezoek om Houtsnippen te
inventariseren
blijft
een
bijzondere
gebeurtenis. Roepende mannetjes scheren
met hun typische vlucht vlak boven de
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boomtoppen en bakenen op deze wijze het territorium af. Op avonden met veel activiteit, maar zonder
uitsluitende waarnemingen is het bijzonder lastig om individuen te onderscheiden. De voorgeschreven
fusieafstand van 1000 meter is dan leidend maar betekent vrijwel zeker een ondertelling van het
aantal.
In 2014 werden tien territoria geregistreerd waarvan acht in het Weerterbos; vijf in In den Vloed en
drie in het zuidwestelijke deel. De overige twee territoria werden vastgesteld in De Banen en landgoed
’t Kruis, waarbij in laatstgenoemd gebied waarschijnlijk twee paren aanwezig waren. Tijdens
avondbezoeken in Wellenstein en De Zoom, gebieden die de laatste jaren steeds werden bezet,
werden geen waarnemingen gedaan.
Kokmeeuw (Larus ridibundus)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: zeldzame broedvogel (1 - 3 paren)
: nvt
: nvt
: nvt

Verspreiding en biotoop
Venherstel biedt mogelijkheden voor een kolonievogel als de Kokmeeuw. Vanaf 2013 wordt gebroed
in de Schoorkuilen, deelgebied Schoordijk-Oost. Nesten bevinden zich tussen wilgentwijgen in open
water en tussen riet en wilg in de oeverzone.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
Nederweert heeft een naam hoog te houden als het om broedende Kokmeeuwen gaat. Meest bekend
zijn de grote kolonies in de Groote Peel waar over een lange periode jaarlijks duizenden paren
hebben gebroed. Minder bekend maar zeker zo indrukwekkend waren de Kokmeeuwen die De Zoom
bevolkten met maximaal 1350 paren. Van het meeuwenspektakel is in Nederweert niets meer over. In
het Limburgse deel van de Groote Peel is de soort in 2008 - 2013 afwezig en werden in 2014 40
nesten geteld (Bron: Staatsbosbeheer, Piet Zegers). In De Zoom werden de laatste paren in 1990
geteld (van Bruggen en Hustings, 2013). In 20 jaar broedvogelonderzoek is geen moment een
aanwijzing geweest dat de Kokmeeuw in een van de vele vennen zou gaan broeden. Ook in 2013 zag
het daar niet naar uit tot op 16 juni in het ven Schoordijk-Oost een broedende vogel werd ontdekt.
Tijdens aanvullende bezoeken werd volop gealarmeerd en op 2 augustus werden twee jongen in het
nest waargenomen. De aanwezigheid mag bijzonder worden genoemd. Kokmeeuwen gaan op de
hoge zandgronden fors in aantal achteruit. In Limburg zijn in 2008 - 2012 alleen kolonies bekend in de
Mariapeel (maximaal 600-700) en de Molenplas bij Stevensweert (80) (van Bruggen en Hustings,
2013).
Situatie 2014
Met enige spanning werd afgewacht of de
Kokmeeuw zich opnieuw zou vestigen. Al
snel bleek het ven Schoordijk-Oost wederom
een geschikte plek. Bij het ven werden drie
paren gelokaliseerd. Twee paren bouwden
een nest langs de venoever tussen opslag
van riet en wilg. Op beide nesten werd
vervolgens gebroed. De locatie van 2013
bleek ingenomen door een paartje Futen. Wat
op voorhand werd gedacht kwam vervolgens
uit. Het futenpaar broedde succesvol en
verliet het nest. De accommodatie bleef niet
lang onbezet en werd overgenomen door een
derde kokmeeuwenpaar. Het nest werd
opgetuigd en vervolgens werd gebroed. Twee
jongen vlogen uit. Het broedresultaat van de
andere twee nesten is onbekend.
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Visdief (Sterna Hirundu)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: incidentele broedvogel (1 paar)
: nvt
: nvt
: nvt

Visdieven worden slechts af en toe in Nederweert waargenomen. Het verblijf in Nederweert is meestal
van korte duur en betreft vogels op doortrek. Op 17 mei 2014 werd in de Schoorkuilen plotseling twee
Visdieven waargenomen (Bron: Waarneming.nl). Omdat de vogels ook na een paar dagen nog
present waren werden ze nauwlettend gevolgd. Visdieven broeden meestal op zandplaten of pollen.
Door een dalend waterpeil ontstond in het ven Schoordijk-West een eilandje van enkele vierkante
meters. In de ochtend van 24 mei werd hier een broedende Visdief waargenomen en werd ten minste
één ei gelegd. Behalve de Visdief maakten ook eenden en Aalscholvers van deze plek gebruik. Bij de
verplaatsing van een Aalscholver moest de broedende Visdief wijken en werd het nest mogelijk
vertrapt. De Visdieven lieten zich echter niet uit het veld slaan, begonnen aan een tweede poging en
brachten drie jongen groot. Voedsel werd gezocht in de vennen en het aangrenzende Kanaal
Wessem-Nederweert.

Visdief. Voor het eerst sinds 1947 werd weer in het studiegebied gebroed en werden drie jongen
grootgebracht. Schoor, Schoordijk. 21 juni 2014 (Riet van de Wouw).
Oude gegevens tonen aan dat het studiegebied en de Groote Peel in het verleden belangrijke
broedgebieden waren voor de Visdief. De meeste gegevens dateren uit de periode voor de grote
ontginningen of vlak daarna. Broedgevallen zijn bekend uit De Zoom en De Banen. In De Zoom wordt
in 1925 gebroed en in 1930 wordt nog gesproken over aanwezigheid van “slechts enkele paren”. In
De Banen werd in 1947 een zeker broedgeval vastgesteld (Hens, 1963). In de Groote Peel broedden
in 1944 ten minste 20 paren en werd in 1976 voor het laatst gebroed (van Seggelen, 1999).
De hernieuwde vestiging in Nederweert is zeer bijzonder. In Limburg broedt de soort momenteel
alleen op de Molenplas in Stevensweert. In dit uitgegraven grindgat is een eilandje aanwezig en
neemt het aantal in 2009 - 2013 toe van negen naar 30 paren (Vossen, 2014). In Nederland broeden
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Visdieven vooral in de Delta en het noorden en westen van het land. Limburg is in historisch
perspectief van geringe betekenis.
In het najaar van 2015 wordt in de Schoorkuilen, deelgebied Kwegt het venherstel afgerond en wordt
tevens een eilandje aangelegd. Dit biedt nieuwe kansen voor de Visdief.
Grutto * (Limosa limosa)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: vrij schaarse tot schaarse broedvogel (16 - 76 paren)
: afname
: 18% (1996)
: 5% (2011)

Verspreiding en biotoop
Het verspreidingsgebied van de Grutto is ten opzichte van midden jaren negentig met meer dan 70%
gekrompen. Gevolg is dat voorheen belangrijke kerngebieden als de Laarderheide, de Kruisvennen en
De Koelen/Vlakwater zijn verlaten. In de kerngebieden De Wetering en Broenenhoup/Moostdijk blijven
kleine populaties overeind.
Grutto’s zijn gebonden aan open cultuurland (99%, n=700) en broeden bij voorkeur in vochtig
grasland. Enkele paren broeden in bouwland. In het beheersgebied tussen de Moostdijk en de Groote
Peel broeden paren in percelen met
weidevogelbeheer (lichte bemesting, late
maaidatums). Alle andere paren broeden in
regulier agrarisch gebied. Hier heeft een
verschuiving
plaatsgevonden
van
de
intensief bewerkte percelen naar percelen
met
een
beheersovereenkomst.
De
inkrimping van het verspreidingsgebied en
afname van het aantal gaat gepaard met
lagere dichtheden (zie grafiek).
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
De Grutto is in de onderzoeksperiode flink in
aantal afgenomen. Van de populatie die in
de jaren zestig en zeventig op meer dan 300
paren wordt geschat is niet veel meer over.
Grote veranderingen in het agrarisch
grondgebruik zoals afname van grasland,
drainage, hoge veebezetting en steeds
vroegere maaidatums blijken voor de Grutto
fataal. In de eerste onderzoeksjaren wordt
nog een beetje de sfeer geproefd van de tijd
dat Nederweert zich een gruttobolwerk
mocht noemen, daarna gaat de soort hard
achteruit en worden steeds minder paren
vastgesteld (1994 - 1996: 69 - 76, 1997 2001: 44 - 33, 2002 - 2013: 39 - 16).
De enige populatie met toekomstperspectief
bevindt zich ten zuiden van de Groote Peel.
Vanaf 1997 is een stabiele populatie
aanwezig van 15 tot 20 paren. Het gebied
tussen de Broenenhoup en de Groote Peel
herbergt de meeste paren.
Steeds meer paren broeden in grasland met
een beheersovereenkomst. Het beheerde
areaal is flink toegenomen van 43 hectare
vóór 2010 (Subsidieregeling Agrarisch
Natuurbeheer) naar 100 - 134 hectare in de
jaren daarna (Stimuleringsplan Collectief
Weidevogelbeheer
Groote
Peel).
Het
stimuleringsplan geldt voor een groot deel
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van De Wetering en het gebied tussen de
Zuid - Willemsvaart, de Groote Peel en
Kampersweg. Deze percelen worden,
afhankelijk van het contract, op 15 juni of
later gemaaid. Door uitbreiding van het
areaal ontstaan grote aaneengesloten
percelen. De overlevingskans voor de
kuikens (dekking en voedselaanbod) wordt
hierdoor vergroot. Omdat de meeste Grutto’s
in deze percelen broeden, mag de regeling
op korte termijn een succes worden
genoemd. De komende jaren zal blijken of
de soort zich kan handhaven op het huidige
niveau en mogelijk deels kan herstellen.
Daarbij dient te worden aangetekend dat
subsidietrajecten in principe geen duurzame
oplossing zijn. Indien de regeling wordt
afgeschaft betekent dit zonder meer de
doodsteek voor de Grutto.
In de overige kerngebieden zijn de
populaties als een nachtkaars uitgedoofd.
De Wetering was één van de beste broedgebieden in Nederweert. In het grootste graslandgebied van
Nederweert was de soort praktisch verdwenen (1996: 16, 2011: 3) maar vindt licht herstel plaats door
ingebruikname van percelen met weidevogelbeheer (2012: 8, 2013: 4). De Kruisvennen stonden tot
en met 2003 (14 - 5) als gruttobolwerk te boek. In 2004 - 2008 (4 - 2) nam het aantal verder af en
daarna werd het gebied verlaten. Eenzelfde scenario voltrok zich in De Koelen, de enige broedplaats
in het zuidoosten van Nederweert (1994 - 2000: 12 - 7, 2001 - 2008: 6 - 1). Ook hier werden na 2008
geen broedparen meer geregistreerd. De Laarderheide, het kerngebied met de minste Grutto’s, is ook
voorgoed verlaten. Het laatste territorium werd in 2007 vastgesteld.
Grutto’s broeden vaak geclusterd, met soms meerdere paren in één perceel. Daardoor worden nog
steeds hoge dichtheden geregistreerd (zie grafiek). Broeden in clusters geeft meer bescherming tegen
predatoren door de fel attaqueerden vogels. Een extra risico vormt het grondgebruik. Indien percelen
die door de Grutto zijn uitgekozen vroeg worden gemaaid of als grasland in bouwland wordt omgezet
zullen veel nesten verstoord worden.
Om de weidevogels te behouden worden landelijk al geruime tijd veel inspanningen geleverd. De
lange termijn trend van de Grutto (1990 - 2011) verloopt desondanks negatief. Over een korte termijn
bekeken (2007 - 2011) is sprake van een voorzichtige opleving (Theunissen & van Paassen, 2013).
Vanaf 1996 worden weidevogels in delen van Nederweert door middel van nestbescherming
beschermd. Predatie in de broedfase speelt een geringe rol (0 - 2 nesten per jaar). De invloed van
predatie en/of voedselgebrek in de kuikenfase is onbekend, maar is vermoedelijk vrij groot.
Situatie 2014
Na jaren van afname werd in 2012 (22) en 2013 (24) een onverwachte opleving geconstateerd. De
hoop die werd gewekt werd in 2014 compleet de grond in geboord. In het studiegebied werden 13
territoria vastgesteld, de laagste stand ooit. Hiermee is opnieuw een stap gezet die, indien de situatie
niet snel verandert, er toe zal leiden dat het boegbeeld onder de weidevogels uit Nederweert
verdwijnt. In het gebied ten zuiden van de Groote Peel werden 11 territoria ontdekt, in De Wetering
twee. Weidevogelbeschermers ontdekten in de Wetering vier nesten meer. Vermoedelijk ging het hier
om vogels die een tweede broedpoging hebben gewaagd. De 13 territoria zijn een slecht teken maar
nog erger is dat bij slechts één paar jongen werden gezien (Maris, 2014). Indien de soort niet in staat
blijkt om voldoende jongen groot te brengen kan het wel eens snel zijn afgelopen met de Grutto.
Weersomstandigheden hebben zoals in 2013 geen rol gespeeld. De gemiddelde temperatuur was het
hele voorjaar bovengemiddeld en nachtvorst kwam zelden voor. Predatie valt niet uit te sluiten maar
kon niet worden bewezen.
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Wulp (Numenius arquata)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: vrij schaarse tot schaarse broedvogel (20 - 43 paren)
: afname
: 21% (1996)
: 12% (2010)
Verspreiding en biotoop
De Wulp heeft een beperkte en sterk
inkrimpende
verspreiding.
In
open
cultuurland blijft de populatie redelijk
overeind maar neemt wel af, de halfopen
gebieden zijn vrijwel verlaten. Het open
cultuurland ten zuiden van de Groote Peel is
het meest in trek. Hier is relatief veel
grasland aanwezig waarvan sinds 2010 een
flink areaal met weidevogelbeheer. In
betekenis afnemend zijn de Laarderheide,
De Wetering, de Kruisvennen en De Koelen.
In halfopen cultuurland is de Wulp alleen
vastgesteld in de Groote Heide en de
omgeving van De Zoom.
Wulpen hebben een voorkeur voor vochtig
grasland en zijn minder kritisch ingesteld dan
de Grutto. Wulpen broeden ook minder
geclusterd en zijn daardoor minder
kwetsbaar voor lokale veranderingen in de
biotoop. Een klein deel van de populatie
broedt in bouwland.

Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
De Wulp heeft in de onderzoeksperiode flink
ingeleverd, maar de afname is minder
dramatisch dan bij Grutto en Scholekster.
Vanaf 1994 is sprake van een geleidelijke
afname, met soms een korte opleving.
Vermoedelijk was de afname in de periode
vóór 1994 veel groter. Onderzoek door de
Provincie Limburg in 1991/1992 wijst uit dat
het studiegebied toen goed was voor 72
territoria (van der Coelen & van Seggelen,
1993; van Noorden, 1994).
In de tijdreeks zijn binnen de kerngebieden
grote verschuivingen geconstateerd. In de
Laarderheide, De Wetering en het zuidoosten
van Nederweert heeft de Wulp veel terrein prijsgegeven terwijl in de omgeving van de Moostdijk het
aantal paren juist toeneemt. Deze toename is terug te voeren op weidevogelbeheer aan de rand van
de Groote Peel en in het agrarisch gebied ten zuiden hiervan. De afname in de rest van Nederweert is
een gevolg van intensief grondgebruik en afname van het areaal geschikt grasland. De afname gaat
gepaard met een terugloop van de dichtheden van 4 terr./100ha. naar 2 terr./100ha.
Vermoedelijk brengt de Wulp te weinig jongen groot om de populatie in stand te houden. Uit gegevens
van het weidevogelbeschermingsproject blijkt dat gemiddeld 33% van de broedsels verloren gaat
waarvan 19% als gevolg van predatie (van Houts, 2009). Als de jongen het nest hebben verlaten volgt
een nieuwe kritische periode. In kaal bouwland en pas gemaaid grasland is weinig beschutting en is
het insectenaanbod gering. Jonge Wulpen zijn dan extra kwetsbaar voor predatie en ondervoeding.
De Limburgse populatie heeft het zwaar te verduren. De Provincie Limburg telde in 1990 - 1997, 458
territoria. In 1998 - 2011 werden slechts 264 territoria geregistreerd (-42%) (van Noorden & van der
Weele. 2013).
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Situatie 2014
In 2014 werden twintig territoria
vastgesteld. De populatie blijft daarbij
op het niveau van de laatste jaren. In de
Laarderheide (1) werd een territorium
vastgesteld en geen nestindicerende
waarneming opgevoerd. In de Wetering
werd gebroed en werden twee jongen
gezien. Voor beide gebieden was het
de laagste stand ooit waardoor een
definitief vertrek niet meer af te wenden
lijkt. In het gebied rond de Moostdijk
/Eindhovense Baan/Kampersweg blijft
de populatie (9) op een hoog niveau.
De meeste Wulpen broeden in percelen
met weidevogelbeheer, maar broeden
in regulier cultuurland komt ook nog
voor. Dat geldt zeker voor de paren in
de Kruisvennen/’t Bientje (7) waarvan
zes paren in intensief cultuurland
werden vastgesteld. Wulpen krijgen hier
steun van agrariërs die moeite doen om
nesten te sparen.

Laarderheide
De Wetering/Groote Heide
Moostdijk / Eindh. Baan
Kruisvennen/ Bientje
Zuidoosten Nederweert
Overig
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Wulp: aantalsontwikkeling in de kerngebieden in 1994 - 2014.

Turkse Tortel (Streptopelia decaocto)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: vrij algemene broedvogel (234 - 414 paren)
: toename
: 44% (2009)
: 35% (1999)

Verspreiding en biotoop
De Turkse Tortel heeft een ruime verspreiding in Nederweert en kan, mits bebouwing aanwezig is,
overal worden aangetroffen. De kern van de verspreiding ligt in stedelijk en agrarisch bebouwd gebied
(90%). In open en halfopen cultuurland is weinig bebouwing en zijn de dichtheden laag of ontbreekt de
soort. In bos worden soms paren aangetroffen bij daar aanwezige woningen. Turkse Tortels broeden
in grote coniferen en allerlei soorten bomen en struwelen.
In stedelijk gebied komt de soort in alle woonkernen in hoge dichtheden voor. Binnen de woonkernen
liggen de hoogste dichtheden in de oudere delen met veel openbaar groen; Nederweert - West,
kilometerhok 179/366: 27 - 42 territoria; Nederweert - Centrum/Budschop, kilometerhok 180/366: 30 44 territoria; Ospel, kilometerhok 182/367: 18 - 35 territoria; Nederweert - Eind, kilometerhok 182/365:
12 - 51 territoria. Nieuwbouwwijken worden na tien jaar voorzichtig bezet. Op industrieterreinen is de
soort schaars of afwezig. In agrarisch bebouwd gebied prefereert de Turkse Tortel oude
buurtschappen en clusters van agrarische bedrijven (Boeket, Bosserstraat, Nieuw- en Winnerstraat,
Horick en Schoor) en worden dichtheden tot maximaal 19 terr./100ha. vastgesteld.
Aantalsontwikkeling 1997 - 2013
De Turkse Tortel heeft zich pas in 1950 als broedvogel in Nederland gevestigd. Binnen de gemeente
Nederweert werd in 1957 in Leveroij het eerste broedgeval vastgesteld (Loven & Pahlplatz, 2003).
Hoe de aantalsontwikkeling daarna is verlopen is niet bekend maar de soort is in korte tijd enorm
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toegenomen en niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Turkse Tortels worden vanaf 1997 in het
onderzoek meegenomen. De 444 territoria die in 1997 werden vastgesteld waren te hoog als gevolg
van onbekendheid met het territoriumgedrag van de soort in dicht bebouwde gebieden.
In 1998 - 2007 neemt het aantal flink toe, daarna gaat de soort hard onderuit.
Binnen de woonkernen is de Turkse Tortel een algemene broedvogel. De soort wordt overal
aangetroffen behalve in pas opgeleverde woonwijken waar het ontbreekt aan nestgelegenheid. Op
basis van ervaringen uit het verleden zullen ook deze woongebieden op termijn worden bezet. In
agrarisch bebouwd gebied is de aantalsontwikkeling minder goed te voorspellen. Het aantal
agrarische bedrijven neemt gestaag af en na de eeuwwisseling zijn veel oude stallen gesloopt. De
erfbeplanting wordt dan vaak verwijderd. Daarnaast wordt fors geïnvesteerd in nieuwe grotere
stalruimtes. Ten opzichte van de oude situatie zijn de omstandigheden minder gunstig door
verbeterde bedrijfshygiëne (minder voedselaanbod) en afname van erfbeplanting (nestgelegenheid).
In agrarisch bebouwd gebied wordt verlies aan broedgelegenheid voor een deel gecompenseerd door
de bouw van zogenaamde “Ruimte voor Ruimte” woningen.
Turkse Tortels ondervinden mogelijk concurrentie van de Houtduif. De Houtduif is sinds eind vorige
eeuw binnen de bebouwde kom sterk in aantal toegenomen. Hoewel goede gegevens ontbreken is de
Houtduif in de woonkernen net zo talrijk, lokaal zelfs talrijker dan de Turkse Tortel.
Voedselconcurrentie en concurrentie om de broedplaatsen is niet uitgesloten.
Turkse Tortels zijn in staat om in februari - oktober meerdere broedsels groot te brengen. Ondanks de
vele broedpogingen is over het broedsucces
nagenoeg niets bekend. De indruk bestaat
dat veel broedsels voortijdig mislukken.
Ruwe, gedateerde schattingen van de
Limburgse populatie lijken te bevestigen dat
de Turkse Tortel op zijn retour is: 1975: 6000
- 12000; 1983: 13.100 - 17.700; 1998: 8000 17.000 paren (Hustings et al., 2006).
Situatie 2014
De laatste vier jaren liep de Turkse Tortel
flinke averij op en nam de populatie ten
opzichte van 2009 met ruim 100 paren af. In
dezelfde periode was sprake van een reeks
vrij koude winters en wordt niet uitgesloten
dat het soms stevige winterweer deels een
verklaring is voor de afname. Er is
waarschijnlijk meer aan de hand. De winter
van 2013/14 was extreem zacht. Als
winterweer in 2009/10 - 2012/13 een rol
heeft gespeeld zouden de aantallen het
afgelopen seizoen behoorlijk aan moeten
trekken. Niets is minder waar; er werden
slechts 234 territoria vastgesteld het laagste
aantal in de onderzoeksperiode.
Weersomstandigheden zullen bij een soort
die minimale aandacht aan het nest besteed
en vaak op slecht beschutte plekken broedt
ongetwijfeld van invloed zijn op het
broedsucces. Paren zijn echter in staat om
onder goede omstandigheden vier tot vijf
keer broedsels groot te brengen. Verliezen
worden dan snel goedgemaakt en nieuwe
gebieden kunnen worden ontdekt.
Het aantal wooneenheden in de gemeente
Nederweert en daarmee de omvang van het
leefgebied voor de Turkse Tortel is sterk
toegenomen van 5587 wooneenheden in
1995
naar
6749
in
2011
(Bron:
CBS.Statline). Het leef- en broedgebied is
dus flink vergroot, maar het aantal paren
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neemt juist sterk af. De afname is het sterkst in de stedelijke gebieden maar ook in het aangrenzende
agrarisch bebouwde gebied neemt het aantal fors af. Is het dan toch de massaal aanwezige Houtduif
die de Turkse Tortel verdringt of is voedselaanbod voor deze zaadeter steeds meer een probleem?
De hoogste dichtheden werden vastgesteld in Nederweert- West: 23 terr./100ha.; Nederweert - Eind:
17 terr./100ha.; Ospel: 16 terr./100ha. In agrarisch bebouwd gebied werden de hoogste dichtheden
opnieuw geregistreerd in buurtschap Bosserstraat: 12 terr./100ha.
Zomertortel * (Streptopelia turtur)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: vrij schaarse tot schaarse broedvogel (15 - 44 paren)
: fluctuerend,afname
: 22% (2007)
: 10% (2012)

Verspreiding en biotoop
De Zomertortel heeft een beperkte en inkrimpende verspreiding en kan in alle biotopen worden
aangetroffen. Favoriete gebieden zijn verruigd moeras (de Kievitsloop, De Zoom), vochtige bossen
(landgoed ’t Kruis, Weerterbos: In den Vloed) en broekbosjes en landschapselementen in halfopen
cultuurland (omgeving Mildert, pompstation Ospel). Vestiging binnen de bebouwde kom komt
incidenteel voor.
Onderzoeksgegevens wijzen op een uitgesproken voorkeur voor vochtige biotopen (circa: 75%). De
biotoop wordt vaak bepaald door de
aanwezigheid van dicht (wilgen)struweel en
jonge sparrenopstanden al dan niet in
combinatie met jong tot middeloud loofbos.
Soms wordt gebroed in houtwallen en
erfbeplantingen. De maximale dichtheden
liggen tussen de 2 - 5 terr./100ha. met een
uitschieter in 2005 toen in landgoed ’t Kruis 7
terr./100ha. werden geregistreerd.
Aantalsontwikkeling 1997 - 2013
De aantalsontwikkeling van de Zomertortel
verloopt erg wisselvallig. In 1997 - 2008 is de
trend positief met enkele forse uitschieters
naar beneden, daarna neemt het aantal sterk
af met alleen in 2010 een uitschieter naar
boven. De trend in het studiegebied week
aanvankelijk af van de landelijke ontwikkeling
maar de laatste jaren deelt Nederweert mee
in de algemene malaise (zie grafiek).
Schaarse gegevens uit het verleden tonen
aan de soort vóór 1997 veel algemener is
geweest. In het Weerterbos was de
Zomertortel eens een vrij talrijke broedvogel
(1972:
49
territoria,
KNVV
afdeling
Eindhoven, 1972) en in 1991/1992 werden
door de Provincie Limburg nog 92 territoria
vastgesteld in Nederweert (van der Coelen &
van Seggelen, 1993; van Noorden, 1994).
De tijdelijke opleving in het studiegebied
komt op rekening van een toename in bos en
valt deels samen met de landelijke trend.
Vermoedelijk
spelen
gunstige
omstandigheden
in
de
overwinteringsgebieden hierbij een rol.
In de tijdreeks blijft het aantal territoria in
moeras vrijwel gelijk, neemt in halfopen
cultuurland af en in open cultuurland en
agrarisch bebouwd gebied is de Zomertortel
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een zeldzaamheid. In stedelijk gebied zijn enkele vestigingen bekend (Budschop, park 1998 - 1999: 1,
Nederweert - centrum 2007 - 2008: 1).
De afname van de Nederlandse broedpopulatie wordt in verband gebracht met verdroging,
veranderingen in de vegetatiestructuur (ouder worden van de bossen) en vermindering van het
voedselaanbod in agrarisch gebied (akkeronkruiden). Daardoor slagen paren er niet meer in om twee
broedsels groot te brengen die nodig zijn om de populatie in stand te houden (Sovon, 2011). Ook
jachtdruk tijdens de trek en verslechterende omstandigheden in Afrikaanse overwinteringsgebieden
spelen een grote rol (Vogelbescherming Nederland, 2008). Gewijzigd bosbeheer, vernatting van
natuurgebieden en vergroting van het areaal kruidenrijk hooiland in en aan de rand van
natuurgebieden vertaalt zich niet in een herstel van de populatie.
De landelijke achteruitgang wordt sinds het begin van de jaren zestig op meer dan 85 % geschat en
gaat nog steeds door. Reden om de Zomertortel in 2004 op de Rode lijst te plaatsen (van Beusekom
et al., 2005). De Limburgse populatie is in 20 jaar tijd hard onderuit gegaan. In 1990 - 1997 werden
2022 territoria geteld. In 1998 - 2011 is de
populatie gehalveerd tot 1019 territoria (van
Noorden & van der Weele, 2013).
Situatie 2014
Van de opleving in 2003 - 2010 is niets meer
over. In 2014 (16) werden voor het derde
jaar op rij erg weinig territoria vastgesteld,
het een na laagste aantal ooit. In de bossen
kostte het veel moeite om Zomertortels te
vinden. Vier territoria werden gelokaliseerd
in In den Vloed, in het voormalige bolwerk
landgoed ‘t Kruis slechts één. Het aanbod
aan moeras in Nederweert is gering, maar
voor de Zomertortel was dit in 2014 de
belangrijkste biotoop met liefst vijf territoria
in De Zoom en één in de Kievitsloop. De
overige territoria werden vastgesteld ten
westen van De Zoom (1), De Banen (1),
Kwegt (1), erfbeplanting in Horick (1) en in
een tuin langs de Bosserstraat (1). Op 14
van de 16 locaties is sprake van vochtige
omstandigheden.
Zomertortel. Schoordijk, 8 augustus 2009 (Riet van de Wouw).
Kerkuil * (Tyto alba)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: zeldzame tot vrij schaarse broedvogel (2 - 11 broedparen)
: fluctuerend
: nvt
: nvt

Aantalsontwikkeling 1989 - 2013
Gegevens over de Kerkuil zijn afkomstig van de kerkuilenwerkgroep en hebben betrekking op de
atlasblokken 58-21, 58-22, 58-31 en 58-32. De aanwezigheid van de Kerkuil is voor een belangrijk
deel te danken aan een flink aanbod aan nestkasten die door vrijwilligers worden gecontroleerd en
onderhouden. De meeste kasten zijn geplaatst bij bebouwing zoals kerktorens, molens, schuren,
stallen, boerderijen en woningen.
Vanaf 1989 zijn goede gegevens over de aantalsontwikkeling bekend. De reeks suggereert dat met 11
paren de top in Nederweert is bereikt. De trend in Nederweert volgt op hoofdlijn de landelijke lijn (zie
grafiek).
De aantalsontwikkeling van de Kerkuil gaat met ups en downs gepaard: in goede muizenjaren veel
broedparen, in slechte muizenjaren minder. Als een slecht muizenjaar samenvalt met een strenge en
vooral sneeuwrijke winter kunnen de gevolgen rampzalig zijn. Het is algemeen bekend dat koude en
sneeuwrijke winters een slachting onder de populatie kunnen aanrichten. Dit verklaart de lage
aantallen in 1997 en in 2010, 2011 en 2013. Met name 2013 verliep rampzalig; de voorafgaande
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winter kende een paar stevige vorstperiodes, er was sprake van een enorme muizendip en het
voorjaar was veel te koud. In het hele werkgebied werd slechts één zeker broedgeval opgevoerd met
twee jongen. In het goede kerkuilenjaar 2012 werden 42 jongen grootgebracht. In zachte winters en
goede muizenjaren is de soort in staat om verliezen snel weg te werken. Indien de muizenpiek lang
aanhoudt is de soort in staat om een tweede broedsel groot te brengen (november 2004: vier
broedgevallen waarvan twee eerste broedsels en twee tweede broedsels). Ook in een aantal
veldmuisarme jaren bleef het gemiddelde hoog. In 2001 - 2003 was sprake van slechte
veldmuizenjaren (zie Torenvalk en Ransuil) maar werd bij de Kerkuil een recordaantal broedparen
vastgesteld. Mogelijk ligt de oorzaak in een toename van de huisspitsmuis en zijn Kerkuilen minder
afhankelijk van alleen de veldmuis. Gegevens uit 1984 van twee broedlocaties in Nederweert tonen
aan dat huisspitsmuizen toen al hoog op het verlanglijstje van de Kerkuil stonden: 189
huisspitsmuizen tegen 57 veldmuizen (Ministerie van Landbouw en Visserij, 1985).

Kerkuil. Na het debacle van 2013 zorgde een goede muizenstand in 2014 voor een fors herstel.
Sommige paren begonnen zelfs aan een tweede legsel. Stokershorst, 6 september 2014 (Frank
Meeuwissen).
Situatie 2014
Vrijwilligers die de kerkuilenkasten controleren zullen 2013 niet zo snel vergeten. De ene na de
andere kast werd leeg aangetroffen en het resultaat was met één zeker broedgeval ronduit slecht.
Kerkuilen hadden het toen erg moeilijk door een lage muizenstand en een zeer koud voorjaar.
Gelukkig verliep de winter van 2013/14 extreem zacht en bleef wintersterfte uit. Daarbij trok de
muizenstand flink aan en blijkt hoe groot de veerkracht van deze heimelijke nachtvogel is. In de
kasten binnen het studiegebied werden 11 broedparen aangetroffen en werd in negen gevallen ook
daadwerkelijk gebroed. In totaal werden 47 jongen geteld. Een paartje Kerkuilen met liefst acht jongen
moet dagelijks behoorlijk wat overuren hebben gemaakt. In kasten die buiten het studiegebied maar
binnen het werkgebied van de kerkuilenwerkgroep vallen werden nog twee broedparen aangetroffen.
Het totaal kwam hiermee op 13 paren en liefst 60 jongen. De hoge muizenstand hield tot in de
nazomer aan waardoor ten minste twee paren aan een tweede legsel begonnen.
Zonder de controle van nestkasten is het onmogelijk om een goed beeld van de populatie te krijgen.
Tijdens de tientallen avondrondes die in het studiegebied werden volbracht werd slechts één
waarneming gedaan.
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Steenuil * (Athene noctua)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: schaarse tot vrij schaarse broedvogel (23 - 65 paren)
: stabiel
: 34% (2011)
: 15% (1995)

Verspreiding en biotoop
De Steenuil heeft een beperkte tot ruime verspreiding en is in maximaal 34% van de kilometerhokken
vastgesteld. Tweederde van de populatie broedt in agrarisch bebouwd gebied. Gebieden rond de
woonkernen en buurtschappen met een kleinschalig karakter zijn hier het meest in trek. De rest van
de populatie broedt vooral in open en halfopen cultuurland. Het lagere aantal hier is terug te voeren op
een lagere bebouwingsgraad. In de onderzoeksperiode zijn dichtheden van maximaal 5 terr./100ha.
(2013) vastgesteld. Tegenwoordig worden 4 terr./100ha. als het hoogst haalbare geacht (Hustings et
al., 2006).
Steenuilen broeden in schuurtjes, stallen, boerderijen en in speciale nestkasten. Ten minste 50% van
de populatie broedt op locaties waar ook intensieve veehouderij is gehuisvest. Dat de Steenuil het in
Nederweert zo goed doet is te danken aan een combinatie van voldoende voedsel en
nestgelegenheid. Door de aanwezigheid van erfbeplantingen, (moes)tuinen, kortgrazig weiland en
opslag van diervoeder is voedsel in de vorm van muizen, kleine vogels en insecten min of meer
gegarandeerd. Door een breed voedselspectrum is de Steenuil minder gevoelig voor schommelingen
in het muizenaanbod dan specialisten als Torenvalk, Kerkuil en Ransuil.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
In Nederweert is in de tijdreeks sprake van een stabiele populatie. Schommelingen en ogenschijnlijke
toename zijn te verklaren. In 1995 en in 2007 is de soort minder goed onderzocht en in 1996 ligt het
aantal lager door de voorafgaande koude winter. De toename vanaf 1997 komt door de ontdekking
van nieuwe locaties die al jaren waren bezet. Steenuilen zijn plaatstrouw. Als een paar eenmaal is
ontdekt is de kans groot dat de soort in volgende jaren ook aanwezig is.
Nacht- en schemervogels zijn lastiger in kaart te brengen dan de dagactieve soorten. In de meeste
telgebieden worden twee tot drie avondbezoeken gebracht om Steenuilen te inventariseren. Indien
minder bezoeken worden gebracht of als de bezoeken onder ongunstige weersomstandigheden
plaatsvinden heeft dit direct zijn weerslag op het resultaat.
In 2005 werd het hoogste aantal (65) vastgesteld. Omdat jaarlijks paren worden gemist, wordt de
werkelijke populatie op 70 - 75 paren geschat. De Nederlandse populatie is in 1998 - 2000 flink
afgenomen ten opzichte van de jaren zeventig. In Limburg bleef de situatie relatief gunstig als het om
het aantal bezette kilometerhokken gaat (Sovon, 2002). Hoe omvangrijk de populatie in Nederweert
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vóór 1994 is geweest is moeilijk in te schatten. Afname door het verdwijnen van kleinschaligheid
(ruilverkavelingen) en broedgelegenheid (sloop oude schuurtjes, renovatie boerderijen) ligt voor de
hand. Vanaf de jaren tachtig werd in Nederweert de intensieve veehouderij sterk uitgebreid. Nieuwe
stallen verrezen rond de buurtschappen en ook in open en halfopen cultuurland nam het aantal
bedrijven toe. Uit onderzoek blijkt dat circa de helft van Steenuilen hier gehuisvest is. Verlies aan
broedgelegenheid werd hierdoor, althans voor een deel, gecompenseerd. De dichtheden zijn vanaf de
jaren zeventig lokaal waarschijnlijk afgenomen. Daar tegenover staat een ruimere verspreiding door
toename van geschikte bebouwing in open en halfopen gebieden.
Door sloopregelingen is vanaf 2002 veel oude stalruimte verdwenen en ging broedgelegenheid
verloren (Ruimte voor Ruimte Regeling). De populatie blijft echter op een hoog niveau omdat paren
nog steeds nieuwe broedgelegenheid ontdekken. De soort wordt daarbij geholpen door het aanbieden
van speciale nestkasten (vanaf 2008: 82). Een kwart tot een derde van de populatie broedt inmiddels
in deze kasten.
Of de Steenuil zich op het huidige peil kan handhaven is onzeker. Uitbreiding van woonwijken en
industrieterreinen gaat ten koste van het leefgebied. Toename van de verkeersintensiteit en aanleg
van nieuwe wegen door steenuilrijke gebieden (uitbreiding Randwegtraject) kan tot hogere sterfte
leiden. Van de dood aangetroffen Steenuilen blijkt wegverkeer (60%) de grootste boosdoener te zijn
(Legouar et al., 2010).
Opmerking: broedparen die door de steenuilenwerkgroep zijn geregistreerd en die niet tijdens de
reguliere inventarisatie werden ontdekt, zijn niet in de statistiek opgenomen.
Paren

Aantal jongen per paar
5

2000 (59)
2001 (61)
2002 (63)
2003 (66)
2004 (67)
2005 (72)
2006 (72)
2007 (75)
2008 (82)
2009 (82)
2010 (82)
2011 (82)
2012 (82)
2013 (90)
2014 (89)

5
3
9
11
11
16
12
13
18
13
16
19
26
23
17

4
1
3

3

3
X
1
3
1
1

2
1
3
1
5
3
X
5
5
7
4

3
3
2
5
2
5
7
3
7
2
3
X
8
10
5
5

2
1
1
1
6
1
8
6
5
6
7
X
5
7
8
4

Totaal

Gem
.

1

3

2
X
1
1
3

15
8
29
21
40
41
33
35
55
35
X
59
80
65
47

3.0
2.7
3.3
1.9
3.6
2.6
2.8
2.7
3.0
2.7
X
3.1
3.0
2.8
2.7

Steenuil: aantal nestkasten (.. ) en broedparen per jaar, het aantal jongen per kast, het totaal aantal jongen en het
gemiddeld aantal jongen per paar (Gem.) in Nederweert volgens kastcontroles in 2000 - 2014. X= onvolledig

Situatie 2014
Na vier winters met soms stevige vorst en
veel sneeuw lag de stand (51 - 56) iets
lager dan in de jaren daarvoor (63 - 64). In
2014 werden ondanks de zeer gunstige
voedsel- en weersomstandigheden 49
territoria vastgesteld, iets minder dan de
afgelopen vier jaar.
Controle van de nestkasten leverde
eveneens een tegenvaller op. De laatste
jaren werden 19 tot 26 bezette kasten
aangetroffen, in 2014 slechts 17.
Steenuilen zijn door het extreem zachte
voorjaar
waarschijnlijk
eerder
gaan
broeden. Omdat tijdens de kastcontrole
eind mei/begin juni in de lege kasten geen
sporen aanwezig waren die op uitgevlogen
jongen duiden is het onwaarschijnlijk dat
paren zijn gemist. Waarom minder paren in
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de kasten tot broeden overgingen is niet bekend. Minder territoria tijdens het reguliere onderzoek en
minder broedparen in de kasten in een jaar met goede voedselomstandigheden kan toeval zijn, maar
is mogelijk een aanwijzing dat de soort op een keerpunt zit.
Ten minste 20 territoria werden bij intensieve veehouderijen gelokaliseerd. Tweederde van de
populatie werd in agrarisch bebouwd gebied vastgesteld. De hoogste dichtheden (3 terr./100ha.)
werden geregistreerd bij de Bloemerstraat, ten oosten van Budschop en ten noorden van Ospel.
overzicht.

Steenuil. Door sloop en renovatie broeden steeds minder paren in oude schuren en boerderijen.
Nederweert-Eind, Kruisstraat. 3 maart 2015 (Rolf van der Vegt).
Bosuil (Strix aluco)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: vrij schaarse broedvogel (9 - 21 paren)
: stabiel/fluctuerend
: 14% (2006)
: 6% (2000)

Verspreiding en biotoop
De Bosuil heeft een beperkte verspreiding in Nederweert. Paren broeden vooral in bos (Weerterbos,
landgoed ’t Kruis/Gebleektendijk en Wellenstein), maar ook in halfopen cultuurland (Groote Heide,
omgeving Leveroij, omgeving De Banen/Schoorkuilen) en moeras (Kievitsloop, De Zoom). Open en
bebouwde gebieden worden incidenteel bezet. De meeste locaties zijn al vele jaren bekend,
uitbreiding naar nieuwe gebieden komt nauwelijks voor. In bos en moeras wordt gebroed langs
bosranden en landbouwenclaves. In halfopen cultuurland worden bosjes van één tot vijf hectare
bezet. De dichtheden liggen normaal gesproken op 1 - 2 terr./100ha. In 2005 zijn een keer 3
terr./100ha. geregistreerd (Weerterbos, Achterste Banen). Het aantal paren per gebied wordt bepaald
door het oppervlak geschikt biotoop én de aanwezigheid van nestkasten. Dit verklaart het relatief hoge
aantal in het uitgestrekte Weerterbos waar verspreid kasten zijn geplaatst. In de andere leefgebieden
waar geen of weinig kasten hangen gaat het meestal om solitaire paren. Broeden in natuurlijke holtes
(o.a. wilg en populier) komt voor, maar is in de middeloude tot jonge bossen vrij uitzonderlijk. Broeden
in oude roofvogelnesten is een enkele keer vastgesteld.
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Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
De
broedpopulatie
is
aan
grote
schommelingen
onderhevig.
In
het
Weerterbos ligt het aantal tussen de vijf en 14
territoria, in het zuidoosten van Nederweert
tussen de drie en zeven. Schommelingen
worden veroorzaakt door voedselaanbod,
onderzoeksintensiteit,
aanbod
aan
nestgelegenheid en weersomstandigheden.
Bosuilen zijn echte standvogels. In jaren met
weinig voedsel is de soort minder actief maar
waarschijnlijk wel aanwezig en worden
territoria gemist. Bezoekfrequentie speelt ook
een rol. Per gebied worden twee tot drie
avondbezoeken gebracht. Indien een bezoek
komt te vervallen of onder ongunstige
omstandigheden wordt gebracht heeft dat
direct invloed op het resultaat.
Het onderzoek aan de Bosuil is vooral gericht
op bosrijke gebieden en de moerassen.
Meestal wordt gebruik gemaakt van
geluidsnabootsing om de vogels tot roepen te
stimuleren. Buiten de kerngebieden wordt
deze werkwijze amper gebruikt waardoor
solitaire paren worden gemist. Een solitair
paar is onder andere gevestigd in de
Braakpeel, niet ver van de bebouwde kom
van Nederweert-Eind. Het vastgestelde
aantal dient daarom als absoluut minimum
worden beschouwd.
In de ouder wordende bossen zijn steeds
meer nestmogelijkheden en er hangen meer
dan voldoende kasten. Toch worden vanaf
2008 in het Weerterbos, ondanks extra
bezoeken minder paren vastgesteld.
Of de soort te lijden heeft van predatie door
de Havik zoals op sommige andere plaatsen
in Nederland wordt vastgesteld is niet bekend
(Bijlsma et al., 2001).
Bijzonderheden: In 1987 werd in België een
jonge Bosuil geringd. De vogel broedde in 1999 in het Weerterbos en bracht twee jongen groot.
Situatie 2014
Waarnemers die in de bossen hun avondrondes volbrachten zullen verbaasd zijn geweest over het
muizenaanbod. Om de paar meter ritselde het wel ergens en ook overdag werden opvallend vaak
wegvluchtende muizen gezien. Voor de roofvogels en uilen was het een enorme meevaller na het
dramatisch slechte muizenjaar 2013. Ondanks de goede omstandigheden was het eindresultaat van
16 territoria niet meer dan in een gemiddeld jaar. In het Weerterbos werden acht territoria opgevoerd
waarvan zes in In den Vloed en slechts twee in het zuidwestelijke deel. Een van de paren werd in een
afgeknapte populier aangetroffen.
Controle van acht nestkasten in het Weerterbos lijkt te bevestigen dat de Bosuil minder talrijk is dan
vlak na de eeuwwisseling. Slechts twee kasten met vier en zes jongen waren bezet (bron: Jo van
Zanten). In het zuidoosten van Nederweert werd de Bosuil voor het eerst sinds 2010 weer in landgoed
’t Kruis vastgesteld. De overige paren zaten op de bekende plekken: Braakpeel (1), Kwegt (1), De
Zoom (1), Leveroijse Dijk (1) en Leveroij (1). Nieuwe locaties werden ontdekt in een eikenbosje langs
de Gebleektendijk en een oud bosperceel langs de Bloemerstraat. In Wellenstein en de Houtsberg
werden geen territoria opgevoerd.
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Ransuil * (Asio otus)
Status
: zeldzame tot vrij schaarse broedvogel (1 - 14 paren)
Trend
: afname/fluctuerend
Presentie maximum
: 9% (2001)
Presentie minimum
: 1% (2013)
Verspreiding en biotoop
Het verspreidingsgebied van de Ransuil is gekrompen van beperkt naar zeer beperkt. De soort broedt
hoofdzakelijk in bos en halfopen cultuurland. In de overige biotopen is de soort onregelmatig of
incidenteel aanwezig. In het oostelijke deel van het Weerterbos en in bosrijke delen in het zuidoosten
van Nederweert worden de meeste broedparen vastgesteld. Naaldhout heeft de voorkeur.
Ransuilen broeden langs bosranden, in kleine bosjes, landschapselementen, tuinen, erfbeplanting en
solitaire vliegdennen. De maximale dichtheden zijn laag: 2 terr./100ha.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
In de tijdreeks is de populatie van de Ransuil aan grote schommelingen onderhevig en neemt het
aantal af. Omdat de soort lastig is op te sporen en niet altijd volledig wordt onderzocht is het overzicht
niet compleet. In vergelijking met gegevens vóór 1994 staat vast dat de Ransuil veel terrein heeft
prijsgegeven. Een voorbeeld zijn de bossen van In den Vloed en aangrenzend agrarisch gebied
(625ha.). In 1990 en 1993 werden hier respectievelijk 12 en zeven territoria vastgesteld en werden
dichtheden van 4 - 6 terr./100 ha. bereikt. In
1994 - 2013 werden in dit gebied maximaal
vier territoria geregistreerd en dichtheden van
2 terr./100ha. vastgesteld. De negatieve trend
in de omgeving van In den Vloed speelt ook in
de rest van Nederweert; de grote
bosgebieden zijn vrijwel verlaten en ook het
halfopen cultuurland loopt langzaam leeg (zie
grafiek).
De aantalsontwikkeling van de Ransuil komt
overeen met die van de Torenvalk (zie
grafiek). Voedselaanbod is de sleutelfactor
aangezien beide soorten (veld)muizen hoog
op de menukaart hebben staan. Het golvende
verloop versterkt het beeld dat in het
studiegebied sprake is van een vijf- tot
zesjarige muizencyclus.
De sterke afname wordt in verband gebracht
met een toename van Havik, Buizerd en
Bosuil en een sterk afname van muizen in het
agrarisch gebied (Bijlsma et al., 2001). Dit is
ook in het onderzoeksgebied het geval; bij
havikshorsten worden regelmatig geplukte
Ransuilen aangetroffen. In het cultuurland is
het grondgebruik sterk geïntensiveerd en
heeft in gewaskeuze een grote omslag
plaatsgevonden; graan- en grasareaal nam
sterk af daarvoor in de plaats kwamen
monocultures met vooral maïs. De landelijke
afname heeft er toe geleid dat de Ransuil in
2004 op de Rode lijst is geplaatst (van
Beusekom et al., 2005). De afname zet nog
steeds door en wordt in het hele land
geconstateerd; ten opzichte van 1990 is de
populatie met 80% afgenomen. Limburg en
Brabant behoren tot de gebieden met de
sterkste afname (van Dijk et al., 2009, Sovon,
2012).
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Situatie 2014
Een goed muizenjaar toont meestal aan dat
meer paren aanwezig zijn dan op voorhand
wordt gedacht. In het studiegebied werden
territoria vastgesteld in de Laarderheide (1),
In den Vloed (1), de Lage Kuilen (1), Horick
(1) en Ospel (1). Bij vier paren werden
jongen gehoord. De broedgevallen aan de
rand van de bebouwde kom in Ospel en in
Horick werden begin juli bij toeval ontdekt.
Het aantal avondbezoeken in het zuidoosten
van Nederweert lag op hetzelfde niveau als
in andere jaren. In het hele gebied werd
alleen aan de rand van Nederweert-Eind een
territorium opgevoerd terwijl in goede jaren
meerdere paren worden gelokaliseerd. Een
mogelijk broedpaar in de omgeving van
Leveroij was weinig gelukkig. Ten minste één
exemplaar belandde als prooi op het nest
van een Havik.
Velduil* (Asio flammeus)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie Minimum

: verdwenen broedvogel (0 - 1 paar)
: nvt
: nvt
: nvt

Verspreiding en biotoop
Het voorkomen als broedvogel is beperkt tot vochtige uit productie genomen hooilanden en akkers
tussen de Moostdijk en de Groote Peel. Binnen het beheersgebied liggen plasjes en onverharde
wegen met struweelrijke bermen en sloten. In het broedseizoen vindt geen begrazing plaats.
Vermoedelijk is gebroed in het aangrenzende hoogveengebied de Groote Peel.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
De Velduil behoort tot de meest bijzondere
broedvogels die Nederland rijk is. In de
studieperiode is de soort eenmaal als
broedvogel vastgesteld. In 1999 werd vanaf
12 juni in het beheersgebied tussen de
Groote Peel en de Moostdijk regelmatig een
jagend exemplaar waargenomen. Op 18 juli
werd in hetzelfde gebied een jonge Velduil
waargenomen. Muizen zijn voor de Velduil
het belangrijkste voedsel. Het voedselaanbod
in het goede muizenjaar 1999 is mogelijk
reden dat de soort heeft gebroed.
Waarnemingen van Velduilen in de jaren
daarna aan de rand van de Groote Peel in De
Zoom en bij De Banen hadden betrekking op
vogels op doortrek.
Het broedgeval in 1999 was zeer bijzonder en
in dat jaar het enige in Zuidoost Nederland
(Sovon, 2002). De Nederlandse populatie
werd in 2011 geschat op 15 - 25 paren (Boele
et al., 2013).
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Situatie 2014
De Velduil is tegenwoordig een zeldzame broedvogel in Nederland met meestal minder dan 25 paren.
De goede muizenstand in 2014 betekende landelijk een flinke opleving van de populatie. Stiekem
werd gehoopt dat de soort zich net als in 1999 ook in Nederweert weer zou vestigen. Helaas werden
geen waarnemingen gedaan.
Oehoe (Bubo bubo)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie Minimum

: Incidentele broedvogel (1 paar)
: nvt
: nvt
: nvt

De Oehoe is binnen Nederland aan een stevige opmars bezig. De kans om de soort in Nederweert
aan te treffen neemt daardoor toe. In juli 2013 werd in het Weerterbos een Oehoe waargenomen
(bron: Stef van Rijn). Vervolgonderzoek naar een mogelijke nestplaats bleef zonder resultaat. In maart
2014 werd in de omgeving van de Bloemerstraat meerdere keren een solitaire Oehoe waargenomen.
In juni werd de vogel in hetzelfde gebied meerdere keren roepend gehoord. Nestindicerende
waarnemingen werden niet gedaan. De vogel voldeed hiermee aan de broedcriteria. De omgeving
waar de vogel werd waargenomen wordt gekenmerkt door intensieve veehouderijen in relatief
kleinschalig cultuurland met akkerbouw en grasland.
In Nederland is Limburg het kerngebied voor deze uil met 12 territoria in 2013 waarvan zeven
broedgevallen. De meeste territoria werden in Zuid-Limburg vastgesteld (Hustings et al. 2014).
In 2015 ontstond er twijfel of de vogel van de Bloemerstraat een ‘wilde’ vogel betrof. Op 17 maart
2015 werd in een tuin aan de rand van de bebouwde kom van Ospel een Oehoe waargenomen (bron:
Mariet Mackus). De vogel werd gefotografeerd en bleek voorzien van een paarse ring en is
waarschijnlijk een ontsnapt exemplaar. De locatie ligt in vogelvlucht op twee kilometer van de
Bloemerstraat. Het is niet uitgesloten dat het om de vogel ging die op de Bloemerstraat en ook in het
Weerterbos is waargenomen.
Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: zeldzame en onregelmatige broedvogel (0 - 4 paren)
: toename
: 2% (2013)
: 1% (2009)

Verspreiding en biotoop
De Nachtzwaluw heeft een zeer beperkte verspreiding en is vastgesteld op de hoge zandgronden in
het Weerterbos (Maarheezerveld) en aan de rand van de Groote Peel. In het Maarheezerveld wordt
gebroed aan de rand van uitgestrekte droge naaldbossen. De broedbiotoop bestaat uit heideachtige
structuren onder hoogspanningsmasten en halfopen terrein met heide, solitaire bomen en
boomgroepen (6 ha.). De randzone grenst aan een open moerassige laagte (8 hectare) met natte
heide. Territoria aan de rand van de Groote Peel werden geregistreerd in extensief hooiland met
struwelen en ruige bermen.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
De Nachtzwaluw is geen onbekende in Nederweert en was in de periode vóór de grote ontginningen
waarschijnlijk een regelmatige broedvogel. De laatst bekende broedgevallen (1 - 3) vóór 1994 werden
in 1984 - 1987 vastgesteld (Loven & Pahlplatz, 2003).
In 2009 werd in het Maarheezerveld voor het eerst in 22 jaar een territorium vastgesteld. Ook in de
jaren daarna wordt gebroed (1 - 4). Hervestiging in het Weerterbos is terug te voeren op natuurherstel
zoals omzetting van landbouwgrond in natte heide en kap van naaldbossen in een aangrenzend
perceel waarbij de bodem werd geplagd. In 2010 werden in het beheersgebied tussen de Groote Peel
en de Moostdijk twee territoria vastgesteld. Zingende mannetjes vlogen boven de extensieve
hooilanden en streken neer in kleine eikenboompjes. De nestplaatsen liggen in het aangrenzende
hoogveengebied de Groote Peel. Potentiële broedgebieden als De Zoom, een heideterrein met
schraal grasland aan de Leveroijse Dijk en heiderelicten in Wellenstein worden niet bezet.
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Na de eeuwwisseling is de Nachtzwaluw in
Nederland toegenomen van 950 - 1150
paren in 1998 - 2000 naar 1600 - 1850
paren in 2007 (van Dijk et al., 2009). Door
hogere dichtheden binnen de bestaande
leefgebieden zet de toename daarna door.
Nieuwe
gebieden
worden
amper
gekoloniseerd (Boele et al., 2011). In de
omgeving van Nederweert bevinden zich
bronpopulaties in de Weerteren
Budelerbergen en in Hugten.
Situatie 2014
Het Weerterbos blijft vooralsnog het enige
geschikte gebied in Nederweert. Territoria
werden vastgesteld in een heideveld in het
Maarheezerveld (2) en de moerassige
laagte in de Grashut ter hoogte van de
hoogspanningsmasten (1). Tijdens een
avondbezoek
bleek
dat
hoogspanningsmasten
als
zangpost
worden gebruikt.
Gierzwaluw (Apus apus)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: vrij algemene broedvogel (124 - 233 paren)
: toename
: 8% (2001, aantal kilometerhokken op grond van nestplaatsen)
: nvt

Verspreiding en biotoop
De Gierzwaluw heeft een beperkte verspreiding en broedt in Nederweert alleen in stedelijk bebouwd
gebied. De soort heeft een sterke voorkeur voor woonwijken uit de jaren zeventig en tachtig van de
vorige eeuw. Dak- en gootconstructies uit die periode bieden de soort volop broedgelegenheid.
Nesten werden aangetroffen onder gevelpannen en de inlaat van de regenpijp. In 2001 werden 123
nesten opgespoord waarvan 81 bij halfvrijstaande woningen en slechts drie bij vrijstaande woningen.
Bij tussenwoningen werden geen nesten ontdekt. Per woning werden maximaal vier nesten
geregistreerd.
Broeden onder dakpannen werd slechts op drie locaties vastgesteld. Over het algemeen geldt hoe
groter de woonkern en hoe hoger de
bebouwingsdichtheid
des
te
meer
Gierzwaluwen.
Aantalsontwikkeling 1999 - 2005
In het onderzoeksgebied zijn de meeste
paren vastgesteld in Nederweert (60 - 150),
Budschop (26 - 48) en Ospel (17 - 41). Een
kleinere
populatie
bevindt
zich
in
Nederweert - Eind (11 - 4). In Ospeldijk en
Leveroij is de soort incidenteel vastgesteld.
Vanaf 2001 werden meer territoria
vastgesteld wat te wijten is aan intensiever
onderzoek. In Nederweert en Ospel zijn
grote renovatie projecten uitgevoerd
waarbij tientallen nestplaatsen verloren zijn
gegaan. Ogenschijnlijk heeft dit geen
invloed gehad op het aantal territoria.
Opmerking: de Gierzwaluw werd in 1994 1998 en 2006 - 2014 niet in het onderzoek
meegenomen.
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IJsvogel (Alcedo atthis)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: zeldzame tot vrij schaarse broedvogel (0 - 7 paren)
: fluctuerend
: 5% (2014)
: 1% (2010)

Verspreiding en biotoop
De IJsvogel heeft een zeer beperkte verspreiding in Nederweert. Territoria zijn vastgesteld bij kanalen,
sloten, vennen en vijvers. Gebieden die regelmatig worden bezet zijn het Weerterbos, de omgeving
van de Kievitsloop, de kanalendriesprong en de hoogveenrestanten De Banen en Sarsven. Bij 60%
van de paren is sprake van een waarschijnlijk tot zeker broedgeval. Nestplaatsen zijn gelokaliseerd
langs niet beschoeide of afgestoken oevers en in wortelkluiten van omgewaaide bomen.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
Het aantal territoria van de IJsvogel wordt bepaald door de weersomstandigheden in de voorafgaande
winter(s) en aanbod aan nestgelegenheid. Tijdens koude tot strenge winters lijdt de soort zware
verliezen, na zachte winters treedt binnen enkele jaren herstel op. In de tijdreeks worden de winters
van 1995/96 en 1996/97 als koud gekwalificeerd. Deze winters hadden grote gevolgen voor de
Nederlandse populatie. Het aantal nam af van 250 broedparen in 1995 naar 26!!! in 1997 (van Dijk et
al.,1999). IJsvogels ontbraken daardoor enkele jaren in het studiegebied en werden pas in 1999, na
een paar zachte winters, weer als broedvogel vastgesteld. Onder invloed van een lange reeks zachte
winters neemt het aantal toe met een hoogtepunt in 2004 toen zeven territoria werden vastgesteld.
Ook korte en stevige vorstperiodes hebben hun weerslag (2003, 2005 - 2006, 2009 - 2013). Ondiepe
(heide)vennen, vijvers, sloten en in mindere mate de kanalen vriezen dan snel dicht. De
kanalendriesprong en het snelstromende water van het voedingskanaal naar de Noordervaart blijven
meestal ijsvrij.

In 2008 ging bij het voedingskanaal een bekende nestplaats verloren nadat de oever werd verhard.
Wortelkluiten die ter compensatie in de oever verwerkt zijn door de IJsvogel nog niet ontdekt. In
Nederweert is het aantal locaties met geschikte broedgelegenheid gering waardoor uitbreiding van het
aantal broedparen wordt bemoeilijkt. Herinrichting van de Tungelroijse Beek lijkt gunstig maar heeft
nog geen broedgevallen opgeleverd. Door wisselende stroomsnelheden vriest het zwak stromende
water niet snel dicht en bovendien is de beek van geringe diepte wat gunstig is voor de jacht op vis.
Het ontbreekt de soort vooralsnog aan steile oevers om een nestpijp te kunnen graven.
Situatie 2014
Door de soms stevige en langdurige vorst tijdens de winters in 2009/10 - 2012/13 liep de IJsvogel rake
klappen op en ontbrak de soort in drie van de vier jaren. In 2013 treedt herstel op en worden drie
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territoria opgevoerd. De winter van 2013/14 was extreem zacht en erg gunstig voor de overleving.
Gevolg is dat in het studiegebied zeven territoria werden geregistreerd en het record van 2004 werd
geëvenaard. In De Banen (1) en Sarsven (1) werd op dezelfde plekken gebroed als in 2013. Het paar
bij het Sarsven heeft ten minste twee keer gebroed. In het Weerterbos werd gebroed in In den Vloed
langs de Oude Graaf. Langs dezelfde beek werd ter hoogte van de autosnelweg A2 een territorium
vastgesteld. Nestindicerende waarnemingen werden gedaan bij een holte in het retentiebekken
Wessemerdijk. Territoria zonder broedverdachte aanwijzingen werden opgevoerd langs de
Noordervaart ter hoogte van landgoed ‘t Kruis en het ven Schoordijk-West.
Draaihals * (Jynx torquilla)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: verdwenen broedvogel (0 - 1 paar)
: nvt
: nvt
: nvt

Verspreiding en biotoop
De aanwezigheid van de Draaihals is beperkt tot het Weerterbos. De soort werd vastgesteld in droog
grove dennenbos op de hoge zandgronden in het Maarheezerveld en in een bosrand langs een
schraal grasland in het Hugterbroek.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
In de onderzoeksperiode werd tweemaal een territorium vastgesteld. In het Weerterbos werden
territoria geregistreerd in het Maarheezerveld (1995) en in het Hugterbroek (1996). Het ging in beide
gevallen om eenmalige waarnemingen in geschikt biotoop. De basis voor de broedzekerheid is
daardoor smal. Na 1996 is de soort wel in het onderzoeksgebied waargenomen, maar deze
waarnemingen
hadden
betrekking
op
exemplaren op doortrek in voor- en najaar.
De Draaihals is een zeldzame broedvogel in
e
Nederland. Het aantal is in de 20 eeuw sterk
afgenomen naar 50 - 65 broedparen in 1998
- 2000 en ligt in de jaren daarna vermoedelijk
lager. De afname is een gevolg van een
inkrimping van de Noordwestelijke-Europese
populatie, vernietiging van broedbiotoop,
afname van voedselaanbod en een gebrek
aan natuurlijke nestholten (Sovon, 2002).
Gezien de Nederlandse aantalsontwikkeling
en het feit dat de Draaihals al meer dan 18
jaar niet in Nederweert is vastgesteld kan de
soort tot de verdwenen broedvogels worden
gerekend.
Situatie 2014
Niet vastgesteld.

Groene Specht * (Picus viridis)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: vrij schaarse tot schaarse broedvogel (7 - 41 paren)
: toename
: 30% (2011)
: 5% (1996)

Verspreiding en biotoop
De Groene Specht heeft het verspreidingsgebied sterk uitgebreid en kan in alle landschapstypen
worden aangetroffen. Na de koudste winter in de tijdreeks in 1996 viel de verspreiding terug tot ‘zeer
beperkt’, daarna vindt krachtig herstel plaats en kan in 2010 de status ‘ruime verspreiding’ worden
toegekend. Voor de eeuwwisseling ligt de kern van de verspreiding in bos. In de jaren daarna worden
ook de overige biotopen steeds meer bezet.
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In halfopen cultuurland en in agrarisch
bebouwd gebied prefereert de soort
loofbosjes,
(eiken)wegbeplanting,
houtsingels en erfbeplanting. In open
cultuurland met wegbeplanting en relatief
veel onverharde wegen is het aantal gering
(Laarderheide,
de
Kruisvennen)
of
ontbreekt
de
soort
(Eindhovense
Baan/Broenenhoup). In stedelijk gebied is
een voorkeur voor grote tuinen en
(sport)parken.
In Nederweert worden dichtheden van
maximaal 2 terr./100ha. vastgesteld. Als
gevolg van houtkap neemt het areaal
naaldbos af in het voordeel van loofbos. Op
de lange termijn lijkt dit gunstig voor de
Groene
Specht.
Vernatting
van
natuurgebieden (Weerterbos, landgoed ’t
Kruis, De Banen, Schoorkuilen) kan nadelig
zijn.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
De koude winters van 1995/96 en 1996/97 en een reeks zachte winters daarna zijn van grote invloed
op de aantalsontwikkeling. Na de winter van 1995/96 werd de populatie meer dan gehalveerd en
werden slechts zeven territoria geregistreerd. De Groene Specht werd teruggedrongen tot de grotere
bossen zoals het Weerterbos en de omgeving van Wellenstein. In 1999 heeft de populatie zich weer
hersteld op het niveau van 1995.
Na 1999 neemt het aantal met kleine onderbrekingen toe tot 41 territoria in 2011. De toename leidt tot
een vergroting van het verspreidingsgebied maar niet tot hogere dichtheden, een aanwijzing dat
binnen die broedgebieden weinig ruimte is voor meer paren.
Het herstel van de Groene Specht vindt in eerste instantie plaats in bos (1994: 5; 2001:15) en in
halfopen cultuurland (1994: 2, 2012:12). Deze gebieden lijken na de eerste decade van deze eeuw
maximaal bezet. Ook in de overige biotopen worden steeds meer territoria geregistreerd waarbij het
agrarisch bebouwde gebied zich tot kerngebied ontwikkelt (1994: 1, 2011: 14). Het ouder worden van
de beplanting (boomgaarden, sportparken, erf- en wegbeplanting) lijkt een rol te spelen en aan
voedsel is kennelijk geen gebrek.

Groene Spechten hebben de naam gevoelig te zijn voor stevig winterweer. In deze context is het
opmerkelijk dat na de vrij koude winters van 2009/10 en 2010/11 een onverwacht hoog aantal werd
vastgesteld. Bovendien was het verspreidingsgebied toen nog nooit zo groot. Groot verschil met de
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echt koude winter van 1995/96 was veel minder vorst- en ijsdagen. Ook blijkt de soort
sneeuwbestendiger dan werd gedacht. Na periodes met langdurige sneeuwbedekking bleef de
populatie op peil. Problematisch wordt het pas als sprake is van (zeer) strenge vorst zoals in de winter
van 2011/12. Deze winter kende de koudste periode sinds de winter van 1995/96 met twee weken
matige tot zeer strenge vorst (-15 Celsius en meer). In het daaropvolgende broedseizoen werd de
grootste terugval (-14) in de tijdreeks vastgesteld. In de Brabantse Kempen op 30 kilometer afstand
van het studiegebied is onderzoek gedaan naar het voedsel van de Groene Specht (Kolsters et al.,
2014). ’s Winters maken mieren daar in bos 68.4% uit van het dieet (vooral Humusmier en rode
bosmieren), in cultuurland is dat zelfs 99.7% (vooral Zwartbruine Wegmier en Gele Weidemier). Bij
strenge vorst trekken vooral Humusmieren en rode bosmieren zich ver terug onder de grond en
worden voor de Groene Specht onbereikbaar.
De aantalsontwikkeling in Nederweert volgt de landelijke en provinciale lijn van een herstellende
populatie (van Dijk et al., 2009; Hustings et al., 2006). Een krachtig herstel van deze Rode lijstsoort
zoals in Nederweert plaatsvindt, vindt regionaal ook in andere gebieden in Nederland plaats. Er zijn
echter ook grote gebieden waar de soort afneemt (duinen) of amper toeneemt (Noorden en Midden
van Nederland) (van Dijk et al., 2009).
Situatie 2014
Na een extreem zachte winter werd in vergelijking met 2013 een toename van het aantal territoria
verwacht. Het aantal bleef echter steken op 28 territoria, twee minder dan het jaar daarvoor. In bos en
halfopen cultuurland bleef de populatie op het niveau van de laatste jaren. In agrarisch bebouwd
gebied werd een terugval van vier territoria vastgesteld. In de hele tijdreeks zijn de dichtheden bijna
altijd laag, niet meer dan 1 terr./100ha. In de omgeving van Roeven werden dit jaar 2 terr./100ha.
geregistreerd.
Zwarte Specht (Dryocopus martius)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: vrij schaarse broedvogel (7 - 13 paren)
: stabiel
: 9% (2009)
: 5% (2004)

Verspreiding en biotoop
De Zwarte Specht heeft een beperkte tot zeer beperkte verspreiding. De verdeling over Nederweert
wordt bepaald door de ligging van de grotere boscomplexen. In de tijdreeks wordt 94% van de
populatie in bos geregistreerd. Het belangrijkste broedgebied is het Weerterbos met meer dan de helft
van de totale populatie. De bossen van landgoed ’t Kruis en Wellenstein/Kolenhofweg/Houtsberg
worden vrijwel ieder jaar bezet. In oppervlakte vrij kleine maar voor het studiegebied relatief grote
bossen van de Gebleektendijk, de Reulisweg en de randzone rond De Banen worden onregelmatig
bezet. Dit geldt ook voor het halfopen cultuurland in de Groote Heide en ten westen van Leveroij. De
Zwarte Specht heeft een voorkeur voor populierenopstanden en gemengd bos met een overwegend
vochtig karakter. De dichtheden in het onderzoeksgebied liggen met maxima van 2 - 3 terr./100ha. op
een voor de soort normaal niveau.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
In het studiegebied is de populatie tamelijk stabiel met de kanttekening dat zich de laatste jaren een
trendbreuk aftekent. De schommelingen binnen de broedpopulatie zijn gering; lichte toename in het
Weerterbos, geringe afname elders. In het Weerterbos zijn de bossen van In den Vloed favoriet. De
toename in het Weerterbos komt waarschijnlijk door het ouder worden van het bos en meer dood hout
in verwaarloosde populierenopstanden. De bossen van landgoed ’t Kruis (1 - 3) en Wellenstein en
omgeving (1 - 3) zijn eveneens belangrijk. In Nederland worden regionale veranderingen van de
Zwarte Specht in verband gebracht met een verhoogde predatiedruk door de Havik (Bijlsma, 2001;
Sovon, 2002). In het Weerterbos is amper een relatie tussen beide soorten waar te nemen en leidt
een forse afname van de Havik niet tot een toename van de Zwarte Specht. In het zuidoosten van
Nederweert ligt de situatie iets anders. Over het algemeen geldt hier: bij meer of minder havikparen
zijn er minder of meer territoria van de Zwarte Specht. Mogelijk spelen ook andere factoren een rol.
Tijdens venherstel werden in de Schoorkuilen en het Sarsven (oude) bosjes gekapt en in landgoed ’t
Kruis werd na de eeuwwisseling populierenbos gekapt of gedund. De landelijke trend verloopt al
geruime tijd negatief en werkt de laatste jaren mogelijk ook door in Nederweert.
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Situatie 2014
Na twee mindere jaren is in 2014 met tien
territoria sprake van een gemiddeld jaar. De
helft van de populatie werd in het
Weerterbos vastgesteld, in aangrenzende
bosjes in de Laarderheide één. In het
zuidoosten van Nederweert was de soort
vertegenwoordigd op de bekende plekken in
landgoed ’t Kruis (1), Wellenstein (1) en de
bossen Kolenhofweg (1). Verrassend was
de aanwezigheid in de bossen Reulisweg
(1). In de periode 1994 - 2000 werd hier vijf
keer een territorium opgevoerd, daarna
ontbrak de soort. De aanwezigheid van een
Havik met jongen in hetzelfde bosgebied,
deerde de soort kennelijk niet.

Kleine Bonte Specht (Dendrocopus minor)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: vrij schaarse tot schaarse broedvogel (6 - 46 paren)
: toename
: 19% (2010)
: 5% (1996)

Verspreiding en biotoop
De Kleine Bonte Specht heeft het verspreidingsgebied flink uitgebreid. Bos (83%) en bosrijke
gebieden in halfopen cultuurland (14%) zijn de belangrijkste biotopen. Bebouwde en open gebieden
worden gemeden. De toename in Nederweert is te danken aan het ouder worden van de bossen en
een gewijzigd bosbeheer. Het accent van de verspreiding ligt op de grotere boscomplexen
(Weerterbos, Wellenstein, landgoed ‘t Kruis) en bosrijke zones rond hoogveenrestanten (De Banen,
Sarsven, Schoorkuilen).
Paren broeden in vochtig loof- en gemengd bos, broekbosjes en moerasbos. Bossen met eik, berk of
populier zijn favoriet. In puur naaldbos komt de soort zelden voor. De hoogste dichtheden werden
vastgesteld in vochtig loofbos met overwegend populier: Weerterbos, Hugterbroek: 7 terr./100ha.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
De aantalsontwikkeling van de Kleine Bonte
Specht verloopt tot en met de eerste decade
e
van de 21 eeuw bijzonder succesvol. De
soort neemt toe van een vrij schaarse
broedvogel in 1994 (8) naar een schaarse
broedvogel in 2009 (46). Mogelijk is toen de
top voor het studiegebied bereikt. In de jaren
daarna ligt het aantal aanzienlijk lager. De
toename is toe te schrijven aan het
veroveren van de grotere boscomplexen en
oplopende dichtheden. In kleine bosjes in
halfopen cultuurland neemt het aantal paren
voorzichtig toe (zie grafiek).
In het grootste en oudste bos in Nederweert,
het Weerterbos, vindt een explosieve
toename plaats (1994: 2, 2007: 28) en
worden
de
hoogste
dichtheden
geregistreerd. Vanaf 2010 liggen de
aantallen lager, in 2013 zelfs fors lager. In
het Weerterbos zijn met name de 45 jaar
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oude
populierenopstanden
in
het
Hugterbroek en in In den Vloed in trek. In de
bossen van landgoed ’t Kruis/Gebleektendijk
(1994 - 2000: 1 - 3; 2001 - 2013: 1 - 5) en
Wellenstein/Houtsberg (1994 - 2000: 0 - 3;
2001 - 2013: 0 - 6) neemt de soort
voorzichtig toe. Het areaal populierenbos is
hier gering en slinkt door houtkap.
Bovendien is er relatief veel naaldbos en zijn
de bossen over het algemeen jonger en met
uitzondering van landgoed ’t Kruis ook veel
droger. Vochtig loofbos in de randzone van
De Banen, het Sarsven, de Schoorkuilen en
in mindere mate De Zoom is eveneens van
betekenis. Het aantal neemt toe tot
maximaal tien territoria in 2003 en 2004. In
de jaren daarna krijgt de populatie met een
terugval te maken door het kappen van
bosjes
(Schoorkuilen,
2008)
en
houtopstanden (Sarsven, 2009). Het aantal
paren dat buiten de kerngebieden broedt,
neemt langzaam toe. De aantalsontwikkeling in Nederweert is een afspiegeling van de landelijke trend
van een sterk toenemende populatie (Boele et al., 2015).
Situatie 2014
In 2009 werd na een ongekende bloeiperiode een record van 46 territoria vastgesteld. Door het ouder
worden van de bossen werd een verder toename en ruimere verspreiding verwacht. In 2013 lag het
aantal fors lager dan in de jaren daarvoor wat deels geweten werd aan het veel te koude voorjaar.
Door de geringere baltsactiviteit en toch al lage trefkans zijn toen zeker territoria gemist. In alle
telgebieden werden minder territoria vastgesteld, met de grootste aderlating in het Weerterbos (-6).
Vreemd is dat in 2014, na een zeer zachte winter en goede telomstandigheden slechts 27 territoria
werden vastgesteld. Vooral in het Weerterbos is sprake van een flinke en onverklaarbare terugval. In
2007 - 2009 werden recordaantallen vastgesteld van 27 en 28 territoria, in 2013 liep het aantal terug
naar 18, in 2014 naar 13 territoria! Ook in de overige gebieden loopt de stand behoorlijk terug
(Kievitsloop: 1, landgoed ’t Kruis: 3, Wellenstein: 1, omgeving De Zoom en Leveroij: 4). Rond de
Peelrestanten (De Banen: 3, Schoorkuilen: 1, Sarsven: 0) heeft het verval al eerder ingezet, maar hier
spelen veranderingen in de biotoop ook een rol. In meer regio’s in Nederland wordt een terugval
opgemerkt waaronder Zuid-Limburg. Hier neemt ook de Boomklever eveneens fors in aantal af
(Hustings et al., 2008). In Nederweert is deze relatie (nog) niet te leggen.
De Kleine Bonte Specht bleef tot nu toe weg van de bewoonde gebieden. In 2014 is een territorium
vastgesteld in een oud eikenbos bij Sluis 15, ver buiten de kerngebieden.
Boomleeuwerik (Lullula arborea)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: zeldzame tot vrij schaarse broedvogel (3 - 12 paren)
: fluctuerend,
: 8% (2011)
: 2% (2006)

Verspreiding en biotoop
De Boomleeuwerik heeft een beperkte tot zeer beperkte verspreiding. Halfopen cultuurland en bos zijn
de favoriete biotopen. De meeste paren broeden op de hoge zandgronden in het Weerterbos en in het
zuidoosten van Nederweert. In het Weerterbos zijn droge naaldbossen in het Maarheezerveld favoriet.
Boomleeuweriken worden hier vastgesteld in heiderestanten, kapvlaktes en landbouwgronden
waarvan in kader van natuurherstel de bouwvoor is verwijderd. In het zuidoosten van Nederweert
wordt de biotoop bepaald door akkers op zandgrond, bosranden, landschapselementen, schraal hooien grasland en onverharde wegen.
Heideveldjes in De Zoom en schraal hooiland in de randzone van de Groote Peel ten noorden van
Ospeldijk worden incidenteel bezet.
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In halfopen cultuurland worden dichtheden tot 3 terr./100ha. vastgesteld (omgeving De Zoom), in bos
tot 4 terr./100ha. (Weerterbos, Maarheezerveld).
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
De aantalsontwikkeling van de Boomleeuwerik verloopt bijzonder grillig. Schommelingen treden op
door aanbod van tijdelijk geschikt biotoop maar zijn deels ook niet te verklaren. Veranderingen in de
biotoop doen zich met name voor in het Maarheezerveld. Het gebied is midden jaren negentig
belangrijk door de aanwezigheid kapvlaktes (1994 - 1996: 4 - 5 paren). Door vegetatiesuccessie
werden percelen ongeschikt en na 2000 verlaten. Vanaf 2005 (1 - 3) keert de soort terug en wordt
geprofiteerd van natuurherstel zoals het kappen en plaggen van naaldbos en overgangen van droog
bos naar natte heide. Het Weerterbos is samen met de aangrenzende Weerterbergen aangewezen
als Natura 2000 gebied. De Boomleeuwerik is een prioritaire soort. Herstel en behoud van de biotoop
is vereist om de populatie in stand te houden.
Vanaf 1995 ontdekt de Boomleeuwerik de hoge zandgronden in het zuidoosten van Nederweert. De
soort neemt hier tot in 2003 sterk toe, daarna
worden lagere en sterk wisselende aantallen
geregistreerd. Het halfopen landschap ten
zuiden van De Zoom en rond Wellenstein is
favoriet. Of de Boomleeuwerik hier vóór 1994
als broedvogel voorkwam is niet bekend. In de
schaarse historische gegevens is de
Boomleeuwerik
nooit
als
broedvogel
opgevoerd (Loven & Pahlplatz, 2003). Ook
ontbreekt de soort in 1991 toen de Provincie
Limburg dit deel van Nederweert op
broedvogels onderzocht (van Noorden, 1994).
De Boomleeuwerik neemt na 1990 landelijk
sterk toe en is in de tijdreeks vrij stabiel.
Mogelijk is dit de reden waarom voorheen niet
geschikte gebieden als het zuidoosten van
Nederweert worden bezet. In 1990 - 1997
werden in de Provincie Limburg 662 territoria
vastgesteld, in 1998 - 2011 waren het er 551
(van Noorden en van der Weele, 2013).

In halfopen cultuurland in het zuidoosten van Nederweert worden regelmatig territoria van de
Boomleeuwerik vastgesteld. Omgeving bossen Reulisweg, 15 juli 2014.
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Situatie 2014
De fraaie zang van de Boomleeuwerik werd maar in een paar telgebieden gehoord. In het Weerterbos
werden territoria gelokaliseerd op de overgangen in de laagtes bij het Kleinven (1) en in de Grashut
(1). De overige paren verbleven in het zuidoosten van Nederweert. Ten oosten van Wellenstein werd
een paar met jongen gezien en ter hoogte van de Schoorkuilen werd een territorium opgevoerd in een
kapvlakte. In de Kwegt (1) was de soort opnieuw aanwezig en ook in de omgeving van de Bergdijk in
Leveroij werd een territorium vastgesteld.
In het najaar van 2014 werden in het Maarheezerveld en in In den Vloed twee grote bospercelen
gekapt. Hier liggen de komende jaren tijdelijk mogelijkheden.
Veldleeuwerik * (Alauda arvensis)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: vrij algemene tot schaarse broedvogel (153 - 58 paren)
: afname
: 48% (1995)
: 26% (2009)

Verspreiding en biotoop
De Veldleeuwerik heeft een ruime maar inkrimpende verspreiding. Midden jaren negentig zit de soort
tegen de bovengrens, maar de laatste tien jaar wordt de ondergrens bereikt. In de egale verspreiding
vallen steeds grotere gaten en hele gebieden moeten het tegenwoordig zonder deze weidevogel
stellen. De laatste bolwerken bevinden zich in de Laarderheide, Broenenhoup/Moostdijk, de
Kruisvennen en de omgeving van De Koelen/Vlakwater.
Veldleeuweriken broeden vooral in vochtig open cultuurland. In halfopen cultuurland en agrarisch
bebouwd gebied broeden aanzienlijk minder paren. De voorkeur gaat uit naar bouwland (uitgezonderd
maïsakkers) en gebieden met afwisselend bouw- en grasland. Grasland met weidevogelbeheer is
voor de Veldleeuwerik van geringe betekenis. Grote intensief bewerkte graslandgebieden (De
Wetering, omgeving Stenenbrug) zijn zo goed als verlaten.
Grootschalig onderzoek in 2006 aan de Nederlandse Veldleeuweriken wijst uit dat de soort zijn
toevlucht zoekt in wegbermen en bermsloten. Vermoedelijk broedt ook een deel van de populatie in
Nederweert in de relatief veilige slootkanten en bermen.
Voor de eeuwwisseling werden de hoogste dichtheden vastgesteld in intensief vochtig grasland (1996,
De Koelen/Vlakwater: 10 terr./100ha.) en extensief hooiland (1999, Moostdijk: 11 terr./100ha.). In
bouwland en afwisselend bouw- en grasland liggen de dichtheden op ten hoogste 6 terr./100ha. Na de
eeuwwisseling lopen de dichtheden terug tot 4 terr./100ha. (2013).
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
De Veldleeuwerik neemt in de tijdreeks sterk af van 153 territoria in 1995 naar 91 territoria in 2002.
Daarna stabiliseert het aantal en worden 58 tot 75 territoria geregistreerd. De afname is in alle
biotopen merkbaar waarbij tevens de dichtheden sterk teruglopen. Midden jaren negentig worden in
60 - 70% van de bezette kilometerhokken
maximaal 2 terr./100ha. geregistreerd, rond
de eeuwwisseling is dit 70 - 80% en vanaf
2005 geregeld meer dan 80%. Of de
Veldleeuwerik zich op het huidige lage
niveau kan handhaven is onzeker.
Onderzoek wijst uit dat paren in agrarisch
gebied te weinig jongen grootbrengen om
de populatie in stand te houden. Oorzaken
zijn verslechtering van de biotoop, de vele
agrarische werkzaamheden en afname van
het voedselaanbod (Donald & Morris, 2005;
Theunissen et al., 2007). Dit is ook in
Nederweert het geval.
Extensivering is geen garantie voor krachtig
herstel. Veldleeuweriken weten deze
plekken wel te vinden, maar meestal gaat
het om een enkel territorium. Verschraalde
hooilanden tussen de Groote Peel en de
Moostdijk herbergen de meeste paren.
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Percelen met weidevogelbeheer ten zuiden van de Groote Peel zijn veel minder in trek. Deze percelen
worden minder bemest dan voorheen en pas laat in het broedseizoen gemaaid, maar zijn te ruig.
Gesubsidieerd akkervogelbeheer geeft waarschijnlijk meer mogelijkheden maar komt niet van de
grond. Een gemiste kans voor de Veldleeuwerik en andere akkervogels.
De rampzalige toestand waar de Veldleeuwerik in verkeerd is een landelijk fenomeen. De soort heeft
de twijfelachtige eer om vanaf 2004 met de status “gevoelig” op de Rode lijst te staan. De populatie is
tussen 1973 en 2000 gekelderd van 500.000 - 750.00 paren naar 50.000 - 70.000 paren (van
Beusekom et al., 2005).
Situatie 2014
Waarnemers gaven tijdens het seizoen al aan dat er ‘meer’ Veldleeuweriken zaten dan de laatste
jaren het geval was. Nadat alle gegevens waren uitgewerkt kwam de eindstand uit op 82 territoria, het
hoogste aantal sinds 2002. Goed uit de bus kwamen Wellenstein/Vlakwater (+4) en de Kruisvennen
(+5). De dichtheden blijven echter onverminderd laag (4 terr./100ha.) en grote delen van het
studiegebied moeten het zonder deze vroeger zo algemene soort stellen.
Telgebied
Grashut/Hoogbosdijk
In den Vloed
Laarderheide 3a+b
Wetering
Nederweert
Budschop
Eindhovense Baan
Horick
Ospel - Oost
Kruisvennen
Schoor
De Banen
Gebleektendijk
’t Kruis
Zoom (natuurreservaat)
Zoom (agrarisch)
Wellenstein/Vlakwater
Leveroij
Max. terr./100ha.

94
0
0
8
9
3
2
24
2
9
14
2
7
4
1
0
14
11
13
7

96
0
0
9
14
3
0
33
1
6
19
5
3
4
0
0
11
22
11
10

98
0
0
10
17
1
0
21
1
2
15
3
6
3
0
0
11
16
6
8

00
0
0
16
10
0
1
21
3
1
17
4
8
2
0
0
12
12
10
6

02
0
0
11
4
1
1
17
2
1
15
2
11
1
0
0
8
13
4
9

04
0
0
10
4
2
1
9
2
0
11
5
7
0
0
0
8
13
3
6

06
1
0
7
1
1
0
7
1
2
14
3
9
2
1
0
4
13
5
6

08
0
0
8
1
1
0
8
5
1
14
6
7
1
0
0
5
10
4
6

10
0
0
15
3
1
1
6
1
1
8
4
6
2
1
0
5
14
4
8

12
0
0
11
5
1
0
8
2
0
12
5
5
0
0
0
7
11
5
5

13
0
0
6
3
0
0
8
2
5
7
4
7
1
2
1
5
10
5
4

14
0
0
8
4
0
0
10
1
4
12
5
8
2
2
0
5
14
7
4

Veldleeuwerik. Aantal territoria per telgebied en het maximum aantal territoria per kilometerhok (Max.
terr./100ha.) in 1994 - 2014.
Oeverzwaluw (Riparia riparia)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: onregelmatige broedvogel (32- 230 paren)
: toename
: 2%
: nvt

Verspreiding en biotoop
De verspreiding van de Oeverzwaluw is beperkt tot de omgeving van de Schoorkuilen en het Sarsven.
Oeverzwaluwen profiteren hier van venherstel waarbij enorme hoeveelheden zand werden afgegraven
en in depots werden opgeslagen. Door werkzaamheden in deze zanddepots bleef steeds
nestgelegenheid beschikbaar. Buiten de vennen is de soort alleen vastgesteld bij een varkenshouderij
langs de Wessemerdijk. Hier werd na bedrijfsuitbreiding zand in depot opgeslagen.
Oeverzwaluwen blijken niet kieskeurig wat betreft grondsoort. Nesten werden gevonden in
zanddepots met bagger en teelaarde, geel zand en een mix van leemhoudend zand. Normaal
gesproken is in Nederweert geen geschikt broedhabitat voorhanden.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
Oeverzwaluwen zijn voor hun nestplaats afhankelijk van steile wanden. Vestiging in Nederweert komt
alleen onder bijzondere omstandigheden voor zoals bij afgravingen en zanddepots. In het verleden
zijn in Nederweert kolonies van zes tot 70 nesten geteld. De Oeverzwaluw broedde soms langs de
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kanalen, bij dagcamping de Houtsberg en de Mildert. Een curieuze nestplaats werd in 1947 ontdekt. In
twee, uit de Tweede Wereldoorlog daterende bomkraters, werden 6 en 14 nesten geteld. De laatst
bekende vestiging vóór 1994 dateert van 1972 (Loven & Pahlplatz, 2003).
In 2007 werd gestart met het venherstelproject de Schoorkuilen en werd afgegraven grond tijdelijk in
depots opgeslagen. De potentiële broedplaatsen werden snel door de Oeverzwaluw ontdekt. In het
voorjaar van 2007 werden nestpijpen gegraven en is mogelijk gebroed. Door graafwerkzaamheden
werd de kolonie echter verstoord. In april
2008 kreeg de Oeverzwaluw een nieuwe
kans in de projectgebieden Schoordijk-West
en Schoordijk-Oost. In het broedseizoen
werden
geen
graafwerkzaamheden
uitgevoerd en verstoring leek uitgesloten. De
nesten lagen echter binnen het bereik van
een vindingrijke Vos en het overgrote deel
van de kolonie werd gepredeerd.
In 2008 - 2013 werd gebroed bij de
Schoordijk en in 2011 - 2013 in de Kwegt. In
2010 werd een nieuwe kolonie bezet bij het
Sarsven. Het depot werd in 2011 afgegraven.
In 2011 werd een voor het studiegebied
bijzonder hoog aantal van 235 nesten geteld.
De zanddepots worden minder geschikt door
opkomende begroeiing. Op termijn worden
alle depots afgegraven. Daarmee verdwijnt
ook de Oeverzwaluw.

Schoordijk
Kwegt
Sarsven
Wessemerdijk

08
57
0
0
0

09
32
0
50
0

10
17
0
0
0

11
185
45
0
0

12
125
30
0
0

13
190
11
0
0

14
142
0
0
68

Aantal nesten van de Oeverzwaluw in 2008 - 2014.
Situatie 2014
De Oeverzwaluw had een aardige verrassing in petto. Vanaf 2008 jaarlijks broedgevallen bij grote
zanddepots in de buurt van uitgegraven vennen vastgesteld. De soort blijkt ook in staat om andere
locaties te ontdekken. Langs de Wessemerdijk lag na uitbreiding van een daar gelegen
varkenshouderij een flinke berg geel zand. De zandberg ligt op 750 meter van de Schoorkuilen en
werd door steeds meer Oeverzwaluwen ontdekt. Uiteindelijk werden 68 nestpijpen geteld. Bij het grote
zanddepot aan de Schoordijk werden 142 nesten geteld. Helaas werden tijdens graafwerkzaamheden
20 tot 30 nesten vernield.
Of de Oeverzwaluw in 2015 nog steeds tot de broedvogels kan worden gerekend is onzeker. Het
grote zanddepot bij de Schoordijk wordt in hoog tempo afgegraven waarbij het voornemen is om
werkzaamheden geheel af te ronden.
Huiszwaluw * (Delichon urbica)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: vrij algemene broedvogel (109 - 202 paren)
: fluctuerend, stabiel
: 17% (2008)
: 6% (2002) presentie minimum is berekend vanaf 2001

Verspreiding en biotoop
De Huiszwaluw heeft een beperkte verspreiding en is gebonden aan bebouwing. In Nederweert wordt
gebroed aan de rand van de bebouwde kom en in cultuurland, vooral bij rundveehouderijen (zie tabel).
Nestmateriaal en voedsel (rijk aan insecten door open stallen en aanwezigheid grasland) is hier
voldoende voorhanden. De overal aanwezige varkens- en pluimveebedrijven (gesloten stallen,
bouwland) worden gemeden. Het aantal nesten per kolonie is binnen de bebouwde kom veel kleiner
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dan daarbuiten. Landelijk verblijven de grote kolonies vooral in de buurt van grote open wateren. In
Nederweert kan deze relatie niet worden gelegd.
Aantalsontwikkeling 2000 - 2013
De Huiszwaluw wordt vanaf 2000 vlakdekkend onderzocht. Schommelingen in de aantalsontwikkeling
komen voor door verstoring (afstoten nesten, bevestiging obstakels), veranderingen in de biotoop en
nieuwe en verdwijnende kolonies. Ook de situatie in de Afrikaanse overwinteringgebieden is van
belang.
In de hele tijdreeks zijn kolonies aanwezig binnen de bebouwde kom van Nederweert en Ospeldijk. De
bebouwde kom van Leveroij werd na 1995 verlaten, gevolgd door Budschop in 1996. De bebouwde
kom van Ospel werd begin jaren negentig verlaten maar wordt vanaf 2004 opnieuw bezet. In 2005 2010 neemt het aantal paren binnen de bebouwde kom toe (2008: 65). De toename heeft mogelijk te
maken met de uitvoering van nieuwbouwprojecten en de aanleg van retentiebekkens waardoor
nestmateriaal beschikbaar kwam. In 2011 - 2013 is van het herstel niets meer over (2013:11).
De bulk van de populatie bevindt zich bij
enkele rundveebedrijven. Hier schuilt meteen
een groot gevaar. Indien de vogels niet meer
worden getolereerd, of door renovatie geen
geschikte nestplaats kunnen vinden, wordt
de populatie in een keer fors gereduceerd.
Een goed overzicht over de periode vóór
1994 ontbreekt. Het is aannemelijk dat de
soort ten opzichte van die periode in aantal is
afgenomen. De kolonies die vóór 1994
bekend zijn waren meestal groter en broeden
binnen de destijds veel kleinere bebouwde
kom hoorde bij het straatbeeld (1968,
bebouwde kom Nederweert: ten minste 35
nesten).
Bovendien
waren
de
voedselomstandigheden in het agrarisch
gebied gunstiger door een veel groter
graslandareaal
dat
extensiever
werd
gebruikt.

Nederweert-dorp, bebouwde kom woningen
Nederweert-Eind, bebouwde kom woningen
Ospel, bebouwde kom, woningen
Ospeldijk, bebouwde kom, woningen
Leveroijse Dijk, woning
Booldersdijk, woning
Kievitsdijk, woning
Hoogbosweg, woning
Karissteeg woning
Romdijk, kippen/rundveehouderij
Kruisstraat kippenbedrijf
Heijsterstraat, rundveehouderij
Gebleektendijk, gemengde veehouderij
Gebleektendijk, rundveehouderij
Leveroijse Dijk, rundveehouderij
Stokershorst, rundveehouderij
Kruisvennendijk, rundveehouderij
Vlakwater, rundveehouderij
Booldersdijk, rundveehouderij
Bientjesweg, rundveehouderij
Leveroij, woningen Kelperweg
Leveroij, woning Molenstraat
Aantal kolonies

05
13
0
9
9
1
0
17
13
0
2
0
0
22
0
3
3
14
18
28
0
0
0
13

06
19
0
11
15
1
2
14
1
0
8
0
2
23
0
0
4
13
7
19
0
0
0
14

07
14
0
16
5
0
3
7
11
1
5
0
0
25
0
2
0
2
0
25
0
0
0
12

08
16
0
34
15
3
2
1
10
0
18
0
0
21
0
3
0
0
0
37
0
0
0
11

09
10
0
24
5
0
0
1
9
0
33
0
0
40
12
4
1
0
0
54
9
0
0
12

10
10
0
18
2
0
0
0
19
0
46
0
0
6
7
8
0
0
0
65
11
2
1
12

11
4
0
9
1
0
0
8
10
1
20
0
0
12
?
1
0
0
0
75
9
2
0
12

12
6
3
6
2
0
0
29
14
0
2
0
0
5
?
3
0
0
0
55
9
0
0
10

13
4
3
3
1
0
0
5
19
0
42
1
0
0
?
3
0
0
0
49
13
0
0
11

Huiszwaluw. Aantal nesten per kolonie en het aantal kolonies in 2005 - 2014.
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14
4
3
2
1
0
0
7
19
0
24
0
0
0
?
0
0
0
5
52
13
0
0
10

Zeldzame en schaarse broedvogels van Nederweert
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vanaf 2004 prijkt de Huiszwaluw op de Rode lijst. De populatie zoals die in 2000 aanwezig was, is
nog maar een kwart van die van de jaren zestig (van Beusekom et al., 2005).
Opmerking: vestigingen op verschillende plaatsen binnen de bebouwde kom worden per woonkern
steeds als één kolonie weergegeven. Iedere locatie buiten de bebouwde kom is een aparte kolonie.
Situatie 2014
Berichten over een landelijk redelijk huiszwaluwenjaar in 2014 (Sovon, 2015) gaan aan het
studiegebied voorbij. Ondanks een veel beter voorjaar dan in 2013 werden maar 125 nesten geteld,
fors minder dan het recordjaar 2009 toen 199 nesten aanwezig waren. Binnen de bebouwde kom
werden opnieuw weinig nesten geteld (10) en ook het aantal getelde kolonies (10) was laag. De
grootste kolonie (52) bevond zich wederom bij een rundveehouderij langs de Booldersdijk.
In het studiegebied zijn huiszwaluwtillen geplaatst bij het openluchtmuseum Eynderhoof en aan de
Bosserstraat. Beide locaties werden niet in gebruik genomen.
Boompieper (Anthus trivialis)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: vrij algemene broedvogel (152 - 300 paren)
: toename
: 47% (2013) = presentie hele onderzoeksgebied vanaf 2002
: 33% (2003) = presentie hele onderzoeksgebied vanaf 2002
Verspreiding en biotoop
De
Boompieper
heeft
een
ruime
verspreiding en is in bijna de helft van alle
kilometerhokken vastgesteld. Boompiepers
broeden vooral in bos, halfopen cultuurland
en moeras. Bosrijke, droge biotopen en
overgangen van droog naar vochtig zijn
favoriet. In bos broeden paren langs
bosranden, brede onverharde wegen,
landbouwenclaves, kapvlaktes en open
plekken (Weerterbos, Wellenstein, landgoed
‘t Kruis: 9 - 17 terr./100ha.). Besloten bos
wordt gemeden. In moeras wordt gebroed in
heideveldjes en open plekken met struweel,
solitaire bomen en boomgroepen (De Zoom:
tot 38 terr./100ha. omgerekend vanaf 80 ha.
reservaatgebied). In halfopen cultuurland
prefereert de soort de hoge zandgronden
met landschapselementen en kleine bosjes
(lokaal zuidoosten Nederweert 11 - 15
terr./100ha.). In het open cultuurland
ontbreekt de Boompieper met uitzondering
van enkele gebieden met onverharde wegen
en wegbeplanting (Kruisvennen: 1 - 7
terr./100ha.). De omgeving van bebouwing
wordt gemeden.
Aantalsontwikkeling 1997 - 2013
De Boompieper wordt vanaf 1997 in een
groot aantal telgebieden onderzocht en
vanaf 2002 volledig in het onderzoek
meegenomen. De populatie is in de tijdreeks
verdubbeld en neemt in alle leefgebieden
sterk toe (zie grafiek, aantalsontwikkeling is
exclusief telgebied 01b, 02, 12 en 13). In
2002 - 2013 worden in het hele studiegebied
152 - 300 territoria geregistreerd. De
toename is te danken aan hogere
dichtheden en een vergroting van het
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verspreidingsgebied.
Fluctuaties binnen het studiegebied zijn toe
te
schrijven
aan
verbossing
van
moerasgebieden,
natuurherstel,
vegetatiesuccessie, bosaanplant, houtkap en
grootschalige dunningen. Soms wijken de
aantallen sterk af terwijl landschappelijk
geen
veranderingen
hebben
plaatsgevonden.
Waarschijnlijk
spelen
omstandigheden
in
het
Afrikaanse
overwinteringsgebied hierbij een rol.
In het Weerterbos neemt het aantal explosief
toe door de aanleg van kilometers
vlinderstroken en opschoning van laagtes en
vennen met fraaie overgangen van oever
naar opgaand bos. Vlinderstroken zijn vooral
in de eerste jaren interessant als de
openheid
maximaal
is.
Baltsende
Boompiepers zijn hier talrijk in het
Maarheezerveld
(telgebied 01b: tot 36
territoria) en de bossen van In den Vloed (telgebied 02: tot 61 territoria). Ook in het zuidoosten van
Nederweert wemelt het lokaal van de Boompiepers met als favoriete gebieden de omgeving De
Banen/Sarsven,
Vlakwater,
omgeving
oude
vuilstort
en
de
omgeving
Houtsberg/Wellenstein/Kolenhofweg en Reulisweg. In het open cultuurland van de Kruisvennen neemt
de populatie toe al zijn er jaarlijks grote verschillen (2000 - 2004: 1 - 9; 2005 - 2013: 5 - 25). Buiten de
kerngebieden wordt de soort plaatselijk in klein aantal vastgesteld (Kievitsloop: 0 - 7, ’t Bientje: 1 - 5).
In het hoogveenrestant De Zoom maakt de Boompieper een bijzondere ontwikkeling door. De
waterminnende soorten verdwijnen langzaam van het toneel, terwijl de Boompieper van de nieuwe
situatie profiteert. Boompiepers broedden in de tijd dat nog vennen aanwezig waren vooral in de
houtsingel rond het reservaat en in twee heideveldjes. Door verdroging en verruiging wordt een steeds
groter deel van De Zoom geschikt. Dit uit zich in zeer hoge dichtheden.
In Noord- en Midden-Limburg is de Boompieper vrij algemeen en in Zuid-Limburg schaars. De
Limburgse populatie wordt in 2000 - 2004 geschat op 4700 - 6800 paren (Hustings et al., 2006).
Situatie 2014
In het hele studiegebied werden 253 territoria vastgesteld en in de gebieden die vanaf 1997
onderzocht worden ging het om 169 territoria. De soort weet het hoge niveau vast te houden en het
verschil met 1997 (zie grafiek) is groot. De Boompiepers in Nederweert liften mee op de landelijke
ontwikkeling en profiteren binnen het studiegebied van omvangrijk natuurherstel.
De onverklaarbare dip in De Zoom in 2013 (13) werd deels teniet gedaan (20) al blijft het verschil met
2012 (30) en enkele jaren daarvoor groot. In het Weerterbos (83) was de soort opnieuw een talrijke
broedvogel. Opmerkelijk waren verder zeven territoria in de omgeving van het bezoekerscentrum rond
de Groote Peel en 17 territoria in de Kruisvennen.
Bij 230 territoria is onderzocht welke landschappelijke elementen voor de zangpost het hoogste
scoren. Onderzocht werden de biotopen bos, open en halfopen cultuurland en moeras. Voor de
locatie van de zangpost is onderscheid gemaakt in de volgende categorieën: bosrand,
landschapselement (houtwal, houtsingel, bomenrij), berm (met laanbeplanting), berm (met struweel
en/of overstaander), bosaanplant, kap-, stormvlakte/natuurlijke open plekken in bos, vochtige heide
(met struweel en/of landschapselementen en/of overstaander). Bij de interpretatie is het aantal
waarnemingen per locatie leidend. Het aantal waarnemingen per territorium varieert van één tot vier
waarnemingen. In verreweg de meeste gevallen werd steeds hetzelfde type element als zangpost
gebruikt. Territoria waarbij verschillende elementen als zangpost werden gebruikt zijn niet
meegenomen.
Het belang van bosranden (122) was bekend. Boompiepers broeden als grondbroeder meestal in de
overgang naar open terrein mits aan de voorwaarden voor de nestplaats wordt voldaan. De aanleg
van een netwerk aan vlinderstroken langs de bosranden verklaart voor een belangrijk deel het succes
van de Boompieper. Vooral in de eerste jaren is de bosbodem in deze stroken vrij open en zijn
vlinderstroken aantrekkelijke broedplaatsen. Door de opkomst van struweel, vooral braam, neemt de
betekenis weer af. Vlinderstroken zijn vooral te vinden in het Weerterbos maar worden ook in
sommige andere bossen aangetroffen. Bermen (50) zijn voor de Boompieper niet cruciaal maar wel
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van betekenis. Gefaseerd onderhoud in brede bermen met laanbeplanting en een ondergroei van
struwelen zorgt ervoor dat de biotoop geschikt blijft. Dit is met name het geval in de Kruisvennen en
verklaart de aanwezigheid in open cultuurland. Dat landschapselementen relatief laag scoren is
minder verrassend. In het studiegebied is meestal sprake van een abrupte overgang van
landschapselement naar cultuurland en is geen geschikte plek voor het nest aanwezig. De
bevindingen in moeras zijn vooral afkomstig uit De Zoom
Bos
98
9
3
9

Bosrand
Kap-, stormvlakte/open plek in bos
Bosaanplant
Berm+ struweel en/of overstaander
Berm+laanbeplanting
landschapselement
Vochtige heide
Totaal

119

Halfopen
28

Open
6

1
6
11
9

4
20
1

55

31

Moeras
8

6
11
25

Boompieper. Belang van landschappelijke elementen op basis van zangposten per territorium.
Graspieper * (Anthus pratensis)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: schaarse tot vrij schaarse broedvogel (11 - 42 paren)
: afname
: 15% (2001)
: 4% (2011)

Verspreiding en biotoop
Het verspreidingsgebied van de Graspieper is in korte tijd sterk geslonken. De soort heeft een
beperkte, soms zelfs een zeer beperkte verspreiding. Graspiepers broeden de laatste jaren vooral in
extensief beheerd hooi- en grasland tussen de Moostdijk en De Groote Peel (tot 10 terr./100ha.) en in
grasland met een beheersovereenkomst ten zuiden hiervan. Broeden in bouwland en in moeras komt
incidenteel voor. De intensief gebruikte landbouwgronden in de laaggelegen delen van Nederweert
zijn zo goed als verlaten. Natuurherstel rond de hoogveenrestanten en in het Weerterbos heeft
vooralsnog weinig effect.
Aantalsontwikkeling 2001 - 2013
De Graspieper zit in een moeilijke periode. In 1991/1992 werden door de Provincie Limburg 68
territoria vastgesteld (van der Coelen & van Seggelen, 1993; van Noorden, 1994). In 2001 is het
aantal al gedaald naar 42 territoria. In de jaren daarna halveert de populatie waarna het aantal op een
laag niveau stabiliseert. Dieptepunt is 2012 met slechts 11 territoria. Afname van het areaal vochtig
gras- en hooiland, verdroging en intensief grondgebruik hebben het aantal broedparen gedecimeerd.
In intensief cultuurland is de Graspieper
tegenwoordig een zeldzaamheid. Als
voorbeeld dienen de relatief vochtige
graslanden in het voormalige kerngebied
De Koelen (2001 - 2004: 10 - 5, 2005 2013: 0 - 3). Eenzelfde scenario voltrekt
zich in de Laarderheide, de Groote Heide
en
De
Wetering.
In
1991
vertegenwoordigen deze gebieden nog 19
territoria (van der Coelen & van Seggelen,
1993). In de tijdreeks kwijnt de populatie
langzaam weg (2000 - 2003: 2 - 7; 2004 2013: 0 - 2).
De laatste levensvatbare populatie broedt
in beheersgebieden met weidevogelbeheer
tussen de Groote Peel en de Moostdijk,
westelijk van het bezoekerscentrum.
Overige, vaak incidentele vestigingen (1 4), zijn beperkt tot De Zoom, de
Kruisvennen en het beekdal van de
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Tungelroijse Beek bij Leveroij. Bufferzones en beheersgebieden rond opgeschoonde vennen en
laagtes zijn amper in trek (1 - 2). Dat geldt ook voor de percelen met weidevogelbeheer (> 100
hectare: 2 - 3) ten zuiden van de Groote Peel. Deze percelen zijn waarschijnlijk te ruig.
In Nederweert doen Graspiepers het slechter dan de landelijke trend, maar de ontwikkeling loopt in de
pas met het doemscenario in zuidoost Nederland waar steeds meer gebieden ontvolkt raken. In 19901997 werden in Limburg 1554 territoria geteld in 1998 - 2011 nog maar 942 (Sovon, 2002; van
Noorden en van der Weele, 2013). In verband met de sterke landelijke afname is ook deze broedvogel
van het agrarisch gebied op de Rode lijst geplaatst (van Beusekom et al., 2005).
Situatie 2014
Graspiepers doen het al jaren slecht in Nederweert maar deden het in 2014 onverwacht goed. In het
studiegebied werden 25 territoria vastgesteld het hoogste aantal sinds 2002. In vergelijking met het
verleden is het aantal slechts een schim.
De beheersgebieden tussen Moostdijk en de Groote Peel waren goed voor 15 territoria waarbij de
dichtheden opliepen tot een fraaie 10 terr./100ha. Mogelijk is er een verband met het fors
terugsnoeien van dichtgegroeide bermen in de voorafgaande winter. Dit kwam de openheid ten goede
en is gunstig voor de Graspieper. In de weidevogelpercelen ten zuiden van de Moostdijk (7) werden
overigens ook meer territoria vastgesteld. In de rest van het studiegebied was het kommer en kwel
met alleen territoria bij de Schoorkuilen (1), landgoed de Philomenahoeve (2) en De Koelen (1).
Engelse Kwikstaart (Motacilla flavissima)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: incidentele broedvogel (0 - 1 paar)
: nvt
: nvt
: nvt

Verspreiding en biotoop
De enige vestiging in Nederweert werd vastgesteld in open cultuurland langs de Eindhovense Baan.
Het territorium werd gevestigd in vochtig akkerland nabij een retentiebekken.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
In 2002 is het enige territorium vastgesteld.
Tussen 23 april en 8 mei werd diverse keren
een
zingend
en baltsend mannetje
waargenomen. De Engelse Kwikstaart lijkt op
de veel talrijkere Gele Kwikstaart en kan daar
gemakkelijk mee worden verwisseld. Het is
niet uitgesloten dat de soort vaker in
Nederweert voorkomt dan met het onderzoek
wordt aangetoond. Het gaat dan hooguit om
een incidentele vestiging waarbij de kans dat
het een doortrekker betreft erg groot is.
In 1998 - 2000 werd de Nederlandse
broedpopulatie op 40 - 80 paren geschat. De
meeste paren bevinden zich in bollenvelden
en akkers in het kustgebied (Sovon, 2002).
Situatie 2014
Niet vastgesteld.

Gele Kwikstaart * (Motacilla flava)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: vrij algemene broedvogel (104 - 195 paren)
: toename
: 55% (2011)
: 27% (1995)
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Verspreiding en biotoop
De Gele Kwikstaart heeft een ruime tot zeer ruime verspreiding. De soort heeft een sterke voorkeur
voor open cultuurland, maar broedt ook in halfopen gebieden en in agrarisch bebouwd gebied. De
overige biotopen zijn van geringe betekenis.
In
open
cultuurland
zijn
de
Laarderheide,
de
Kruisvennen
en
het
gebied
Broenenhoup/Moostdijk/Kampersweg favoriet. Goede gebieden in halfopen cultuurland liggen ten
zuiden van De Zoom en in de Groote Heide. De meeste paren broeden in de lagere, relatief vochtige
delen van Nederweert. Op de hoge gronden zijn de dichtheden een stuk lager en is de verspreiding
veel ijler.
In Nederweert behoren aardappels en graan tot de favoriete akkergewassen. Territoria worden ook
vastgesteld in percelen met peulvruchten-, sla-, peen-, schorseneren-, bieten- en bollenteelt. Grasland
met een beheersovereenkomst is eveneens een aantrekkelijk biotoop. Eenvormige
graszodenpercelen (vanaf 2006 ten westen en oosten van de Kruisstraat) uitgestrekte maïsakkers en
intensief gebruikt grasland worden zo goed als gemeden. Bij tweederde van alle territoria zijn sloten
en bermsloten aanwezig.
Dichtheden kunnen oplopen tot 10 - 12 terr./100ha. (1996: Laarderheide ten oosten van de
Heugterbroekdijk, 1997: Gebleektendijk, 2011: omgeving Moostdijk).
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
De Gele Kwikstaart neemt tot en met de eeuwwisseling in aantal toe en stabiliseert daarna. In de
tijdreeks worden schommelingen vastgesteld die deels zijn terug te voeren op omzetting van grasland
in bouwland, toename van percelen met een beheersovereenkomst, verschuivingen binnen de teelt
van gewassen, opkomst bollenteelt en de situatie in de overwinteringsgebieden. Soms worden in een
telgebied extreme populatieverschillen vastgesteld zonder dat een verklaring kan worden gegeven.
Het areaal extensief hooi- en grasland is een schaars goed in het onderzoeksgebied. Deze percelen
zijn begin jaren negentig alleen in eigendom van terreinbeheerders. Door subsidieregelingen neemt
het areaal in regulier agrarisch gebied toe, vooral ten zuiden van de Groote Peel (oplopend tot meer
dan 100 hectare). Door de late maaidatums, meestal na 1 juli, kan de soort ongestoord broeden en
zijn in de overwegend vochtige percelen volop insecten aanwezig; ideale omstandigheden om jongen
groot te brengen.
De bevindingen in het onderzoeksgebied sluiten aan op de landelijke tendens waarbij intensief
grasland (De Wetering, de Stenenbrug en De Koelen) wordt verlaten en paren vooral in bouwland
worden vastgesteld. Opvallend weinig paren broeden ten noorden en ten oosten van Ospel. Er is hier
sprake van een hogere bebouwingsgraad en relatief veel maïsteelt. Ook in het door maïs
gedomineerde landschap in de Laarderheide ten westen van Heugterbroekdijk (398 ha.) worden
weinig territoria vastgesteld.
De Gele Kwikstaart is onder de akker- en weidevogels één van de weinige soorten die zich weet te
handhaven. Hoewel het aantal territoria vanaf de jaren zestig flink is afgenomen en de soort op de
Rode Lijst is geplaatst, doet de Gele Kwikstaart het beter dan de meeste andere weidevogels in
Nederland (Sovon, 2013).
Vanaf het midden van de vorige eeuw is het
agrarisch cultuurland in hoog tempo
veranderd. De intensiteit waarmee het
agrarische gebied wordt gebruikt heeft
verstrekkende gevolgen. Ontwatering door
een fijnmazig netwerk van diepe sloten
speelt sinds het midden van de vorige eeuw
ook een belangrijke rol en heeft een negatief
effect op soorten die vochtige tot natte
omstandigheden prefereren. De ontwatering
van het agrarische gebied wordt nog eens
versterkt door drainage op perceelsniveau
vanaf de jaren tachtig en een enorme
toename van het aantal beregeningsputten
vanaf de jaren negentig. De prijs die akkeren weidevogels betalen is hoog; soorten
verdwijnen, staan op het punt om te
verdwijnen of nemen sterk af zonder dat hun
plaats wordt ingenomen door nieuwkomers.
Daardoor dreigt in grote delen van het
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cultuurland een complete leegloop.
Om in het cultuurland de grondwaterstanden te verhogen zijn in het kader van het Nieuw Limburgs
Peil (NLP) honderden stuwen geplaatst in boeren- en waterschapssloten en doet peilgestuurde
buisdrainage zijn intrede. Doel is om planmatig vastgestelde winter- en zomerpeilen te realiseren
waarbij de verdroging van natuur(gebieden) wordt tegengegaan en de landbouw zoveel mogelijk in
haar behoefte wordt voorzien.
Uitvoering van het NLP heeft vooral effect op verhoging van het grondwater in de hogere lagen. Tot
nu toe is van een positief effect op weidevogels niets gebleken.
Situatie 2014
De Gele Kwikstaart heeft een goed jaar achter de rug. In het studiegebied werden 167 territoria
vastgesteld. Alleen in 2011, een jaar waarin veel Afrikagangers goed uit de bus kwamen, werden
meer paren vastgesteld. Binnen de telgebieden waren weinig veranderingen ten opzichte van 2013.
Alleen in telgebied de Wetering en Kievit werden flink meer territoria vastgesteld (+8). De hoogste
dichtheden werden ten zuiden van de Groote Peel genoteerd (7 terr./100ha).
Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinera)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: zeldzame broedvogel (0 - 5 paren)
: toename
: 4% (2008)
: 1% (2010)

Verspreiding en biotoop
De Grote Gele Kwikstaart heeft een zeer beperkte verspreiding en wordt in de omgeving van
stromend water geregistreerd. Gebroed wordt bij zwak stromende beken (Oude Graaf, Neerpeelbeek
en Tungelroijse Beek), langs de Noordervaart en het voedingskanaal. De heringerichte Neerpeelbeek
(2003) en de Tungelroijse Beek (2011) zijn in het studiegebied de enige beken met een natuurlijk
karakter.
Nesten zijn gevonden in nissen van sluisdeuren en kademuren (Sluis Hulsen, Sluis 15) en in onder
bruggen aangebrachte nestkasten (Weerterbos, Oude Graaf). Opmerkelijke nestplaatsen bevonden
zich in een vuurdoornstruik tegen de gevel van een woning en in een kroonluchter onder een afdak
van hetzelfde pand.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
De Grote Gele Kwikstaart maakt een interessante ontwikkeling door. In 1994 - 2001 is de soort een
onregelmatige broedvogel, daarna wordt de soort jaarlijks vastgesteld en neemt het aantal licht toe.
Afwezigheid in 1995 - 1999 en een lager aantal in 2010 - 2012 zijn te verklaren door koude winters en
een reeks normale winters met stevige vorst en soms veel sneeuw.
De Grote Gele Kwikstaart is gevoelig voor streng winterweer. Indien wintersterfte optreedt in de
landelijke bolwerken en in de aangrenzende broedgebieden in België en Duitsland worden minder
aantrekkelijke gebieden zoals Nederweert niet bezet.
Sluis 15 en het aangrenzende voedingskanaal is tot en met 2005 de enige plek waar de soort wordt
vastgesteld. Op 24 april 2005 wordt in de nis van een oude sluisdeur het eerste zekere broedgeval
geregistreerd. Daarna worden steeds meer locaties bezet en neemt het aantal broedgevallen toe.
Hoogtepunt is 2008 toen vijf territoria werden vastgesteld. In Limburg werd toen eveneens een record
(204) genoteerd. Na drie opeenvolgende normale winters met relatief koude periodes valt de
Limburgse populatie flink terug en worden in 2013 slechts 39 territoria vastgesteld waarvan drie in
Nederweert (Hustings et al., 2014).
De Grote Gele Kwikstaart neemt vanaf 1998 toe in Limburg en in Nederland. De soort profiteert van
zachtere winters, herinrichting van beken en verbeterde waterkwaliteit.
Uitbreiding in Nederweert wordt beperkt door een gebrek aan nestgelegenheid. De aanwezigheid in
Nederweert is nog steeds vrij bijzonder. In westelijk Midden - Limburg is het één van de spaarzame
locaties waar de soort wordt vastgesteld (Bakhuizen et al., 2013).
Situatie 2014
Net als in 2013 werden drie territoria vastgesteld. Bij Sluis 15 was een territoriale man aanwezig. Ter
hoogte van de Stokershorst werden waarnemingen gedaan van een paar en zingende man. De soort
wordt regelmatig in deze omgeving vastgesteld maar de zoektocht naar de nestplaats blijft tot nu toe
tevergeefs.
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Grote Gele Kwikstaart. Nest met jongen in kroonluchter onder afdak. Nederweert-Eind, Hoeven. 23 april 2014.

In 2013 werd aan de Hoeven langs de Noordervaart een opmerkelijke nestplaats gevonden; een
vuurdoornstruik tegen de gevel van een woning. Het hoofdstuk ‘Hoeven’ kreeg in 2014 een nog
opmerkelijker vervolg. De Grote Gele Kwikstaart was wederom aanwezig en heeft opnieuw gebroed.
De locatie van 2013 werd verkend maar in eerste instantie niet goed genoeg bevonden. Deze keer
werd onder een afdak in een kroonluchter een nest gebouwd en werden vijf eieren gelegd. Het nest
bestond uit modder, takjes, strootjes en mos en werd aan de binnenzijde afgewerkt met haren van de
daar aanwezige herten. Na 12 dagen waren de eieren uitgebroed en lagen vier of vijf jongen in het
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nest (zie foto). Helaas viel een van de oudervogels ten prooi aan de huiskat, werd de andere
oudervogel niet meer gezien en hebben de jongen het niet gered. Er kwam echter een onverwacht
vervolg. De Grote Gele Kwikstaart die was overgebleven vond een nieuwe partner en uiteindelijk werd
succesvol gebroed op dezelfde locatie als in 2013; de vuurdoornstruik (Vestjens, 2014).
Bij de Tungelroijse Beek is de soort een paar maal vastgesteld bij een duiker ter hoogte van de
autosnelweg A2. Langs het kilometerslange heringerichte traject zijn ondanks de aanwezigheid van
speciale nestkasten tot nu toe geen territoria vastgesteld. Door de voorafgaande vrij koude winters is
de Limburgse populatie gedecimeerd. Mogelijk dat bij een herstel deze plaatsen alsnog worden
ontdekt.
Nachtegaal * (Luscinia megarhynchos)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: zeldzame tot schaarse broedvogel (1 - 28 paren)
: afname
: 12% (1994)
: 1% (2008)
Verspreiding en biotoop
Het verspreidingsgebied van de Nachtegaal
is gekrompen van beperkt naar zeer
beperkt. Bos en halfopen cultuurland zijn de
belangrijkste biotopen. Meestal is in het
broedgebied
sprake
van
vochtige
omstandigheden. Besloten bos, open
cultuurland en cultuurland met een hoge
bebouwingsgraad worden gemeden.
De fraaie zang wordt vooral in het
gevarieerde landschap in het zuidoosten
van Nederweert gehoord. De nadruk ligt op
de vochtige en bosrijke omgeving van
landgoed ’t Kruis, het gebied tussen
Wellenstein en de Tungelroijse Beek en de
hoogveenrestanten De Banen en De Zoom.
Nachtegalen broeden in bosranden met een
open vegetatiestructuur, verruigde wilgenen broekbosjes, houtwallen, houtsingels,
jonge bosaanplant en loofhoutpercelen,
voornamelijk
populier.
De
hoogste
dichtheden zijn vastgesteld in de omgeving
van De Banen (1994: 5 terr./100ha.).
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
Het aantal territoria van de Nachtegaal
neemt tot de eeuwwisseling sterk af en
stabiliseert daarna op een laag niveau. Het
proces van een inkrimpende populatie van
vóór 1994 wordt daarmee voortgezet. In de
grote bosgebieden, vroeger een favoriet
biotoop, is de Nachtegaal verdwenen.
Landgoed ’t Kruis was vóór 1994 een heus
nachtegalenbolwerk en behoort in 1991 met
16 territoria zelfs tot de vijf beste gebieden in
Limburg (van der Coelen & van Seggelen,
1993). Het aantal neemt hier sterk af tot een
enkele vestiging. De omgeving van De
Banen/Sarsven en de Schoorkuilen is tot de
eeuwwisseling jaarlijks goed bezet, maar
ook hier is de soort vrijwel verdwenen (1994
- 1999: 2 - 7; 2000 - 2013: 0 - 3).
Ondanks de afname ligt het accent van de
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verspreiding nog steeds op het zuidoosten van Nederweert. Van kerngebieden is echter geen sprake
meer. Verdroging wordt genoemd als een belangrijke oorzaak, echter maatregelen om de
grondwaterstand te verhogen (landgoed ’t Kruis, De Banen, Weerterbos) hebben geen effect. Meest
waarschijnlijk is dat een combinatie van factoren de achteruitgang in de hand heeft gewerkt. In het
Weerterbos werden begin jaren zeventig 33 territoria vastgesteld (KNVV Eindhoven, 1972). In deze
periode was het Weerterbos minder verdroogd en werden tientallen hectare vochtig grasland met
populieren beplant. Vermoedelijk heeft de Nachtegaal tijdelijk extra geprofiteerd. Populierenbossen
waren na aanplant geschikt door de vochtige omstandigheden, struweelvorming en een open
kroonstructuur. Door het ouder worden van de opstanden ontstond een gesloten kruinlaag, werd op
enig moment het omslagpunt bereikt en hield de Nachtegaal het voor gezien. In het Weerterbos is dit
stadium vóór 1994 al gepasseerd. In populierenbosjes in het zuidoosten van Nederweert (bossen
Gebleektendijk, landgoed ’t Kruis en omgeving De Zoom) hield de soort het langer vol maar ook deze
zijn inmiddels verlaten.
De trend in Nederweert volgt de landelijke ontwikkeling van een afnemende populatie op de
zandgronden (Sovon, 2002). De achteruitgang wordt toegeschreven aan verdroging, verandering in
de vegetatiestructuur in bos en verzuring. Al deze aspecten zijn in Nederweert aan de orde.
Geïsoleerde ligging van bronpopulaties speelt mogelijk ook een rol. Door de sterke afname is de
Nachtegaal op de Rode lijst geplaatst (van Beusekom et al., 2005).
Situatie 2014
Nachtegalen waren alleen in het zuidoosten van Nederweert te horen. Territoria werden ontdekt in
landgoed ’t Kruis (2), het Sarsven (1), de Banendijk ten zuiden van De Zoom (1) en in De Zoom (2).
De zangposten bevonden zich in houtwallen, houtsingels en een elzenbosje met vlinderstrook.
Blauwborst (Luscinia svecica)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: vrij schaarse tot schaarse broedvogel (23 - 52 paren)
: stabiel,fluctuerend
: 17% (2014)
: 5% (2002)

Verspreiding en biotoop
De Blauwborst heeft een beperkte tot zeer beperkte verspreiding en wordt vooral in moeras en bij
open water vastgesteld. De meeste paren broeden in natuurgebieden (75% - 90%), de rest in open
cultuurlandschap.
Favoriete leefgebieden zijn hoogveenrestanten met verruigd moeras (Kievitsloop, De Zoom), open
water met geschikte overgangen (De Banen, Sarsven, Schoorkuilen, Tungelroijse Beek, en laagtes en
heidevennen in het Weerterbos). Vestiging buiten deze gebieden komt voor in retentiebekkens, natte
ruigtes en verruigde sloten en vijvers (Laarderheide, Eindhovense Baan, Mussenbaan, Zwarte
Boordweg, ‘t Bientje). De Blauwborst verlangt enige openheid van het terrein. Plasdrassituaties
(voedsel) en struwelen (zangpost) dienen aanwezig te zijn. De hoogste dichtheden zijn vastgesteld in
De Zoom (2001: 25 terr./100ha. omgerekend van 80 ha. reservaatgebied).
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
De aantalsontwikkeling van de Blauwborst kent een grillig verloop maar gemiddeld genomen is de
populatie in de tijdreeks stabiel. Vanaf 2012 neemt het aantal fors toe. Schommelingen en toename
zijn terug te voeren op lokaal sterk wisselende waterstanden, natuurherstel en vernatting of verruiging
van de leefgebieden. De meeste Blauwborsten broeden in natuurgebieden
In 1994 waren in Nederweert vier kerngebieden aanwezig: de Kievitsloop, het Sarsven, De Banen en
De Zoom. Buiten deze gebieden kwam de soort incidenteel voor. In De Banen en Sarsven is
grootschalig natuurherstel uitgevoerd waarbij voedselrijke bagger werd verwijderd en de verruigde
randzones werden opgeschoond. De nieuwe situatie leek aanvankelijk ongunstig voor de Blauwborst.
Het areaal natte natuur werd echter fors uitgebreid. Niet alleen de vennen werden vergroot, ook de
oeverzones, het leefgebied van de Blauwborst werd flink opgerekt. Hierdoor ontstonden fraaie
overgangen van nat naar drassig en wordt massale opkomst van (wilgen)struwelen middels
maaibeheer gecontroleerd. Populaties bleven daardoor in stand.
In de Kievitsloop en De Zoom is geen grootschalig natuurherstel uitgevoerd. In De Zoom was tot de
eeuwwisseling een relatie tussen hoogte van het waterpeil en het aantal territoria. Of die relatie nog
steeds opgaat, is niet zeker. Sinds 2003 zijn geen hoge waterpeilen (> 28.80 m/NAP) geregistreerd.
De verruiging van het gebied is door de Blauwborst vertaald in toename van het aantal territoria. Dat
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lijkt fraai, maar als de massale opkomst
van wilg, vuilboom en els niet wordt
gestopt heeft dat grote gevolgen en zal
het aantal evenals van Waterral,
Sprinkhaanzanger en Rietgors fors
afnemen. In het verruigde moerasgebied
de Kievitsloop zijn de omstandigheden
nauwelijks gewijzigd. De populatie is hier
vrij constant. Na de eeuwwisseling
ontstaan door natuurherstel nieuwe
leefgebieden
(Weerterbos,
retentiebekkens
Laarderheide,
Schoorkuilen, Tungelroijse Beek). De
vennen in het Weerterbos worden echter
spaarzaam bezet. Vennen en laagtes
liggen te besloten en om de openheid in
stand te houden wordt de opkomst van
struwelen beperkt. Kansen liggen vooral
in de laagtes in de Grashut.
De voormalige landbouwenclave werd in
2012 deels afgegraven en wordt licht begraasd. Herstel van de Schoorkuilen in 2007- 2009 (maximaal
6), de retentiebekkens Laarderheide in 2011 (maximaal 2) en de Tungelroijse Beek in 2011 (maximaal
5) betekent voor de Blauwborst een flinke impuls. Deze gebieden zijn in korte tijd uitgegroeid tot ware
kerngebieden.
Buiten de natuurgebieden komt de Blauwborst op steeds meer plaatsen voor. Meest opmerkelijk is de
vestiging in de Laarderheide (2004 - 2013: 1 - 4). Onder marginale omstandigheden wordt gebroed in
open akkerland met slootjes en een enkele struik of wat riet. Andere plekken waar met enig regelmaat
territoria (1 - 2) worden vastgesteld zijn het retentiebekken Eindhovense Baan, de heringerichte
Neerpeelbeek en de Mussenbaan.
De Limburgse populatie wordt in 2000 - 2004 op 300 - 400 territoria geschat. Het overgrote deel
broedt in de Peelregio. De Groote Peel en Maria Peel zijn de belangrijkste bolwerken (Hustings et al,.
2006).

Situatie 2014
Het gaat de Blauwborst nog steeds voor de wind in Nederweert. In 2015 werden 50 territoria
vastgesteld en het verspreidingsgebied werd opnieuw vergroot.
Venherstel in de Schoorkuilen en herinrichting van de Tungelroijse Beek zorgen voor een flinke impuls
binnen het studiegebied. Deze gebieden worden door verruiging van de randzone steeds geschikter
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(zie tabel). De meeste territoria worden binnen de natuurgebieden vastgesteld. Daarbuiten neemt een
kleine populatie in cultuurland een bijzondere plaats in. In de Laarderheide werden liefst zes territoria
geregistreerd. Bij twee paren werd het nest gevonden en werden drie en zes jongen geringd (Bron:
Theo van de Mortel).
In 2014 werden in de Kwegt opnieuw landbouwpercelen afgegraven en ontstonden ondiepe laagtes
en brede glooiende oevers. Dezelfde werkzaamheden werden ook in Vlakwater uitgevoerd en staan
op stapel bij een perceel langs de Visschensteert ter hoogte van De Zoom. Dit zijn kansrijke
vestigingsplaatsen voor de Blauwborst.

Weerterbos
De Kievitsloop
Sarsven
De Banen
De Zoom
Schoorkuilen
Tungelroijse Beek
Retentiebekken Laarderheide
Overig
Nederweert

94
1
2
2
8
12
0
0
0
2
27

96
0
6
5
9
10
0
0
0
2
32

98
0
3
3
9
7
0
0
0
1
23

00
0
8
2
6
13
0
0
0
1
30

02
0
5
2
7
11
0
0
0
1
26

04
6
4
2
7
13
0
0
0
2
34

06
1
5
2
9
10
0
0
0
3
30

08
1
4
4
8
12
0
0
0
4
33

10
1
6
2
8
13
2
0
0
4
36

12
4
3
4
7
16
5
0
0
13
52

13
2
6
3
5
11
6
5
1
9
48

14
4
6
4
4
12
8
7
2
13
50

Blauwborst. Aantal territoria in de kerngebieden en in overig Nederweert in 1994 - 2014.

Een nieuwe stuw met een hoger waterpeil zorgt ervoor dat minder water uit De Zoom wegzijgt. De
Zoom, 15 juli 2014.
Zwarte Roodstaart (Phoenicurus ochruros)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: schaarse broedvogel (39 - 57 paren)
: stabiel
: 34% (2004)
: 17% (1998)
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Verspreiding en biotoop
De Zwarte Roodstaart heeft een beperkte tot ruime verspreiding. De soort is broedvogel van het
cultuurland en de bebouwde gebieden. Indien bebouwing ontbreekt, ontbreekt ook de Zwarte
Roodstaart. De meeste paren broeden in agrarisch bebouwd gebied, vooral bij intensieve
veehouderijen en woningen en boerderijen met schuren en stallen. In stedelijk bebouwd gebied wordt
gebroed aan de rand van de woonkernen, woonwijken in aanbouw en op industrieterreinen. Een enkel
paar vestigt zich in het centrum van een woonkern (bouwplaatsen, kerk Nederweert). Door een lage
bebouwingsgraad is de verspreiding in open en halfopen cultuurland veel ijler. Paren die in bos zijn
geregistreerd broeden bij daar gelegen agrarische bedrijven (opmerking: bos is inde lijngrafiek niet
weergegeven).
Het agrarisch bebouwd gebied is sinds de eeuwwisseling volop in beweging. Door schaalvergroting en
bedrijfsbeëindiging worden oude stallen en schuren op grote schaal gesloopt. Daarnaast wordt fors
geïnvesteerd in renovatie en nieuwbouw en worden gebouwen optimaal geïsoleerd. Aanbod aan
nestgelegenheid staat daardoor onder druk. In Nederweert zijn maximale dichtheden vastgesteld van
4 terr./100ha.
Aantalsontwikkeling 1997 - 2013
De aantalsontwikkeling van de Zwarte Roodstaart verloopt onregelmatig. De golfbeweging volgt op
hoofdlijn de landelijke trend, en past nog beter bij de stabiele situatie zoals die op de hoge
zandgronden wordt vastgesteld. In de laaggelegen klei- en veengronden gaat de soort daarentegen
hard achteruit (van Dijk et al., 2009).
Uitgesplitst naar biotoop is de populatie in
stedelijk bebouwd gebied en open en
halfopen cultuurland vrij stabiel. Daarentegen
worden in agrarisch bebouwd gebied
behoorlijke fluctuaties geconstateerd (zie
lijngrafiek). Een verklaring voor deze
schommelingen is niet bekend.
Binnen de stedelijke contouren nemen
industrieterreinen een bijzondere plaats in.
Op de vier bedrijfsterreinen wordt jaarlijks
door de soort gebroed. Meestal gaat het per
terrein om 1 - 2 paren. De toename van het
oppervlak bebouwing binnen de bebouwde
kom leidt overigens niet tot meer broedparen.
In Nederweert broeden meer paren dan met
het onderzoek wordt aangetoond. Onderzoek
door de Provincie Limburg in 2006 leverde in
een deel van het studiegebied 50% meer
paren op in vergelijking met de gegevens van
dit onderzoek (van Noorden & Loven, 2007).
Het verschil is te verklaren doordat de
provinciale karteerders gemiddeld een half
uur eerder met ochtendbezoeken beginnen.
De Zwarte Roodstaart is vooral in de
overgang van nacht naar schemering actief.
De meeste waarnemers in Nederweert
beginnen rond zonsopgang met hun telling.
Hierdoor worden territoria gemist. Het is
echter niet waarschijnlijk dat in het hele
studiegebied de helft van de populatie over
het hoofd wordt gezien. Doordat gebieden
ieder jaar op dezelfde wijze worden
onderzocht is de trend correct weergegeven.
Bijzonderheden: ten noorden van Ospeldijk
was in 2004 en 2005 een vrouwtje Zwarte
Roodstaart gepaard met een hybride
mannetje Zwarte Roodstaart x Gekraagde
Roodstaart. Het mannetje werd op 16 en 25
april
waargenomen
(Bron:
Frank
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Meeuwissen).
Situatie 2014
In de aantalsontwikkeling van de Zwarte Roodstaart zit weinig beweging. In 2015 werden 49 territoria
geregistreerd. Bijna de helft van het aantal werd bij intensieve veehouderijen opgetekend. De hoogste
dichtheden werden vastgesteld in de omgeving van industrieterrein Pannenweg: 3 terr./100ha.
Gekraagde Roodstaart (Phoenicurus phoenicurus)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: vrij schaarse broedvogel (7 - 24 paren)
: fluctuerend
: 18% (2012)
: 6% (2010)

Verspreiding en biotoop
De Gekraagde Roodstaart heeft een beperkte verspreiding. Paren broeden vooral in bos en halfopen
cultuurland. In de overige biotopen wordt sporadisch gebroed. Belangrijke broedgebieden zijn het
zuidelijke deel van het Weerterbos (Maarheezerveld, Achterste Hout) en het zuidoosten van
Nederweert (landgoed ’t Kruis/Groote Moost, Wellenstein, bosrijke delen ten zuiden van De Zoom).
De Gekraagde Roodstaart prefereert droge biotopen en biotopen in de overgang van droog naar
vochtig. Vochtige tot natte bossen (delen In
den Vloed) en de hoogveenrestanten
worden grotendeels gemeden.
In bos zijn bosranden, kapvlaktes, open
plekken en brede zandwegen favoriet, in
halfopen cultuurland hebben houtwallen en
kleine bosjes de voorkeur. In open
cultuurland en in agrarisch bebouwd gebied
wordt gebroed in erf- en wegbeplanting en in
grote
tuinen
met
oude
bomen.
Broedgevallen
zijn
gelokaliseerd
in
nestkasten en holtes. De dichtheden in
Nederweert zijn laag (Wellenstein 2012: 4
terr./100ha.).
Aantalsontwikkeling 2002 - 2013
In de tijdreeks is een kleine broedpopulatie
aanwezig. De aantalsontwikkeling verloopt
erg wisselvallig met extremen in 2009 (7) en
2012 (24). Omstandigheden in
het
Afrikaanse overwinteringsgebied spelen
vrijwel zeker een rol.
In de korte reeks wordt in bos een toename
geconstateerd, in halfopen cultuurland
neemt het aantal licht af (zie lijngrafiek). De
meeste
paren
broeden
in
het
Maarheezerveld/Achterste Hout (1 - 8)
gevolgd door landgoed ’t Kruis/Groote Moost
(0 - 4) Wellenstein en omgeving (0 - 6) en de
omgeving ten zuiden van De Zoom (0 - 6).
In de tijdreeks lijkt de biotoop voor de
Gekraagde
Roodstaart
verbeterd.
natuurherstel leidt tot fraaie overgangen van
gesloten bos naar open vlaktes, langs
bosranden zijn kilometers vlinderstroken
gecreëerd en er is op kleine schaak
heideherstel uitgevoerd. Een duidelijke
toename blijft echter uit.
In Limburg is Nederweert een grensgebied
wat betreft het aantal broedparen. Ten
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noorden van de lijn Weert - Roermond is de soort plaatselijk algemeen en zijn de dichtheden hoog,
ten zuiden daarvan komt de soort nauwelijks voor (Sovon, 2002; Hustings et al., 2006).
Net als bij de Zwarte Roodstaart worden ook bij de Gekraagde Roodstaart territoria gemist. De soort is
extreem vroeg actief. In telgebieden waar pas vanaf zonsopkomst wordt geteld wordt de zangpiek
gemist (van Noorden & Loven, 2007). De trend en het schaarse voorkomen in Nederweert zijn echter
reëel.
Situatie 2014
Op de aantalsontwikkeling van de Gekraagde Roodstaart valt momenteel geen pijl te trekken. In 2014
werden 23 territoria geregistreerd waarbij het record van 2012 (24) bijna werd geëvenaard. In de
overige jaren lag het aantal in de regel tussen de 10 en 17 territoria.
In het Weerterbos werden alleen in de zuidelijke helft territoria (4) vastgesteld. Met uitzondering van
een territorium bij het Lumme Buske aan de rand van de Groote Peel en een bosje ten oosten van
Ospel werden alle andere paren (17) in het zuidoosten van het studiegebied vastgesteld. Wellenstein
was wederom het beste gebied met vier territoria. De meeste paren broeden in bos (13). In de
stedelijke gebieden heeft Nederweert niet veel te bieden en ontbrak de soort. De hoogste dichtheden
werden vastgesteld in landgoed ’t Kruis ter hoogte van de Zoomdijk (3 terr./100ha.).
Paapje * (Saxicola rubetra)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: verdwenen broedvogel (0 - 2 paren)
: verdwenen
: nvt
: nvt

Verspreiding en biotoop
De verspreiding van het Paapje is beperkt tot moeras (de Kievitsloop), open en halfopen cultuurland
(Laarderheide, Vlakwater) en bos (Weerterbos). De biotoop bestond uit vochtig extensief gras- en
hooiland en voedselrijke sloten met kruidenrijke oevers. Drie van de vier locaties zijn in eigendom van
terreinbeheerders.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
De enorme veranderingen in het landschap hebben het Paapje geen goed gedaan. Vanaf het begin
e
van de 20 eeuw werd vochtige heide in cultuur gebracht en verdween de belangrijkste broedbiotoop.
Het agrarisch gebied bood hier en daar soelaas, maar met de opkomst van de intensieve agrarische
bedrijfsvoering in de jaren zeventig was het lot van het Paapje snel bezegeld. De vier territoria die in
de onderzoeksperiode werden vastgesteld, zijn de laatste stuiptrekkingen van een wegkwijnende
populatie. In 2009 werden in Limburg slechts twee territoria vastgesteld, daarna blinkt de soort uit door
afwezigheid (Hustings et al., 2014) en is de dreiging om in onze provincie uit te sterven reëel (van
Noorden & van der Weele, 2013). De trend in Limburg is een afspiegeling van de ontwikkeling in een
groot deel van Nederland en in
Vlaanderen.
De
laatste
bolwerken
bevinden zich in Noordoost - Nederland
(SOVON, 2002, Boele et al., 2013).
In het studiegebied blijven ogenschijnlijk
geschikte biotopen in natuurgebieden
onbezet (Kievitsloop, Moostdijk, Grashut,
De Banen/Sarsven) en worden ook
percelen
met
gesubsidieerd
weidevogelbeheer gemeden. De laat
gemaaide en minder bemeste graslanden
zijn insectenrijker dan de intensief
gebruikte productiegronden en broeden in
de slootkanten is een optie.
Een lichtpuntje is de voorzichtige toename
in de brongebieden (Boele et al., 2013). Als
deze trend doorzet krijgen de verlaten
gebieden
mogelijk
een
herkansing.
Stagneert het herstel dan is hervestiging
onwaarschijnlijk.
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Paapjes worden in het onderzoeksgebied nog steeds waargenomen. Dit zijn echter vogels op doortrek
naar de broed- of overwinteringsgebieden.
Situatie 2014
Niet vastgesteld.
Roodborsttapuit (Saxicola rubicola)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: schaarse tot vrij algemene broedvogel (53 - 224 paren)
: toename
: 64% (2012)
: 18% (1994)

Verspreiding en biotoop
De Roodborsttapuit heeft het verspreidingsgebied uitgebreid van een beperkte verspreiding (1994:
18%) naar een zeer ruime verspreiding (2012: 64%). In 1994 lag het accent op de Laarderheide, de
omgeving van de Moostdijk en De Zoom. Daarna heeft de soort zich over een groot deel van
Nederweert verspreid.
Open en halfopen cultuurland met structuurrijke sloten is favoriet, zeker als ook grasland met
natuurbeheer aanwezig is (omgeving Moostdijk). Zeer open gebieden worden gemeden (De
Wetering). In bos wordt gebroed in grote landbouwenclaves met vochtig extensief hooiland. Soms
wordt in een kapvlakte of bosaanplant gebroed. Bosrijke gebieden met eenvormig grasland,
graszoden
en
structuurarme
sloten
(landgoed ’t Kruis) worden amper bezet en
ook in gebieden met bebouwing komt de
soort
nauwelijks
voor.
Incidentele
vestigingen in stedelijk gebied hebben
betrekking op territoria in braakliggend
industrieterrein (Pannenweg II).
De meeste nestplaatsen liggen langs bermen perceelsloten. Voor de zangpost is
aanwezigheid van struweel, vooral braam
en soms hoge ruigtekruiden van groot
belang. Ook wordt gebruik gemaakt van
palen en draad rond landbouwpercelen.
De hoogste dichtheden zijn vastgesteld in
open
cultuurland
(Moostdijk
en
Laarderheide 9 - 10 terr./100ha.),
moeras/halfopen cultuurland (De Zoom e.o.
10 terr./100ha.) en het Weerterbos
(Grashut: 9 terr./100ha.).
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
De Roodborsttapuit neemt toe van 53
territoria in 1994 naar maximaal 220
territoria in 2012. Na een sterke toename in
1994 - 1999 werd in 2000 - 2009 matige
vooruitgang geboekt en leek de rek eruit.
Vanaf 2010 vindt opnieuw een zeer sterke
toename plaats. De toename is te danken
aan
forse
uitbreiding
van
het
verspreidingsgebied en lokaal hogere
dichtheden. Eigenlijk is van toename geen
sprake, maar betreft het hervestiging in
gebieden die in de jaren zeventig en tachtig
van de vorige eeuw werden verlaten.
Het spectaculaire herstel vindt zijn
oorsprong in de Laarderheide en de
omgeving van de Groote Peel. Deze
gebieden hebben begin jaren negentig als
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brongebied gefungeerd voor de rest van het studiegebied. In open en halfopen cultuurland is sprake
van een krachtig herstel en is de trend gelijk. In de overige gebieden is eveneens sprake van
toename, maar wordt uitbreiding beperkt door gebrek aan geschikte biotoop (Weerterbos), de geringe
omvang van een gebied (De Zoom, Kievitsloop) of de aanwezigheid van bebouwing.
In het studiegebied zijn natuurgebieden, uit productiegenomen landbouwgronden, overhoekjes,
percelen met gesubsidieerd weidevogelbeheer en ecologische verbindingszones erg belangrijk voor
de Roodborsttapuit. Circa een derde van de populatie wordt hier vastgesteld.
Het leeuwendeel van de populatie broedt in regulier agrarisch gebied (65-75%). Gefaseerd
bermbeheer speelt de soort in de kaart (werkwijze: zie soorttekst Grasmus). Een verbod op het
massaal afbranden van bermen vanaf begin jaren negentig heeft vermoedelijk ook aan het herstel
bijgedragen.
De Roodborsttapuit is een interessante soort om te blijven volgen. In het agrarisch gebied liggen
kansen door uitbreiding van het areaal met beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling (Integrale
plan De Banen/Sarsven). Bedreigingen zijn de afname van ruigte in perceelsloten, verhoogde
waterstanden in sloten met stuwbeheer (Nieuw Limburgs Peil) en lokale vernatting van
natuurgebieden.
Nederweert is een belangrijk broedgebied voor de Roodborsttapuit in Limburg (Hustings et al., 2006).
Van de totale Limburgse populatie broedt circa 15% binnen de grenzen van het studiegebied. De
toename in Nederweert past in het provinciale en landelijke beeld. In 1990 - 1997 werden in Limburg
364 territoria vastgesteld. In 1998 - 2011 nam het aantal toe tot 1538! (van Noorden & van der Weele,
2013).
Bijzonderheden: bij het bepalen van het aantal territoria moet met lichte overtelling rekening worden
gehouden. In cultuurland worden paren met jongen soms op plaatsen ingetekend waar eerder geen
waarnemingen werden gedaan. Verplaatsingen van paren met jongen zijn bij de Roodborsttapuit niet
ongewoon. Een enkele dubbeltelling is niet uitgesloten.
Telgebied
Grashut/Hoogbosdijk
In den Vloed
Laarderheide 3a+b
Wetering & Kievitsloop
Nederweert
Budschop
Eindhovense Baan
Horick
Ospel - Oost
Kruisvennen
Schoor
De Banen
Gebleektendijk
’t Kruis
Zoom (reservaat)
Zoom (agrarisch)
Wellenstein/Vlakwater
Leveroij
Max. terr./100ha.
Gem. terr./100ha.

94
3
0
28
6
0
0
6
2
1
0
0
0
0
0
3
4
0
0
7
2.2

96
6
0
11
14
0
0
9
1
2
4
0
2
0
0
4
6
5
1
6
2.0

98
9
2
21
17
0
0
9
6
5
14
1
4
1
0
5
7
7
4
6
2.2

00
11
1
22
14
0
0
13
8
6
17
2
4
0
1
5
13
6
3
9
2.4

02
8
0
12
11
0
0
20
9
11
13
6
3
1
2
2
12
13
5
10
2.4

04
10
4
20
16
0
1
22
9
11
16
4
8
1
3
4
9
10
6
10
2.2

06
9
3
15
8
1
1
11
11
13
11
5
7
2
2
5
12
12
2
6
1.9

08
11
5
18
10
1
0
16
10
11
16
4
7
1
1
3
13
15
2
7
2.1

10
8
5
29
12
1
1
15
15
8
17
7
9
3
3
7
16
11
8
7
2.4

11
10
8
32
22
1
2
21
13
11
25
6
14
6
1
7
19
14
12
10
2.9

12
9
7
32
17
3
2
16
19
15
25
8
12
4
3
6
19
20
13
9
2.7

13
11
9
31
17
1
1
14
10
14
14
4
14
7
2
5
10
14
9
7
2.4

14
10
12
29
16
0
0
19
19
10
22
4
14
5
2
5
13
9
12
8
2.9

Roodborsttapuit: aantal territoria per telgebied, het maximum aantal territoria per kilometerhok (max.
terr./100ha.) en het gemiddeld aantal territoria per bezet kilometerhok (gem. terr./100ha.) in 1994 2014.
Situatie 2014
De dip na het koude voorjaar in 2013 werd in 2014 grotendeels weggewerkt. In het studiegebied
werden 202 territoria vastgesteld. De soort was in 53% van de kilometerhokken aanwezig en de
hoogste dichtheden werden in de omgeving van de Groote Peel geregistreerd (8 terr./100ha.). Binnen
de telgebieden werden ten opzichte van 2013 opmerkelijke verschillen geconstateerd in Horick (+9) en
de Kruisvennen (+8). In 2013 werd hier bermonderhoud uitgevoerd en waren een aantal belangrijke
bermen minder geschikt.
Beekherstel aan de Tungelroijse Beek pakt gunstig uit voor de Roodborsttapuit. Vóór de herinrichting
was langs de rechte beek weinig geschikt biotoop voorhanden en werd een enkel territorium
opgevoerd. Na het beekherstel profiteert de soort van de brede, geaccidenteerde en insectenrijke
oeverzone met overgangen van droog naar nat. In 2014 werden langs de Tungelroijse Beek tien
territoria vastgesteld.
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Kramsvogel (Turdus pilaris)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: incidentele broedvogel (0 - 1 paar)
: nvt
: nvt
: nvt

Verspreiding en biotoop
Kramsvogels zijn vastgesteld in open cultuurlandschap (de Kruisvennen) en in bos (randzone De
Banen). De locatie in de Kruisvennen betrof een loofbosje met houtsingels en vochtig grasland. In De
Banen bestond de biotoop uit vochtig, licht begraasd en extensief hooiland grenzend aan vochtig
middeloud loofbos.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
De Kramsvogel werd drie keer als broedvogel opgevoerd. In 1995 werd bij het pompstation te Ospel
op grond van nestindicatief gedrag een territorium vastgesteld. In 1998 en 2008 werd een territorium
vastgesteld bij De Banen. Bij De Banen ging het om waarnemingen van paren in geschikt biotoop.
Het voorkomen in Nederweert hangt samen met de opkomst van de Kramsvogel als broedvogel in
Nederland vanaf de jaren zeventig. Eind jaren tachtig bereikt de populatie een hoogtepunt met 700 900 paren. Het leeuwendeel was in Limburg
gevestigd met Zuid-Limburg als kerngebied.
In Nederweert zijn in die periode ook
meerdere zekere broedgevallen vastgesteld
(Loven & Pahlplatz, 2003). Vanaf de jaren
negentig neemt het aantal paren landelijk
drastisch af van 150 - 200 in 1998 - 2000
naar 15 - 40 in 2013 (Sovon, 2002; Boele et
al., 2015). De Limburgse populatie stelt niets
meer voor en nam af van 353 territoria in
1990 - 1997 naar een schamele 40 in 1998 2011 (van Noorden & van der Weele, 2013).
Hoewel de soort niet volledig is onderzocht,
werd in 2013 in Limburg slechts één
territorium opgevoerd (Hustings et al., 2014).
Hervestiging in Nederweert is onder de
huidige omstandigheden niet waarschijnlijk.
Situatie 2014
Niet vastgesteld.

Grote Lijster (Turdus viscivorus)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: schaarse broedvogel (27 - 59 paren)
: fluctuerend
: 36% (2005)
: 17% (2012)

Verspreiding en biotoop
De Grote Lijster heeft een ruime tot beperkte verspreiding en kan in alle biotopen worden
aangetroffen. Bos (Weerterbos, landgoed ’t Kruis, Wellenstein), halfopen cultuurland (omgeving
Kolenhofweg, omgeving De Zoom) en agrarisch bebouwd gebied (buurtschappen en Horickheide)
hebben de voorkeur. De overige biotopen zijn van geringe betekenis.
Grote Lijsters kunnen in alle bostypen worden aangetroffen maar hebben een voorkeur voor de
vochtige delen met landbouwenclaves. Territoria worden verder vastgesteld in leefgebieden met
wegbeplanting, oude erfbeplanting, grote structuurrijke tuinen, parken en bosjes. Dichtheden van 2 - 3
terr./100ha. zijn niet ongewoon. Uitzonderlijke dichtheden werden ten zuiden van Leveroij vastgesteld
(1997: 5 terr./100ha.).
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Aantalsontwikkeling 1997 - 2013
In tegenstelling tot de landelijke index neemt de Grote Lijster in 1997 - 2005 sterk toe in Nederweert.
Of de toename een herstel is na de koude winters van 1995/96 en 1996/97 is onzeker want na zachte
winters tussen 2006 - 2009 gaat de soort hard onderuit. In de normale winters in 2009/10 - 2012/13
met soms stevige vorst en veel sneeuw zakt de populatie verder weg.
In het studiegebied worden binnen de biotopen opvallende verschuivingen geconstateerd. In bos en
bosrijke delen in halfopen cultuurland neemt het aantal sterk toe of blijft gelijk, in open cultuurland en
in stedelijk en agrarisch bebouwd gebied nemen de aantallen zeer sterk af. Met name in het
cultuurland rond de buurtschappen is het verval dramatisch (2005: 22, 2012: 3). Deze leefomgeving
was in 1994 - 2005 de belangrijkste broedbiotoop in Nederweert. Aan nestgelegenheid in de ouder
wordende erf- en wegbeplanting kan het niet liggen. Mogelijk speelt de massale omzetting van
grasland in akkerland een rol en is productiegrasland met snelgroeiende grassen ongeschikt als
foerageergebied. De aantalsontwikkeling in
bos is opmerkelijk maar weegt niet op tegen
het verlies in de andere gebieden. In 1997 2007 neemt het aantal paren in bos sterk
toe (7 - 23) om daarna te stabiliseren. De
toename vindt plaats in het Weerterbos en
in Wellenstein, in landgoed ’t Kruis is de
populatie stabiel.
In sommige jaren zijn paren lokaal in een
veel groter of veel kleiner aantal aanwezig
(Gebleektendijk, 2004: 5, 2005: 9;
Wellenstein 2004: 2, 2005: 7). De oorzaak
van deze schommelingen is niet bekend. De
Grote Lijster loopt niet alleen in Nederweert
averij op, ook in de Provincie gaat het aantal
achteruit. In 1990 - 1997 werden 1907
territoria geteld, in 1998 - 2011 nog 1581
(van Noorden en van der Weele, 2013).

Situatie 2014
De Grote Lijster bevindt zich in zwaar weer en weet niet uit het dal omhoog te kruipen. In 2014 werden
28 territoria vastgesteld, net geen dieptepunt. De soort was in slechts 18% van de kilometerhokken
aanwezig (2005: 36%). In de woonkernen werd in 2010 het laatste territorium opgevoerd. In de
aangrenzende agrarisch bebouwde gebieden, in 2005 het kerngebied in Nederweert, is de soort
weggevaagd en werd slechts één territorium vastgesteld. De populatie in bos en halfopen cultuurland
bleef overeind. Of dat zo blijft is gezien de ontwikkeling in de andere gebieden onzeker. De beste
broedgebieden zijn momenteel het Weerterbos (8), landgoed ’t Kruis, de omgeving van De Zoom (6)
en Wellenstein en omgeving (6). De hoogste dichtheden werden in de omgeving van de bossen
Kolenhofweg geregistreerd (3 terr./100ha).
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Graszanger (Cisticola juncidis)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: toevallige broedvogel (0 - 1 paar)
: nvt
: nvt
: nvt

Verspreiding en biotoop
De Graszanger is alleen vastgesteld in het hoogveenrestant De Zoom. De soort werd waargenomen
in een open deel van het reservaat met een vegetatie van pijpenstrootje, biezen en hennegras.
Solitaire berken en struweel waren verspreid aanwezig.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
Op 16 mei 2000 werd een waarnemer
aangenaam verrast toen in De Zoom een
Graszanger werd waargenomen. Het betrof
de waarneming van een zingend en baltsend
mannetje. De vogel liet zich tot 24 augustus
regelmatig horen. Er zijn geen aanwijzingen
dat
daadwerkelijk
is
gebroed.
De
aanwezigheid in De Zoom was bijzonder. Het
betrof het eerste territorium in Limburg.
Vestigingen in het binnenland zijn zeer
schaars. De kleine broedpopulatie die in
Nederland aanwezig is (2013: 6 - 15) wordt
grotendeels in de provincie Zeeland
vastgesteld (Boele et al., 2014). Het relatief
milde klimaat hier is gunstig voor de soort.
Koude winters hebben grote gevolgen en
kunnen voor een decimering van het aantal
zorgen.
Situatie 2014
Niet vastgesteld.
Sprinkhaanzanger (Locustella naevia)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: zeldzame tot vrij schaarse broedvogel (1 - 14 paren)
: fluctuerend
: 6% (2004)
: 1% (1999)
Verspreiding en biotoop
De Sprinkhaanzanger heeft een zeer
beperkte verspreiding en broedt vooral in
moeras. Het hoogveenreservaat De Zoom is
het belangrijkste en in sommige jaren enige
broedgebied in Nederweert. In De Zoom
wordt gebroed in vegetatie met hennegras,
pitrus en pijpenstrootje en hier en daar een
wilg of vuilboom. Zeer open vlaktes en
besloten delen worden gemeden. Paren die
in bos broeden zijn vastgesteld in extensief
hooiland, moerassige laagtes, bosaanplant
en open populierenopstanden. Verruigde uit
productie genomen landbouwgronden en
kapvlaktes worden incidenteel bezet. De
broedgebieden kunnen als vochtig tot
drassig omschreven worden. Behalve in De
Zoom zijn territoria vastgesteld in het
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Weerterbos, De Banen, Schoorkuilen, de Kievitsloop de rand van de Groote Moost en langs de
Tungelroijse Beek.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
De Sprinkhaanzanger is in de tijdreeks in aantal toegenomen. De aantalsontwikkeling wordt
gekenmerkt door pieken en dalen en volgt de landelijke trend (Sovon, 2013). Fluctuaties zijn terug te
voeren op wisselende waterstanden en aanbod van tijdelijk geschikt broedbiotoop. Omstandigheden
in de Afrikaanse overwinteringsgebieden zijn vermoedelijk ook van invloed.
De Zoom is een van oudsher bekende broedlocatie (Bossenbroek & van Bree, 1984) en is in
Nederweert hét leefgebied. Door lagere waterstanden en een voortschrijdende verruiging is De Zoom
optimaal broedbiotoop. De veranderingen in De Zoom worden vertaald in een explosieve toename
(1988 - 2002: 0 - 3; 2003 - 2013: 2 - 14). De uitbreiding van de Sprinkhaanzanger van natte naar
droge heide is op meer plaatsen in Limburg geconstateerd (Boeren, 2009). In de overige gebieden in
Nederweert is de Sprinkhaanzanger een onregelmatige of incidentele broedvogel. Per locatie worden
maximaal twee territoria vastgesteld.

Situatie 2014
Door natuurherstel in de verschillende natuurgebieden lijkt plaatselijk geschikt biotoop aanwezig,
echter worden deze gebieden niet door de Sprinkhaanzanger bezet. De Zoom was in 2014 de enige
plek in Nederweert die werd uitgekozen. In het gebied werden negen zangposten ontdekt.
Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: onregelmatige broedvogel (0 - 1 paar)
: nvt
: nvt
: nvt

Verspreiding en biotoop
De Rietzanger heeft een zeer beperkte verspreiding en is alleen in het Weerterbos en de
hoogveenrestanten Sarsven en de Schoorkuilen aangetroffen. Territoria werden vastgesteld in
overjarige rietkragen al dan niet langs open water. Ter hoogte van de Einderbeek vond vestiging
plaats in een sloot met eenjarig riet.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
In de onderzoeksperiode werd zeven keer een territorium van de Rietzanger vastgesteld. Zingende
mannetjes werden gelokaliseerd in het Sarsven (1994, 2006), de Schoorkuilen (2003, 2004, 2010),
de Einderbeek ter hoogte van het Kanaal Wessem - Nederweert (2005) en de Slenk in het Weerterbos
(2013). Er zijn hooguit twee waarnemingen per territorium gedaan. Nestindicerend gedrag is niet
waargenomen.
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De Rietzanger was tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw veel minder zeldzaam dan
tegenwoordig. De Banen, landgoed ’t Kruis, De Zoom en de Noordervaart waren bekende
broedplaatsen (Loven & Pahlplatz, 2003). De afname in de periode daarna past binnen de landelijke
trend waarbij de broedgebieden in het zuiden en oosten van Nederland grotendeels verlaten werden.
In Noord-, West- en Midden-Nederland houdt de soort stand of neemt in aantal toe (van Dijk et al.,
2009, Boele et al., 2013).
In Nederweert ging broedbiotoop verloren door verdroging en verruiging, maar ook natuurherstel in De
Banen is ongunstig voor de Rietzanger. Tijdens de opschoning in 1991 werd veel riet verwijderd. In de
jaren daarna nam het areaal riet verder af
door minder voedselrijke omstandigheden in
De Banen. Ook het Sarsven kan voorlopig
als broedgebied worden afgeschreven. In
2009 werd het ven opgeschoond en werden
rietkragen verwijderd. In het Sarsven wordt
net als in De Banen naar voedselarme
waarden gestreefd.
Vanaf 2006 wordt het riet langs de drie
kanalen in Nederweert niet of gefaseerd
gemaaid. Met name langs de Noordervaart
lijkt
geschikt
broedbiotoop
aanwezig.
Hervestiging blijft echter uit. Vlakdekkend
onderzoek in de provincie Limburg toont het
zeldzame voorkomen aan en levert in 1990 2011 slechts acht territoria op (van Noorden
& van der Weele, 2013).
Situatie 2014
Niet vastgesteld.
Bosrietzanger (Acrocephalus palustris)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: schaarse broedvogel (33 - 80 paren)
: toename, fluctuerend
: 26% (2007)
: 15% (2001)

Verspreiding en biotoop
De Bosrietzanger heeft een beperkte tot ruime verspreiding en kan in alle landschapstypen worden
aangetroffen. De belangrijkste broedgebieden liggen in de oeverzone langs open water en in moeras.
Ruigte, enige openheid en vochtige tot drassige omstandigheden zijn belangrijke
vestigingsvoorwaarden. Binnen deze omstandigheden is er een keur aan mogelijkheden die de
biotoop bepaald.
Langs de drie kanalen wordt gebroed in oevers en flauwe hellingen met ruigtekruiden, riet en
struwelen. In moeras (de Kievitsloop, De Zoom) wordt gebroed in open vegetatie met riet en wilg. In
agrarisch cultuurland broeden paren langs visvijvers en ecologische verbindingszones (Laarderheide,
De Wetering, Stokershorst) en langs beken met aangepast maaibeheer (Visschensteert, Tungelroijse
Beek). In bos prefereert de soort jonge aanplant, ruig hooiland, moerassige laagtes en open
populierenopstanden (Weerterbos, landgoed ’t Kruis). In de hoogveenrestanten en heidevennen (De
Banen, Schoorkuilen, Sarsven, ven In de Vloed) broeden slechts enkele paren. Deze gebieden zijn in
de regel te nat. Braakliggende terreinen met een vochtige ondergrond kunnen in korte tijd flinke
aantallen herbergen (de Kruisvennen, bedrijventerrein Pannenweg II).
De Bosrietzanger is een pioniersoort. Indien het omslagpunt van ruige vegetatie naar struweel- en
bosvorming wordt bereikt en de openheid verdwijnt, verdwijnt ook de Bosrietzanger.
De hoogste dichtheden werden vastgesteld ter hoogte van Kanaal Wessem-Nederweert/Kwegt: 10
terr./100ha. (2012).
Aantalsontwikkeling 1999 – 2013
De aantalsontwikkeling van de Bosrietzanger verloopt onregelmatig, maar het aantal broedparen
neemt wel toe. De dynamiek in de broedgebieden en de situatie in de overwinteringsgebieden in
tropisch Oost-Afrika bepalen het aantal. Het aantal territoria langs de kanalen is van grote invloed op
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het totaal (1999: 42; 2010: 13). Schommelingen langs het Kanaal Wessem - Nederweert zijn deels
terug te voeren op periodiek onderhoud (klepelen). Voor de extremen langs de Noordervaart kan geen
verklaring gegeven worden. De populatie langs de minder interessante Zuid-Willemsvaart is vrij
constant.
In de moerasgebieden de Kievitsloop en De Zoom is een kleine in aantal toenemende populatie
aanwezig. De presentie in stedelijk gebied is meestal incidenteel en komt voor rekening van tijdelijke
vestigingen in braakliggend industrieterrein (Pannenweg II, 1999 - 2010: maximaal 9). Open
cultuurland is van geringe betekenis maar onder gunstige omstandigheden kan het aantal fors
oplopen (de Kruisvennen: 2000 - 2004, circa zes hectare vochtige braakliggende akker: 2 - 7
territoria).
De toekomst van deze virtuoos onder de
zangvogels ziet er gunstig uit door
vernatting in het Weerterbos, herinrichting
van de Tungelroijse Beek en verhoging van
het waterpeil in sloten (Nieuw Limburgs Peil)
in combinatie met een minder strak
maairegime. De aantalsontwikkeling in de
Schoorkuilen en het Sarsven zal mede
worden bepaald door het gevoerde beheer.
De randzone in beide gebieden wordt net
als in De Banen gemaaid waardoor
overjarige ruigtekruiden, belangrijk voor de
bevestiging van het nest, beperkt aanwezig
zijn. In Limburg nam de soort de afgelopen
decennia sterk toe van 3323 territoria in
1990 - 1997 naar 4783 territoria in 1998 2011 (van Noorden en van der Weele,
2013).

Na de herinrichting in 2012 ontstond langs de Tungelroijse Beek een lint aan territoria van Grasmus (groen),
Kleine Karekiet (rood), Bosrietzanger (geel) en Blauwborst (blauw).

Situatie 2014
Het omvangrijke natuurherstel pakt lokaal goed uit voor de Bosrietzanger. Vooral langs de
Tungelroijse Beek zijn de omstandigheden na de herinrichting in 2009 erg gunstig. In 2012 en 2013
werden respectievelijk zeven en 18 territoria geregistreerd, in 2014 waren het er 20. Door de opkomst
van struwelen en beekbegeleidende bosjes wordt de biotoop op den duur minder interessant maar de
verwachting is dat steeds geschikte plekken aanwezig blijven. In het hele studiegebied werd een fraai
aantal van 71 territoria geregistreerd. Ten opzichte van 2013 werden minder territoria vastgesteld in
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de Kievitsloop (-6) en de Schoorkuilen (-6). Langs de Noordervaart (3), het Kanaal WessemNederweert en de Zuid-Willemsvaart (2) was de zang van de Bosrietzanger weinig te horen. Dit is
deels terug te voeren op werkzaamheden aan de oeverbeschoeiing vanaf 2013. In het Weerterbos
(+6) deed de soort het daarentegen goed. Vooral de Grashut (5) was geliefd. In open (3) en halfopen
(2) cultuurland blijft de soort een zeldzaamheid.
Kleine Karekiet (Acrocephalus scirpaceus)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: vrij algemene broedvogel (131 - 200 paren)
: stabiel/toename
: 37% (2011)
: 23% (2000)

Verspreiding en biotoop
De Kleine Karekiet heeft een ruime verspreiding en breidt het verspreidingsgebied uit. De soort broedt
in rietveldjes en in rietkragen langs open water. Belangrijke broedgebieden zijn de kanalen,
moerassen, hoogveenrestanten, heidevennen en laagtes in het Weerterbos en de Tungelroijse Beek.
In cultuurland wordt gebroed bij plasjes, retentiebekkens, sloten en visvijvers.
De Kleine Karekiet heeft een voorkeur voor overjarig riet en de rietkraag mag niet al te ijl zijn.
Daarnaast prefereert de soort puur riet boven verruigd riet (Hustings et al., 2006, Sovon, 2002). In de
meeste broedgebieden is een overjarige rietkraag aanwezig. De rietkraag langs de kanalen werd in
1999 - 2005 jaarlijks en in 2006 - 2013 niet of gefaseerd gemaaid.
Langs de kanalen verschilt de breedte, dichtheid en samenstelling van de rietkraag: Noordervaart,
dichte gesloten rietkraag deels overwoekert met ruigtekruiden en braam, Kanaal Wessem Nederweert: verspreide rietfragmenten vooral op de oostelijke oever, Zuid - Willemsvaart:
onderbroken ijle rietfragmenten. In sloten evenwijdig langs dit kanaal is plaatselijk riet aanwezig. In
heidevennen in bos en in opgeschoonde hoogveenrestanten komt plaatselijk riet voor. In deze
gebieden wordt een voedselarme tot matig voedselrijke waterkwaliteit nagestreefd. Riet is na
opschoning beperkt aanwezig en kan door veranderingen in de waterkwaliteit toe- of afnemen. De
hoogste dichtheden zijn in de Kievitsloop vastgesteld:16 terr./100ha.
Aantalsontwikkeling 1999 - 2013
De aantalsontwikkeling van de Kleine Karekiet verloopt in 1999-2009 stabiel, daarna neemt het aantal
toe. Voorkomen, aantallen en dichtheden worden bepaald door omstandigheden in de broedbiotoop,
natuurherstel en maaibeheer.
Binnen de broedgebieden is veel veranderd voor de Kleine Karekiet. In De Zoom en Kievitsloop is
geen natuurherstel uitgevoerd, treedt verrruiging op en neemt het aantal af. De rietkraag langs de
Noordervaart wordt minder geschikt door de opkomst van ruigtekruiden (vooral Akkerwinde).
Gefaseerd maaibeheer vanaf 2006 werkt verruiging van de rietkraag zelfs in de hand.
Natuurherstel heeft zowel een positief als negatief effect. Positief is de ontwikkeling in moerassige
laagtes en vennen waar riet is gespaard of tot
ontwikkeling
komt
(Weerterbos,
Schoorkuilenven, deelgebieden Schoordijk en
Kwegt). Aanleg van retentiebekkens is
eveneens gunstig. Door de voedselrijke
waterkwaliteit is een goede voedingsbodem
voor riet aanwezig en ontstaan nieuwe
mogelijkheden
(Eindhovense
Baan,
retentiebekkens Laarderheide). Negatieve
effecten zijn vastgesteld na opschoning in De
Banen (najaar 1991) en Sarsven (2009) waar
veel riet verdween. In het voorjaar van 1991,
vlak voor de ingrijpende opschoning, werd in
De Banen/Sarsven het formidabele aantal
van 138 territoria geteld (van der Coelen &
van Seggelen, 1993). De resterende
rietkragen raakten in verval en stellen niet
veel meer voor. In 2013 waren in De
Banen/Sarsven een schamele zes territoria
over.
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Langs de talrijke sloten in Nederweert is de situatie in de tijdreeks verbeterd. Door beken en sloten
gefaseerd en minder frequent te maaien (Oude Graaf, Bossche Vaart, Rosvelterlossing,
Visschensteert) en door herinrichting van beken met natuurlijke beekprofielen (Neerpeelbeek,
Tungelroijse Beek) neemt het aantal paren toe.
Op landelijke schaal is Limburg van geringe betekenis voor deze rietvogel. Binnen de provincie
behoort Nederweert tot één van de belangrijkste broedgebieden. De Limburgse populatie wordt in
2000 - 2004 op 1500 - 1900 paren geschat (Hustings et al., 2006).

Zuid - Willemsvaart
Noordervaart
Kan. Wessem – Nederw.
De Kievitsloop
De Zoom
Weerterbos
Tungelroijse beek
Overig
Totaal

99
10
54
21
28
12
8
0
1
134
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11
11
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15
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5
5
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7
2
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1
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1
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17
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5
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9
25
37
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52
57
52
131 144 158 148 145 144 114 137 173 192 171 158 184

Kleine Karekiet. Aantal territoria in de kerngebieden en in overig Nederweert in 1999 - 2014.
Situatie 2014
In Nederweert werden exclusief De Banen en Sarsven 184 territoria vastgesteld, het op één na
hoogste aantal in de tijdreeks. In De Banen (1) en Sarsven (3), in 1991 (138) met stip het beste
broedgebied in Nederweert, is amper geschikt biotoop aanwezig. De afname in beide vennen wordt
voor een deel gecompenseerd door nieuwe vestigingen elders. De laatste jaren springt vooral de
Tungelroijse Beek in het oog. De slingerende beek profileert zich ook voor de Kleine Karekiet (27) tot
een waar kerngebied. Nieuwe gebieden waar van natuurherstel wordt geprofiteerd zijn de
Schoorkuilen (18) en de retentiebekkens Laarderheide (5). In het retentiebekken Eindhovense Baan
werden zes nesten gevonden en werden de jongen geringd (Bron: Theo van de Mortel). De terugval
langs het Kanaal Wessem-Nederweert is terug te voeren op werkzaamheden aan de
oeverbeschoeiing.
Braamsluiper (Sylvia curruca)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: zeldzame tot vrij schaarse broedvogel (1 - 10 paren)
: fluctuerend
: 6% (2005)
: 1% (2013)

Verspreiding en biotoop
De Braamsluiper heeft een beperkte tot zeer beperkte verspreiding in Nederweert. De meeste paren
broeden in agrarisch en stedelijk bebouwd gebied, de rest in bos, halfopen cultuurland en droge
oevers langs open water. In moeras en open cultuurland wordt de soort incidenteel vastgesteld.
Binnen de bebouwde gebieden broedt de Braamsluiper vooral aan de rand van woonkernen en rond
buurtschappen tussen Nederweert, Budschop en Ospel. Vestiging binnen de woonkernen is een
enkele keer vastgesteld. Territoria worden vastgesteld in (braam)struweel, houtsingels, dichte jonge
loofhoutaanplant en in tuinen met heesters en heggen. In bos wordt gebroed in landbouwenclaves
met ruigte.
Aantalsontwikkeling 2002 - 2013
De Braamsluiper is een zeldzame tot vrij schaarse broedvogel in Nederweert. Onderzoek in 2002 2013 levert jaarlijks één tot tien territoria op. De soort heeft in het broedseizoen twee korte
zangpieken. Binnen de bebouwde gebieden worden in mei/juni twee tot drie bezoeken gebracht. Door
de lage trefkans worden zeker territoria gemist.
De Braamsluiper is volgens schaarse historische gegevens nooit een talrijke broedvogel in
Nederweert geweest, maar was in het verleden wel talrijker dan in de tijdreeks. In 1992 en in 2006
onderzocht de Provincie Limburg in de omgeving van Weert, Nederweert en Stramproy een proefvlak
van 12.400 hectare. In 1992 werden 18 territoria vastgesteld in 2006 slechts acht (van Noorden &
Veenstra, 2007).
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De periode van de grote ruilverkavelingen heeft de soort geen goed gedaan. Hagen en
landschapselementen verdwenen samen met de kleinschaligheid. Hierdoor ging broedbiotoop
verloren. Het vrij schaarse voorkomen in
Nederweert sluit aan bij de ijle verspreiding in
Noord- en Midden-Limburg. In Zuid-Limburg
is de soort veel algemener. De Limburgse
populatie wordt in 2000 - 2004 geschat op
1000 - 1500 paren (Hustings et al., 2006).
Situatie 2014
Door het extreem koude voorjaar werden in
2013 territoria gemist en kwam slechts één
paar op papier. De prima telomstandigheden
in 2014 leverden zeven territoria op. De
Braamsluiper behoort hiermee tot een van de
schaarste zangvogels in het studiegebied. De
zangposten werden gelokaliseerd in heggen
(2), een boomkwekerij (1), houtsingels (2) en
langs bermen (2). Vier van de zeven territoria
werden in agrarisch bebouwd gebied
geregistreerd.
Grasmus (Sylvia communis
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: algemene tot vrij algemene broedvogel (324 - 654) vanaf 1999
: toename
: 85% (2011) vanaf 1999
: 70% (2004) vanaf 1999

Verspreiding en biotoop
De Grasmus heeft een zeer ruime verspreiding en heeft van alle onderzochte soorten de ruimste
verspreiding in Nederweert. In het topjaar 2011 was de dekkingsgraad 85% waarmee de bovengrens
waarschijnlijk is bereikt. De kern van de verspreiding ligt in open cultuurland (Laarderheide,
Eindhovense Baan/Moostdijk, de Kruisvennen) en halfopen cultuurland (delen zuidoosten van
Nederweert). Grasmussen ontbreken in zeer open gebieden zonder ruigte (De Wetering), in besloten
bos (delen Weerterbos, Wellenstein en landgoed ’t Kruis) en in dichte bebouwing (alle woonkernen).
Enigszins vochtige biotopen hebben de voorkeur. Ook verruigde oevers (Kanaal Wessem Nederweert, Tungelroijse Beek) en verruigd moeras (de Kievitsloop, De Zoom) zijn interessante
broedgebieden. In bos worden paren vastgesteld langs bosranden en voormalige landbouwenclaves
(Weerterbos: Grashut) en open plekken met ruigte (bosaanplant, kapvlaktes, afstervend
populierenbos). In agrarisch bebouwd gebied broeden paren in erfbeplantingen, boomkwekerijen,
bermen en overhoekjes. In stedelijk bebouwd gebied wordt gebroed in braakliggend terrein.
Grasmussen stellen geen hoge eisen aan het leefgebied. Belangrijke voorwaarden zijn openheid van
het terrein en de aanwezigheid van (berm)sloten en struweel. Indien deze biotoopkenmerken
ontbreken is de kans op vestiging veel kleiner.
In open en halfopen cultuurland kunnen dichtheden oplopen tot 10 - 22 terr./100ha. Onder bijzondere
omstandigheden kan de soort in zeer hoge dichtheden voorkomen: Kruisvennen 2002, braakliggende
akker: 27 terr./100ha.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
De Grasmus werd in de periode 1994 - 1998 in een groot aantal telgebieden onderzocht. Vanaf 1999
is de verspreiding vlakdekkend in kaart gebracht. Om de trend te kunnen weergeven is de
aantalsontwikkeling berekend voor een deel van het onderzoeksgebied (grafiek= aantal Nederweert,
excl. telgebieden 2, 3a, 3b, 12, 13 en 15).
In de jaarlijks onderzochte gebieden neemt het aantal in 1994 - 2001 sterk toe van 143 naar 306
territoria. Daarna volgt een lichte terugval en een stabiele periode van bijna tien jaar (242 - 279). In
2010 - 2013 neemt het aantal verder toe met een ongekende uitschieter in 2011 tot 469 territoria. Voor
het hele onderzoeksgebied werd toen een fabelachtig aantal van 654 territoria geregistreerd; 41%
meer dan het vorige record! Toename vond vooral plaats binnen de bestaande broedgebieden.
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De toename in Nederweert is een afspiegeling van de landelijke trend (Sovon, 2002; van Dijk et al.,
2010). Feitelijk is sprake van herstel na de enorme achteruitgang eind jaren zestig, begin jaren
zeventig (extreme droogte in Afrikaanse overwinteringsgebieden, ruilverkavelingen). Indien de
omstandigheden in de overwinteringsgebieden zeer gunstig zijn leidt dat zoals in 2011 tot een
buitenproportionele toename. Ook wordt geprofiteerd van natuurherstel vanaf de jaren negentig
(Hustings et al., 2006, Vogelbescherming Nederland, 2012).
Bermbeheer speelt in Nederweert eveneens een belangrijke rol. Een groot deel van de populatie
broedt langs de gefaseerd onderhouden bermen. Tot en met 2004 werd in het maaibeheer verschil
gemaakt tussen verbindingsbermen, florabermen en overige bermen. Struwelen werden met
uitzondering van verbindingsbermen, aan beiden zijden van een weg deels verwijderd en gespaard.
Vanaf 2005 geldt voor alle bermtypen een vierjarige maaicyclus. Verbindingsbermen worden gedund
en de overige bermen worden voor een groot deel teruggezet. Nederweert is daarvoor opgedeeld in
twee deelgebieden. Jaarlijks worden in één deelgebied aan één zijde alle bermen teruggezet. Het
nieuwe bermbeheer leidt tot een algemene verjonging van het bermstruweel.
Bermbeheer leidt in grasmusrijke gebieden soms tot een behoorlijke afname. Meestal treedt na een
jaar weer flink herstel op. De in Nederweert gekozen werkwijze is gunstig voor de Grasmus en ook
voor Roodborsttapuit en Geelgors.
Eind jaren zeventig werd de Nederlandse broedpopulatie op 50-75.000 paren geschat. In 1998 - 2000
is het aantal toegenomen tot 130-150.000 paren (SOVON, 2002). De Limburgse populatie lag in 20002004 op 9.000-12.000 paren (Hustings et al., 2006), maar zal inmiddels veel groter zijn.
Situatie 2014
Binnen het onderzoek naar zeldzame en schaarse soorten is de Grasmus de meest algemene
broedvogel met een maximum van 654 territoria in 2011. Vanaf de jaren zeventig tot begin jaren
negentig van de vorige eeuw stond de soort er veel slechter voor. Droogte in de Sahel en
landschappelijke veranderingen zorgden destijds voor een flinke terugval. Het begin van het
onderzoek in 1994 valt samen met een krachtig herstel en tegenwoordig is het meer de vraag waar de
soort niet wordt vastgesteld. In 2014 was de Grasmus wederom met formidabele aantallen aanwezig.
In het hele studiegebied ging het om 532 territoria en in de gebieden die in de hele tijdreeks werden
onderzocht werden 421 territoria opgevoerd. Soorten die voor een belangrijk deel in cultuurland
broeden zoals Roodborsttapuit, Geelgors en Grasmus houden in de tijdreeks stand of nemen toe.
Kanttekening hierbij is dat eigenlijk sprake is van herstellende populaties na de terugval in de laatste
decennia van de vorige eeuw. Dit herstel staat haaks op de sterk negatieve trend van de meeste
akker- en weidevogels.
In de twee telgebieden ten zuiden van de Groote Peel werden ten opzichte van 2013 (71) fors meer
territoria vastgesteld (96). Hoge dichtheden werden vastgesteld bij de Moostdijk/Mussenbaan: 15
terr./100ha. en De Zoom e.o.: 12 terr./100ha. De Tungelroijse Beek heeft de soort veel te bieden en is
onder de huidige omstandigheden een lint van grasmusterritoria (24). In 2013 werden 18 territoria
geregistreerd, in 2012 ging het om zes paren en in de jaren daarvoor was de soort meer af- dan
aanwezig.
In 2014 werd bij 488 territoria het belang
van een biotoopkenmerk binnen de
biotoop in kaart gebracht. De plaats van
de zangpost binnen het territorium was
bepalend.
Het
aantal
geldige
waarnemingen per territorium varieert
van één tot vier. Zangposten met
meerdere kenmerken in een territorium of
waarbij niet bekend is welk kenmerk van
doorslaggevende betekenis is, zijn niet
meegenomen (bijvoorbeeld territorium
met twee waarnemingen waarvan een
met zangpost in de berm en een in
erfbeplanting). Indien drie of meer
waarnemingen werden opgevoerd en de
meeste waarnemingen zijn bij één
bepaald kenmerk gedaan, werd dit
kenmerk als belangrijkste element
beschouwd (bijvoorbeeld territorium met
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drie waarnemingen waarvan twee zangposten in een berm en een in houtwal: berm is
doorslaggevend).
In de grafiek zijn de geselecteerde biotoopkenmerken weergegeven. Deze kenmerken zeggen alleen
iets over het belang van dat kenmerk als zangpost binnen een territorium.
Toelichting onderzochte kenmerken:
Bermen; bermen langs verharde en onverharde wegen met of zonder wegbeplanting of struwelen,
inclusief talud van viaduct of spoorlijn;
Perceelscheiding; grens tussen landbouwpercelen al dan niet onderbroken door een sloot;
Oeverovergang: natuurlijke oevers langs kanaal Wessem Nederweert en de Tungelroijse Beek;
Bosrand: overgang van bosperceel of aaneengesloten bos naar aangrenzend open terrein, inclusief
vlinderstroken;
Bosaanplant: jonge aanplant < 5 jaar van bospercelen;
Open bos: kapvlakte, open populierenbossen;
Erfbeplanting: beplanting rond boerenerven,stallen en woningen;
Struwelen: solitaire struiken of groepen van struiken in natuurgebied, ecologische verbindingszone en
braakliggend terrein niet gebonden aan de overige kenmerken;
Ruigtekruiden; aanwezigheid van ruigtekruiden zonder aanwezigheid van andere kenmerken;
Houtwal/singel; houtopstanden of rijen met een onderlaag van struwelen;
Boomkwekerij: percelen met vooral conifeer en taxus en andere heesters of bomen.

In 1991 werd in Noord-Limburg onderzoek gedaan naar de biotoopkeuze van de Grasmus in
cultuurland (van Noorden, 1994). Uit dit onderzoek bleek dat binnen de onderzochte
biotoopkenmerken de relatie tussen struiken en de aanwezigheid van (droge) sloten het sterkst was
(96%). In Nederweert zal de verhouding weinig anders zijn. Hoewel niet onderzocht maken struiken,
vaak braam, voor het overgrote deel uit van het territorium.
Bij de inventarisatie in 2014 is een onderscheid gemaakt tussen bermen en perceelscheidingen (zie
toelichting). Hoe belangrijk de bermen voor de Grasmus zijn blijkt overduidelijk. In Nederweert wordt
iedere bermzijde eens in de vier jaren teruggezet. Hierdoor treedt de voor de soort noodzakelijke
verjonging op. De lengte aan perceelsscheidingen al dan niet gescheiden door een sloot is een
veelvoud van de lengte aan bermen. Dat hier relatief weinig zangposten werden opgemerkt is
eenvoudig te verklaren. Struwelen langs perceelscheidingen worden binnen de agrarische
bedrijfsvoering meer als een last dan als een lust beschouwd en worden steeds minder getolereerd.
Gevolg is dat het landschap buiten percelen met een natuurbestemming steeds verder verschraald.
Bermen zijn voor een aantal vogelsoorten van het cultuurland van levensbelang, maar zijn ook voor
de overige flora en fauna van grote betekenis en in cultuurland vaak de enige levensaders. Gefaseerd
bermbeheer is een goede manier om de vestigingsvoorwaarden voor deze soorten in stand te
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houden. De bermen langs verharde wegen staan echter onder grote druk. Veel wegen in het
buitengebied zijn smal en kunnen de groei van het aantal verkeersbewegingen en steeds grotere
landbouw- en transportvoertuigen nauwelijks dragen. Tussentijdse oplossingen worden gezocht door
wegen met stol of open betontegels te verbreden. De strook die voor bermbroeders overblijft wordt
daardoor erg smal en voor zowel de kritische als de minder kritische soorten steeds onaantrekkelijker
als broedbiotoop. Daarnaast is geconstateerd dat grondgebruikers los van de gemeentelijke
onderhoudscyclus bermen maaien of tussendoor terugzetten waardoor struwelen geen kans krijgen
om uit te groeien en de bermen verder verschralen.
Van Noorden (1991) beschrijft voor de Grasmus dat 49% van alle territoria langs onverharde wegen
werd aangetroffen, de helft meer dan langs verharde wegen. Onverharde wegen lijken, mede door
een lage verkeersintensiteit en waarschijnlijk hoger insectenaanbod een aantrekkelijkere omgeving
voor de Grasmus dan verharde wegen. Het belang van de onverharde wegen wordt door gewijzigde
inrichting en gebruik van de verharde wegen alleen maar groter.

Gevarieerde wegbermen zijn van groot belang voor soorten als Grasmus, Roodborsttapuit en
Geelgors. Laarderheideweg, 2 augustus 2014.
Fluiter (Phylloscopus sibilatrix)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: zeldzame tot schaarse broedvogel (1 - 41 paren)
: fluctuerend
: 11% (2010)
: 1% (2008)

Verspreiding en biotoop
De Fluiter heeft een beperkte tot zeer beperkte verspreiding in Nederweert. De soort broedt, een
uitzondering daargelaten, alleen in de grote bosgebieden. Naaldbos, populierenopstanden en natte
leefgebieden worden gemeden evenals bossen met een dichte bodembedekking (braam, bosbes).
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Kerngebied is het Weerterbos (>80%). Fluiters broeden hier vooral in middeloud besloten eiken- en
eikenberkenbos. Een enkel paar broedt in de schaarse beukenopstanden. De onderlaag is in alle
gevallen vrij open en struwelen zoals vlier dienen als zangpost. Het Hugterbroek en het gebied tussen
het Voorste en Achterste Hout zijn favoriet. In de vochtige tot natte bossen van In den Vloed ligt het
aantal veel lager. De overige paren broeden in de bossen van landgoed ’t Kruis/Gebleektendijk (lariks
en eiken opstanden) en Wellenstein/Kolenhofweg (eikenberkenbos). Hoge dichtheden werden
geregistreerd in het Weerterbos (1996, 2010: 12 en 15 terr./100ha.) en in Wellenstein (2013: 9
terr./100ha.).
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
Op de aantalsontwikkeling van de Fluiter valt geen peil te trekken. In 1994 - 1999 is de soort een
schaarse tot vrij schaarse broedvogel (33 - 10) en in 2000 - 2009 een zeldzame en onregelmatige
broedvogel (0 - 3). In 2010 - 2013 is de soort opnieuw goed vertegenwoordigd met in 2010 (41) zelfs
een recordaantal maar ook met een daljaar in 2012 (8). De trend in Nederweert is een afspiegeling
van de landelijke ontwikkeling.
Het hoogste aantal territoria per bosgebied is: Weerterbos (37), Wellenstein/Kolenhofweg (9),
Gebleektendijk/landgoed ’t Kruis (2) en Houtsberg (1). In halfopen cultuurland zijn alleen in de Groote
Heide (3) en in de bossen Ingstraat territoria
(1) vastgesteld.
Voor de sterk wisselende aantallen worden
in de literatuur verschillende verklaringen
opgevoerd zoals vernatting waardoor
broedbiotoop verdwijnt en relaties met
muizenrijke jaren. Fluiters broeden op de
grond en zouden bosgebieden in jaren met
een flinke muizenstand mijden om predatie
van de nesten te voorkomen. Ook zouden
Fluiters tijdens de trek door oostenwinden
naar het westen worden verdreven en
daardoor plotseling in een onverwacht hoog
aantal opduiken. Plotselinge overdaad aan
voedsel (rupsenplagen) speelt waarschijnlijk
ook een rol (van der Weele, 2004,
Herremans, 2009; Hustings et al., 2006;
Koffijberg et al.,2011). Veranderingen in de
broedbiotoop door de massale opkomst van
braamstruweel
(Wellenstein/Houtsberg,
Gebleektendijk) speelt lokaal ook een rol.
Wellicht ligt het antwoord binnen deze
mogelijkheden opgesloten of zijn andere
nog onbekende factoren van belang.
Situatie 2014
Waarnemers die in de bosgebieden hun
telrondes volbrengen zijn in mei extra alert
op de aanwezigheid van Fluiters. Bij veel
soorten is de jaarlijkse presentie enigszins
voorspelbaar, maar als naast de Kwartel
een tweede soort is die de uitzondering op
de regel is, is dat wel de Fluiter. 2014
verliep ronduit teleurstellend. De laatste vier
jaar was de soort goed vertegenwoordigd in
Nederweert en in 2010 werd zelf een record
(41) vastgesteld. In het onderzoeksjaar
werden slechts twee territoria opgevoerd
beiden in het Weerterbos; één in het
Voorste Hout en één in In den Vloed.
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Vuurgoudhaan (Regulus ignicapillus)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: zeldzame tot vrij schaarse broedvogel (1 - 8 paren)
: stabiel
: 5% (2003)
: 1% (1996)

Verspreiding en biotoop
De Vuurgoudhaan heeft een zeer beperkte verspreiding en wordt vooral in de grotere bossen
vastgesteld. Kerngebied is het Weerterbos. In landgoed ’t Kruis, Wellenstein en de bossen
Gebleektendijk worden Vuurgoudhanen incidenteel geregistreerd. De aanwezigheid van sparren is
van groot belang. Territoria worden vastgesteld in opstanden, boomgroepen en in solitaire sparren in
gemengd bos. In het studiegebied worden in loofbos geen territoria vastgesteld zoals op sommige
plaatsen elders in Nederland. De dichtheden in Nederweert zijn laag, maximaal 2 terr./100ha.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
In de periode 1994 - 2007 is de populatie stabiel en ligt tussen de vijf en acht territoria. In de jaren
daarna ligt het aantal op een lager niveau. Het lage aantal in 1994 - 1997 is te wijten aan onvolledig
onderzoek.
In het Weerterbos wordt de Vuurgoudhaan jaarlijks geregistreerd en zijn maximaal vijf territoria
vastgesteld. De bossen van Wellenstein (maximaal 2), landgoed ’t Kruis (maximaal 1) en de
Gebleektendijk (maximaal 2) zijn van geringe betekenis. In Nederweert neemt het areaal geschikt
broedhabitat gestaag af door stormschade (18 januari 2007) en het dunnen en kappen van
sparrenbossen na de eeuwwisseling. Nieuwe
sparrenpercelen worden amper aangeplant.
Verdere afname is niet uitgesloten.
Nederweert is provinciaal gezien van geringe
betekenis
voor
de
soort.
De
aantalsontwikkeling in Nederweert blijft
achter bij de provinciale tendens. In Limburg
werden in 1990 - 1997, 807 territoria geteld,
in 1998 - 2011 ging het om 1184 territoria
een verschil van 47% (van Noorden & van
der Weele, 2013). Tweederde van de
populatie broedt in Zuid-Limburg (Hustings et
al., 2006).
Situatie 2014
Vuurgoudhaantjes blijven een zeldzame
verschijning in het studiegebied. Het
Weerterbos was opnieuw de enige plek waar
territoria (3) werden geregistreerd. Alle
territoria werden in het zuidwestelijke deel
aangetroffen.
Bonte Vliegenvanger (Ficedula hypoleuca)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: zeldzame tot schaarse broedvogel (1 - 56 paren)
: fluctuerend, toename
: 23% (2014)
: 1% (1996)

Verspreiding en biotoop
De Bonte Vliegenvanger heeft het verspreidingsgebied uitgebreid van een zeer beperkte naar een
beperkte verspreiding. Bos (58%) en halfopen cultuurland (21%) zijn de belangrijkste biotopen. In bos
zijn het Weerterbos, landgoed ’t Kruis en Wellenstein de belangrijkste broedgebieden. In halfopen
cultuurland is het gebied tussen Wellenstein, Leveroij en De Zoom favoriet. Paren broeden in loof- en
naaldbossen, met een voorkeur voor de insectenrijke randzones. In de overige biotopen wordt
gebroed in kleine bosjes, tuinen en erfbeplanting. In stedelijk en agrarisch bebouwd gebied met een
overvloed aan nestkasten broeden weinig paren. In open cultuurland wordt gebroed in tuinen en een
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enkel
landschapselement.
Nestkasten
vergroten de kans op vestiging. De hoogste
dichtheden
zijn
vastgesteld
in
het
Weerterbos ter hoogte van de Hoogbosweg
(2010: 5 terr./100ha.) en de omgeving van
Wellenstein (2011 - 2012: 9 terr./100ha).
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
In de periode 1994 - 2009 verloopt de
aantalsontwikkeling grillig en blijft het aantal
min of meer stabiel. Na 2009 neemt de
populatie sterk toe, vooral in bos en
halfopen cultuurland. Afwezigheid en lage
aantallen in 1994 - 1997 zijn terug te voeren
op onvolledig onderzoek. In het Weerterbos
wordt gebroed langs de bosranden en in
vochtige bosjes en tuinen in de
aangrenzende Laarderheide. Ook in
Wellenstein worden jaarlijks relatief veel
territoria geregistreerd. De aanwezigheid
van nestkasten verklaart het geclusterde voorkomen.
De afname vanaf de jaren tachtig wordt in verband gebracht met klimaatveranderingen. Bonte
Vliegenvangers zouden in de problemen komen omdat de soort niet zou anticiperen op vervroeging
van de rupsenpiek met voedselgebrek als gevolg. Nieuwe onderzoeksgegevens tonen aan dat de
vogels eerder naar de broedgebieden terugkeren, dat de ei-leg aanzienlijk is vervroegd en het aantal
uitgevlogen jongen stijgt. Ook lijkt de soort keuzes te maken voor bossen met een wat latere
rupsenpiek (van Turnhout et al., 2011). Hoe een en ander op elkaar is afgestemd is nog niet bekend,
maar Bonte Vliegenvangers lijken flexibeler dan gedacht. Vanaf 2003 gaat het de soort landelijk
gezien voor de wind. In Nederweert is daar in eerste instantie niets van te merken, maar na 2009
neemt het aantal ook binnen het studiegebied fors toe. Vervolgonderzoek zal uitwijzen of de
explosieve groei een tijdelijke opleving is of dat de soort aan de vooravond van een bloeiperiode staat.
Naast de omstandigheden in de broedbiotoop speelt ook de situatie in het Afrikaanse
overwinteringsgebied een belangrijke rol. De explosieve toename in 2011 in Nederweert en een
landelijk indexrecord worden hiermee in verband gebracht.
In Limburg verschuift de status van noord naar zuid van een vrij talrijke naar een zeldzame
broedvogel. Nederweert valt binnen het grensgebied waar nog redelijke aantallen voorkomen. De
Limburgse populatie wordt in 2000 - 2004 geschat op 1000 - 1500 paren (Hustings et. al., 2006).
Situatie 2014
Voor het vierde jaar op rij was de Bonte Vliegenvanger, naar maatstaven voor het studiegebied, goed
vertegenwoordigd. Waarnemers kregen 41 territoria op papier. Alleen in het topjaar 2011 (56) waren
het er meer. De helft van de populatie bevond zich in het Weerterbos (15) en de aangrenzende delen
van de Laarderheide (6). Opvallend was een cluster van zeven territoria in de omgeving van
Ospeldijk. Het zuidoosten van Nederweert was goed voor 11 territoria. In stedelijk gebied was de
Bonte Vliegenvanger opnieuw een zeldzame verschijning met alleen een territorium in Ospeldijk en
een in Budschop. Buiten de woonkernen wordt de omgeving van bebouwing niet gemeden. Bij
woningen met tuinen in bosrijke gebieden of in cultuurland werden 17 territoria vastgesteld. Voedsel is
waarschijnlijk de sleutelfactor waarom de soort binnen de woonkernen zo zeldzaam is.
Boomklever (Sitta europaea)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: zeldzame tot schaarse broedvogel (1 - 88 paren)
: toename
: 31% (2014)
: 1% (1996)

Verspreiding en biotoop
De Boomklever heeft het verspreidingsgebied spectaculair uitgebreid van een zeer beperkte naar een
ruime verspreiding. Bos is veruit de belangrijkste biotoop. De beste broedgebieden zijn het
Weerterbos en aangrenzende bosjes in de Laarderheide en de bosrijke delen in het zuidoosten van
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Nederweert
(Wellenstein/Kolenhofweg,
bossen Gebleektendijk, landgoed ’t Kruis,
randzones hoogveenrestanten). Vanaf 2000
neemt de populatie in halfopen cultuurland
licht toe en worden ook de overige biotopen
voorzichtig bezet.
In bos is een voorkeur voor middeloude
bossen.
Eiken-,
eikenberkenbos
en
populierenopstanden zijn het best bezet.
Broeden
in
gemengd
bos
met
verhoudingsgewijs veel naaldhout (lariks en
grove den) komt voor. Uitgestrekte
monotone naaldbossen (Maarheezerveld)
worden gemeden. Paren die buiten de
kerngebieden worden vastgesteld broeden
in kleine bosjes tot minder dan één hectare,
in
landschapselementen,
parken,
erfbeplanting en wegbeplanting met eiken.
De hoogste dichtheden zijn in het
Weerterbos geregistreerd (Middelste Hout,
2007 en 2012: 10 terr./100ha.).
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
De Boomklever is in de tijdreeks explosief
toegenomen. De soort is vóór 1994 een
zeldzame verschijning in Nederweert. Tot de
eeuwwisseling neemt het aantal voorzichtig
toe, daarna is sprake van een zeer sterke
toename (2000 - 2003: 12 - 41). De groei
vlakt vervolgens tijdelijk af om daarna weer
door te zetten (2004 - 2013: 36 - 83). De
toename gaat gepaard met hogere
dichtheden
en
vergroting
van
het
verspreidingsgebied van 1% tot 4% per jaar.
Het
Weerterbos,
landgoed
’t
Kruis/Gebleektendijk
en
Wellenstein
fungeren als brongebieden voor de
omringende gebieden. In het Weerterbos
wordt in 2007 (38) de top bereikt en
stabiliseert de populatie daarna tussen de 29 - 38 territoria. In de bossen van landgoed ’t
Kruis/Gebleektendijk en in Wellenstein/Kolenhofweg neemt het aantal paren nog steeds toe. In de
omgeving van De Banen en Vlakwater fluctueren de aantallen (2003 - 2005: 4 - 2, 2006 - 2013: 0 - 5).
De brongebieden raken langzaam verzadigd. Gevolg is dat Boomklevers steeds vaker daarbuiten
worden vastgesteld en zelfs aan de rand van de bebouwde kom opduiken. De overal aanwezige
wegbeplanting (30 - 60 jaar) kan als springplank naar nieuwe leefgebieden fungeren.
De toename in Nederweert past in het provinciale en landelijke beeld van een soort die sterk in
opkomst is. In 1990 -1997 werden in Limburg 1946 territoria geteld, in 1998 - 2011 ging het om ten
minste 3682 territoria. De toename wordt in verband gebrachte met het ouder worden van de bossen
(Van Noorden en van der Weele, 2013; Sovon, 2002; Hustings et al., 2006).
Situatie 2014
De laatste drie jaren lag het aantal op hetzelfde niveau en was het maar de vraag of de Boomklever
na de explosieve groei in de periode daarvoor verder toe zou kunnen nemen. De Kleine Bonte Specht
nam in die periode ook sterk toe, maar deze populatie is duidelijk op de weg terug. De opmars van de
Boomklever blijkt echter niet te stuiten. In 2014 werden 88 territoria vastgesteld, opnieuw een record.
Boomklevers waren in 31% van het studiegebied aanwezig. De helft van de populatie zat in het
Weerterbos (43) waar een recordaantal aanwezig was en dichtheden tot 9 terr./100ha. werden bereikt.
Ook in de bossen Gebleektendijk/landgoed ’t Kruis (16) werden niet eerder zoveel territoria opgevoerd
terwijl in Wellenstein/Kolenhofweg ten minste tien territoria aanwezig waren. De toename in
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Nederweert vindt vooral in de bossen plaats. Daarbuiten neemt het aantal slechts langzaam toe. Een
nieuwe locatie werd ontdekt in oude erfbeplanting tussen Nederweert en Ospel.
Wielewaal * (Oriolus oriolus)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: schaarse tot vrij schaarse broedvogel (21 - 50 paren)
: fluctuerend
: 26% (1994)
: 14% (2009)

Verspreiding en biotoop
Het verspreidingsgebied krimpt van een ruime verspreiding midden jaren negentig naar een beperkte
e
verspreiding in de jaren daarna. Na de eerste decade van de 21 eeuw wordt weer een ruime
verspreiding gehaald. Bos is de favoriete biotoop gevolgd door halfopen cultuurland. Open cultuurland
en agrarisch bebouwd gebied worden amper bezet.
Het Weerterbos en de bosrijke delen in het zuidoosten van Nederweert zijn de belangrijkste
broedgebieden. Vochtige tot enigszins natte biotopen hebben de voorkeur. In het Weerterbos zijn
vooral bosranden en open populierenopstanden in trek. In de meer gesloten delen is de soort veel
schaarser. In de hoogveenrestanten en in landgoed ’t Kruis wordt gebroed in elzen-, eiken-, en
eikenberkenbos. In Wellenstein broedt de Wielewaal in percelen met overwegend berk en beuk. In
naaldbos of door naaldhout gedomineerd gemengd bos wordt de Wielewaal niet of zelden
geregistreerd.
De hoogste dichtheden zijn vastgesteld in de beboste randzone rond De Banen/Sarsven (1997: 5
terr./100ha.), Weerterbos (2000, 2013: 4 terr./100ha.), (Wellenstein/Houtsberg (1996: 3 terr./100ha.)
en het halfopen cultuurland ten zuiden van De Zoom (2013: 4 terr./100ha.).
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
De Wielewaal neemt in de periode 1994 - 2004 sterk af en stabiliseert daarna op een laag niveau. In
2012 wordt een onverwachte opleving vastgesteld die in 2013 wordt voortgezet. Deze opleving is
tekort om van een herstel te spreken, maar is niettemin opvallend. In hoeverre voedselaanbod
(rupsen) een rol in de aantalsontwikkeling speelt is onbekend.
De trend in Nederweert volgt op hoofdlijn de landelijke ontwikkeling. De afname in 1994 - 2004 is een
proces dat al eerder in gang is gezet. In 1991/1992 werden tijdens onderzoek door de Provincie
Limburg 55 territoria geregistreerd. De omgeving van De Banen was toen goed voor tien paren, terwijl
in het Weerterbos 17 paren werden geregistreerd (van der Coelen & van Seggelen, 1993; van
Noorden, 1994). In 1972 werden 15 territoria vastgesteld in het Weerterbos (KNVV afdeling
Eindhoven, 1972).
De afname vond, uitgezonderd het Weerterbos, in het hele studiegebied plaats. In de bossen
Gebleektendijk (2003 - 2005, 2007 - 2009) en in Wellenstein (1999, 2005, 2011) werd de soort soms
helemaal niet vastgesteld. In het algemeen
wist de Wielewaal zich het best te
handhaven in de grote vochtige bossen.
Droge bossen en kleine bossen in halfopen
cultuurland werden, met uitzondering van
het gebied tussen De Zoom, Leveroij en
Vlakwater,
amper
bezet.
In
de
hoogveenrestanten De Banen, Sarsven en
Schoorkuilen is afname in die periode
versterkt door biotoopverlies als gevolg van
venherstel.
Berken
stierven
af
na
peilverhoging en vochtige loofbosjes en
houtopstanden werden gekapt. In 1990 1997 en 1998 - 2011 werd de Wielewaal in
Limburg in kaart gebracht en nam het aantal
fors af van 733 territoria naar respectievelijk
486 territoria (van Noorden en van der
Weele, 2013). In verband met de sterke
landelijke afname is de Wielewaal in 2004
met de status “kwetsbaar” op de Rode lijst
geplaatst (van Beusekom et al., 2005).
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Situatie 2014
Als de negatieve geluiden uit een groot deel van de provincie juist zijn, mogen we in Nederweert niet
klagen. Wielewalen waren na een verrassend hoog aantal in 2013 (46) iets minder goed
vertegenwoordigd, maar 39 territoria is nog steeds een fraai aantal. Vrijwel alle territoria werden
vastgesteld in bos en halfopen cultuurland. Het Weerterbos spant de kroon met maar liefst 16
territoria. De bossen rondom de Grashut en de bossen in In den Vloed zijn goede plekken om deze
exotische zomergast tegen te komen. Wie het geduld kon opbrengen om de volop baltsende
mannetjes te volgen werd beloond met soms meerdere exemplaren in de kijker.
Net als in 2014 was een opvallend aantal aanwezig in bossen en halfopen cultuurland tussen Leveroij,
De Banen en De Zoom. Waarnemers waren hier extra alert op uitsluitende waarnemingen om het
aantal territoria te kunnen bepalen. Rond de Ingstraat en de Leveroijse Dijk werden dichtheden van 3
terr./100ha. vastgesteld. De bossen Gebleektendijk en landgoed ’t Kruis waren in 2013 goed voor
ouderwetse aantallen (9). In 2014 lag het aantal beduidend lager (4).
Grauwe Klauwier * (Lanius collurio)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: onregelmatige broedvogel (0 - 4 paren)
: toename
: 3%
: 1%

Verspreiding en biotoop
De Grauwe Klauwier heeft een zeer beperkte verspreiding in Nederweert en broedt alleen in
natuurgebieden. De soort is vastgesteld in moeras (De Zoom, Kievitsloop), open en halfopen
cultuurland (Moostdijk, randzone De Banen) en bos (Weerterbos; Grashut, In den Vloed).
In De Zoom wordt gebroed op de grens van verruigd moeras en heideveldjes met struweel,
vliegdennen en afgestorven berken. In de overige gebieden worden territoria vastgesteld in
kleinschalig kruidenrijk hooiland met (braam)struwelen en heggen of singels. Deze biotopen
kenmerken zich door extensief beheer, lage begrazingsdruk (paarden, Edelherten, runderen,
schapen), en vochtige omstandigheden met vaak water in de buurt (sloten, beken, grachten, vennen).
Vijf van de zes locaties zijn in eigendom van terreinbeheerders.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
Tot begin jaren zeventig was de Grauwe Klauwier een regelmatige broedvogel in Nederweert. De
enorme landschappelijke veranderingen die vanaf het midden van de vorige eeuw plaatsvonden
hadden grote gevolgen en decimeerden de populatie. Het laatst bekende territorium vóór 1994 werd in
1972 vastgesteld in het Weerterbos (Loven & Pahlplatz, 2003). Of de soort na 1972 ook in Nederweert
heeft gebroed is niet bekend, maar is niet erg waarschijnlijk. De Limburgse populatie werd bijna
geheel weggevaagd en bereikt eind jaren tachtig een dieptepunt. Eind jaren negentig treedt
voorzichtig herstel op (Hustings et al., 2006). De terugkeer van de Grauwe Klauwier is te danken aan
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natuurherstel én de opmars vanuit de
zuidelijk gelegen broedgebieden; in ZuidLimburg ontstond een heus bolwerk, in
België namen de aantallen in de jaren
negentig flink toe en in Frankrijk is de
populatie in 2001 - 2007 met 38%
toegenomen (van Dongen, 2010).
In 2003 werden in De Zoom van 10 juli tot 1
augustus waarnemingen gedaan van
mannetje in geschikt biotoop; een
marginaal territorium. De Grauwe Klauwier
liet het onderzoeksgebied vervolgens
enkele jaren links liggen terwijl de
Limburgse populatie juist krachtig herstelde.
In 2008 (38) werd zelfs het hoogste aantal
sinds de jaren zeventig vastgesteld. Het
ging met name om vestigingen langs de
oostgrens en het uiterste zuiden van de
provincie (van Dongen, 2008). In 2009 is de
soort ook in de Peelregio aanwezig en werd
in de Groote Peel voor het eerst in 45 jaar een territorium opgevoerd (Pahlplatz & Meeuwissen, 2010).
De opmars kreeg vanaf 2010 binnen het studiegebied een vervolg:






Weerterbos, 2010: Grashut, zeker broedgeval; In den Vloed, zeker broedgeval;
Randzone,
Groote
Peel,
2010:
Moostdijk/Mussenbaan,
territorium;
2011,
Moostdijk/Mussenbaan: territorium en nestindicatief; 2012, Moostdijk/Mussenbaan: territorium,
Putteris: territorium; 2013, Putteris: zeker broedgeval;
De Banen, 2010: zeker broedgeval; 2011, territorium;
De Zoom, 2011: territorium; 2012: zeker broedgeval; 2013: territorium;
Kievitsloop, 2013: territorium

De aanwezigheid van de Grauwe Klauwier duidt op bijzonder hoge natuurwaarden. Samen met een
aantal paren in de Groote Peel vormt het studiegebied een van de twee kerngebieden in Limburg
(Bakhuizen et al., 2013).
Gezien de recente ontwikkeling worden de komende jaren bijzonder interessant; is de top al bereikt, of
gaat het spectaculaire herstel nog even door? Binnen de bestaande broedgebieden lijkt plaatselijk
ruimte voor meer paren. In de Groote Moost en een aantal kleine gebiedjes in het zuidoosten van
Nederweert is vestiging mogelijk als de beste plekken zijn bezet. De kans op vestiging in agrarisch
gebied is klein, daarvoor is het aanbod van en de variatie aan grote insecten te gering. Als nestplaats
blijkt de aanwezigheid van braamstruweel vaak cruciaal. In de wegbermen van Nederweert is aan
braamstruiken geen gebrek. Deze plaatsen zijn echter verstoringsgevoelig. Braamstruwelen tussen de
landbouwpercelen passen niet in de agrarische bedrijfsvoering en worden steeds minder getolereerd.
Situatie 2014
Vanaf 2010 prijkt de Grauwe Klauwier met drie tot vier territoria op broedvogellijst. In 2014 werd
ondanks de goede weersomstandigheden slechts één territorium vastgesteld. Het enige broedgeval
werd in de beheersgebieden tussen de Groote Peel en Moostdijk geregistreerd. Gebroed werd in
braamstruweel en vijf jongen werden grootgebracht (bron: Frank Meeuwissen). Een tweede vestiging
in dit gebied was van te korte duur om als territorium aan te merken. In het Weerterbos werd de soort
wel waargenomen maar deze waarnemingen hadden betrekking op doortrekkers. In de potentiële
broedgebieden De Banen, De Zoom en Kievitsloop werden geen waarnemingen verricht.
Europese Kanarie (Serinus serinus)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: incidentele broedvogel (0 - 2 paren)
: nvt
: nvt
: nvt
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Verspreiding en biotoop
De verspreiding van de Europese Kanarie bleef beperkt tot een tuin in agrarisch bebouwd gebied in
Schoor en een loofbosje in halfopen cultuurland nabij De Zoom.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
In de tijdreeks werden alleen in 2002
territoria (2) van de Europese Kanarie
vastgesteld. In beide gevallen ging het om
eenmalige waarnemingen van zingende
mannetjes. Hoewel de broedzekerheid klein
is, is de aanwezigheid in Nederweert
bijzonder. Europese Kanaries worden
voornamelijk in het Nederlands - Duits
grensgebied vastgesteld en in Zuid - Limburg
(Sovon, 2002; Hustings et al., 2006).
Karteerders van de Provincie Limburg telden
in 1990 - 1997, 248 territoria, in de periode
1998 - 2011 slechts 48 (van Noorden en van
der
Weele,
2013).
Hervestiging
in
Nederweert op korte termijn is niet
waarschijnlijk.
Situatie 2014
Niet vastgesteld.

Putter (Carduelis carduelis)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: zeldzame tot vrij schaarse broedvogel (0 - 30 paren)
: toename
: 15% (2013)
: 1% (2009)

Verspreiding en biotoop
De Putter heeft een beperkte tot zeer beperkte verspreiding. De soort is een relatieve nieuwkomer in
Nederweert. De eerste schaarse vestigingen werden in de omgeving van bebouwing vastgesteld. In
2012 wordt het verspreidingsgebied in één klap fors uitgebreid en wordt de soort in vrijwel alle
biotopen gesignaleerd.
In stedelijk gebied wordt gebroed op industrieterrein (Pannenweg II) en binnen de bebouwde kom van
Ospel, Nederweert, Nederweert-Eind en Leveroij. Putters hebben hier een voorkeur voor tuinen,
plantsoenen, parken, boomgaarden en de rand van de bebouwing. Wegbeplanting wordt vaak als
zangpost gebruikt. In bos en halfopen cultuurland is de soort vooral te vinden bij ruderale kruidenrijke
terreinen waar natuurherstel is uitgevoerd. In agrarisch bebouwd en open cultuurland is de Putter een
zeldzaamheid. Zeer open gebieden worden gemeden.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
De Putter is al geruime tijd bezig om Nederland te veroveren, maar liet het onderzoeksgebied lange
tijd links liggen. Terwijl de landelijke index jaarlijks fors naar boven werd bijgesteld, kwam Nederweert
pas vanaf 2010 serieus in beeld.
In 1994 - 2009 is de soort meer af- dan aanwezig en werd vijf keer een territorium opgevoerd. In alle
gevallen ging het om solitaire paren of zingende mannetjes. In 2010 en 2011 worden zes territoria
vastgesteld, vooral in de grootste woonkern in Nederweert. In een aantal gevallen werd broeden met
zekerheid aangetoond. In 2012 neemt de soort onverwacht zeer sterk toe en worden verspreid over
het studiegebied 22 territoria vastgesteld waarvan negen in de bebouwde gebieden. In 2013 blijft het
aantal hoog met 21 territoria. Binnen het verspreidingsgebied worden kleine concentraties vastgesteld
aan de randen van het Weerterbos en aangrenzende retentiebekkens, de Tungelroijse beek, de
Schoorkuilen en de omgeving van Nederweert-Eind.
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Tot voor kort kwam het zeldzame
voorkomen in Nederweert overeen met het
schaarse voorkomen in westelijk MiddenLimburg en de zandgronden in NoordBrabant (Sovon, 2002; Hustings et al.,
2006). Dit beeld moet op grond van de
laatste ontwikkelingen behoorlijk worden
bijgesteld (Sovon, 2013).
Situatie 2014
Na een aarzelend begin in 2000 - 2009,
kreeg de Putter steeds meer vaste voet aan
de grond en nam het aantal in 2012 en
2013 sterk toe. In 2014 maakt de Putter
een nieuwe sprong en werden 30 territoria
vastgesteld. Binnen het studiegebied
worden
de
contouren
van
enkele
kerngebieden steeds beter zichtbaar.
Clusters zijn te vinden in het Weerterbos en
de aangrenzende Laarderheide (11), de
randzone ten zuiden van de Groote Peel en Ospeldijk (4), langs de Tungelroijse Beek (3) en het
gebied tussen Nederweert-Eind, De Banen en de Schoorkuilen (8). Putters worden hier vaak in
kruidenrijk braakliggend of natuurterrein aangetroffen. In de bebouwde kom van Nederweert stagneert
het aantal en werden vier territoria opgevoerd. De hoogste dichtheden werden in Nederweert-Eind en
omgeving vastgesteld (4 terr./100ha.).
Kruisbek (Loxia curvirostra)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: zeldzame tot vrij schaarse broedvogel (0 - 9 paren)
: fluctuerend
: 7% (2003)
: 1% (2010)

Verspreiding en biotoop
De Kruisbek heeft een beperkte tot zeer beperkte verspreiding en is alleen in bos vastgesteld. Het
Weerterbos is het belangrijkste broedgebied, in landgoed ’t Kruis wordt incidenteel gebroed.
In het Weerterbos worden territoria (23) vooral in het zuidelijke deel vastgesteld. Het noordelijk
gelegen In den Vloed (8) is minder interessant; het areaal naaldbos is aanzienlijk, maar de diversiteit
is minder dan in het zuidelijke deel. Bovendien voldoet het zuidelijke deel beter aan de biotoopeisen
van de Kruisbek; de bossen zijn over het algemeen ouder en grenzen aan de uitgestrekte
naaldbossen van de Hugterheide.
In Nederweert zijn de omstandigheden niet
optimaal voor de Kruisbek. De naaldbossen
bestaan overwegend uit grove den, zijn
jong tot middeloud en de diversiteit aan
naaldhoutsoorten is gering. Door gewijzigd
bosbeheer
wordt
Nederweert
als
broedgebied bovendien steeds minder
interessant. Naaldbossen worden gedund
en omgevormd tot loofbos, nieuwe
naaldbossen worden amper aangeplant.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
De Kruisbek is in Nederweert in de regel
een zeldzame broedvogel. In 2002 - 2007
werd de soort jaarlijks vastgesteld. In de
overige jaren is de Kruisbek meer af- dan
aanwezig. In 1994 en in 2003 werd een
territorium in landgoed ’t Kruis vastgesteld,
alle overige territoria werden in het
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Weerterbos opgetekend. In de hele tijdreeks werd slechts één zeker broedgeval opgevoerd (april
2011: Weerterbos, Maarheezerveld).
De aanwezigheid als broedvogel hangt voor een belangrijk deel samen met het optreden van
kruisbekkeninvasies uit Scandinavië. Het aantal paren kan daardoor jaarlijks enorm fluctueren.
Hoewel Nederweert van geringe betekenis is voor deze soort, is er een sterke overeenkomst met de
landelijke bevindingen (zie grafiek).
Nederweert sluit als broedgebied aan op de populatie die in het zuidelijke deel van Zuid-Oost Brabant
wordt vastgesteld (Sovon, 2002). Afhankelijk van de jaarlijks forse fluctuaties wordt de Limburgse
populatie op 20 - 200 paren geschat (Hustings et al., 2006).
Situatie 2014
Het zag er aanvankelijk hoopvol uit. In de wintermaanden waren Kruisbekken volop aanwezig (bron:
Waarneming.nl) maar in het broedseizoen was daar niets meer van te merken. Incidenteel werd een
losse waarneming gedaan die niet aan de criteria voldeed. De soort is daarmee voor het derde jaar op
rij niet als broedvogel vertegenwoordigd.
Goudvink (Pyrulla pyrulla)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: zeldzame tot vrij schaarse broedvogel (3 - 18 paren)
: toename/fluctuerend
: 10% (2012)
: 2% (1996)

Verspreiding en biotoop
De Goudvink heeft een beperkte tot zeer beperkte verspreiding. Bos en moeras zijn de belangrijkste
biotopen. De uitgestrekte bossen van het Weerterbos en landgoed ’t Kruis zijn favoriet. In Wellenstein,
de bossen Gebleektendijk, De Banen en De Zoom wordt onregelmatig gebroed. Incidenteel wordt een
territorium elders opgetekend (Bientje, Leveroijsedijk).
De Goudvink heeft een voorkeur voor middeloud bos, maar wordt ook in dichte jonge aanplant
vastgesteld (wilg, berk, spar en lariks). De broedgebieden hebben over het algemeen een vochtig
karakter.
De hoogste dichtheden werden vastgesteld in landgoed ’t Kruis (1997: 7 terr./100ha.) en in het
Weerterbos, In den Vloed (2013: 5 terr./100ha.).
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
Het aantal territoria van de Goudvink kan behoorlijk fluctueren waarbij binnen de kerngebieden
verschillende ontwikkelingen worden geregistreerd. In het Weerterbos worden na de eeuwwisseling
meer paren geregistreerd dan in de periode daarvoor (1994 - 2000: 1 - 6, 2001 - 2013: 7 - 15). De
soort neemt hier tot 2006 in aantal toe (15) valt daarna ver terug en is in 2013 weer op het niveau van
2006. In landgoed ’t Kruis neemt het aantal in 1994 - 2005 juist af en worden 2007 - 2010 geen
territoria vastgesteld. Hoewel een deel van het landgoed (circa 30 ha.) niet wordt onderzocht en
daardoor een enkel territorium wordt gemist,
worden 15 territoria zoals in 1991 zeker niet
meer gehaald (van der Coelen & van
Seggelen, 1993). Het aantal territoria buiten
de twee kerngebieden is zeer bescheiden en
in sommige jaren wordt de soort in de rest
van Nederweert helemaal niet vastgesteld.
Goudvinken zouden wel eens kunnen
profiteren van wijzigingen in het bosbeheer en
verhoging van waterpeilen. In gedund vochtig
naaldbos schieten lokaal berken massaal
omhoog en ontstaat tijdelijk nieuw biotoop.
Daarnaast verandert de bosstructuur door
vernatting (afsterven eiken, berken en grove
den,
opkomst
struwelen)
en
bieden
overgangen bij laagtes en vennen van droog
naar vochtig en van gesloten bos naar
struweel nieuwe kansen. Veel zal afhangen
van de spontane ontwikkeling van dichte
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struwelen en de manier waarop de randzone door terreinbeheerders wordt beheerd.
Het werkelijke aantal territoria ligt hoger dan met het onderzoek wordt aangetoond. De soort gedraagt
zich heimelijk en de onopvallende zang is voor het niet geoefende oor lastig te traceren. De trend en
het schaarse voorkomen zijn echter reëel en sluit aan bij de lage aantallen in het zuidoosten van
Brabant en in de Belgische Kempen (Sovon, 2002).
Situatie 2014
Het Weerterbos is al vele jaren met stip het belangrijkste broedgebied in Nederweert. In 2014 werden
14 territoria vastgesteld waarvan vijf in In den Vloed en acht in het zuidwestelijke deel. Op alle locaties
was sprake van vochtige omstandigheden. Het enige territorium buiten het Weerterbos werd in
landgoed ’t Kruis vastgesteld.
Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: zeldzame tot vrij schaarse broedvogel (0 - 13 paren)
: toename
: 7% (2011)
: 1% (2005)

Verspreiding en biotoop
De Appelvink heeft een beperkte tot zeer beperkte verspreiding en wordt vooral in bos vastgesteld. In
halfopen cultuurland en in agrarisch en stedelijk bebouwd gebied wordt incidenteel gebroed. Het
Weerterbos en dan vooral het zuidelijke deel is favoriet. In Wellenstein en landgoed ’t Kruis blijft het
vooralsnog bij onregelmatige vestigingen. Het leefgebied bestaat uit middeloud loofbos en gemengd
bos. In bebouwde gebieden wordt de soort soms in erfbeplanting en tuinen geregistreerd. Territoria in
naaldbos zoals die elders in Limburg en in Nederland zijn geregistreerd worden in Nederweert amper
vastgesteld.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
De Appelvink is in 1994 - 2003 een onregelmatige broedvogel en wordt daarna jaarlijks en in
toenemend aantal vastgesteld. De meeste Appelvinken broeden in het zuidwestelijke deel van het
Weerterbos (maximaal 7). In de bossen van In den Vloed met relatief veel populierenopstanden is de
soort opvallend schaars. In de overige broedgebieden in de bosrijke delen in het zuidoosten van
Nederweert is het voorkomen onregelmatig.
Omdat de onopvallende zang niet bij iedere waarnemer goed bekend is, worden jaarlijks enkele paren
gemist. Het schaarse voorkomen is echter reëel.
In delen van het onderzoeksgebied lijkt de
biotoop geschikt voor meer vestigingen.
Boomklevers en Appelvinken zijn aan elkaar
verwant wat betreft leefgebied. De toename
van de Boomklever kwam eerst aarzelend op
gang en is daarna geëxplodeerd. De
toename van de Appelvink is veel minder
sterk en het aantal lijkt te stabiliseren.
De Appelvink neemt in Nederland sterk in
aantal toe (Sovon, 2010). Het studiegebied
en de aangrenzende gebieden blijven achter
bij de landelijke trend (Hustings et al., 2006;
van Noorden & Veenstra, 2007).
Situatie 2014
In het studiegebied werden negen territoria
opgevoerd. Zeven in het Weerterbos en twee
in landgoed ’t Kruis. Het aantal blijft daarmee
op een gemiddeld niveau.
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Geelgors (Emberiza citrinella)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: vrij algemene broedvogel (148 - 234 paren)
: toename
: 53% (2007)
: 40% (1998)

Verspreiding en biotoop
De Geelgors heeft een ruime verspreiding in Nederweert en prefereert bos, bosrijke delen in halfopen
cultuurland en open cultuurland met (eiken) wegbeplanting. De soort ontbreekt in gesloten bos, zeer
open landschap en bebouwde gebieden. Enigszins vochtige gebieden worden nog verdragen,
drassige tot natte gebieden worden gemeden.
Tot de kerngebieden behoren het zuidoosten van Nederweert (moeras, bos en halfopen cultuurland:
maximaal 11 terr./100ha.), het Weerterbos en aangrenzend cultuurland (bos, open en halfopen
cultuurland: maximaal 6 terr./100ha.), de Kievitsloop en omgeving (moeras, halfopen cultuurland:
maximaal 5 ter./100ha.) en de Kruisvennen/’t Bientje (open en halfopen cultuurland: maximaal 11
terr./100ha.).
De broedbiotoop bestaat uit heideveldjes, bosranden, landschapselementen, struweelrijke bermen
kapvlaktes en wegbeplanting. In Nederweert zijn bermen als broedbiotoop van groot belang. Meer dan
50% van de populatie wordt in of nabij bermen vastgesteld.
Aantalsontwikkeling 1994 - 2013
De Geelgors neemt langzaam in aantal toe en heeft het verspreidingsgebied voorzichtig uitgebreid
(1994 - 2002: 41% - 51%; 2003 - 2013: 44% - 53%). Het hoogste aantal werd in 2007 vastgesteld
(234) het laagste in 1995 (148). De soort lijkt relatief ongevoelig voor (vrij) koude en/of sneeuwrijke
winters (1995/96, 1996/97, 2009/10 - 2011/12).
Populatieschommelingen treden op door lokale ingrepen als bermonderhoud, houtkap,
vegetatiesuccessie, natuurherstel en ontwikkelingen in het agrarische gebied.
In delen van het Weerterbos hebben de talrijke natuurherstelprojecten veel invloed op de populatie.
Dit uit zich in sterk wisselende aantallen (In den Vloed, 1994: 3, 2000:16, 2009: 7; de Grashut, 1995:
5, 2001: 14, 2008: 5). Afname wordt vastgesteld ten zuiden van de bossen Gebleektendijk en de
omgeving van De Zoom. Grasland is hier vrijwel verdwenen, daarvoor in de plaats kwamen
graszoden, bloembollen en maïs.
In de Kruisvennen/’t Bientje is de Geelgors flink toegenomen (1994 - 2000: 18 - 26, 2001 - 2013: 25 39). De oorzaak van deze toename is onbekend. Het open karakter in de Kruisvennen wordt
onderbroken door verharde en onverharde wegen met eiken wegbeplanting en struweelrijke bermen.
De meeste Geelgorzen broeden in het zuidoosten van Nederweert. De Geelgors wordt hier overal
vastgesteld met uitzondering van zeer open gebieden, een groot deel van het beekdal van de
Tungelroijse Beek en de bebouwde omgeving van Nederweert-Eind, Leveroij en Schoor. In het
cultuurland ten zuiden van de Groote Peel
kwam de soort eerst nauwelijks voor maar
wordt de laatste jaren een voorzichtige
toename geconstateerd (1994 - 2004: 1 - 3;
2005 - 2012: 2 - 5, 2013: 8).
De komende jaren staan projecten op stapel
die voor de Geelgors gevolgen kunnen
hebben. Binnen het integrale plan Sarsven
en De Banen wordt door omlegging van
beken en peilverhoging in sloten gestreefd
naar verhoging van het grondwaterpeil.
Sommige geelgorsbiotopen worden dan te
nat en ongeschikt. In grote delen van het
Weerterbos is het beheer afgestemd op
vernatting (dempen sloten/rabatten, plaatsen
stuwen) en zijn vennen vergroot en laagtes
afgegraven (In den Vloed en Grashut). Deze
ingrepen zijn ongunstig voor de Geelgors.
Nieuwe mogelijkheden ontstaan in de
kruiden- en insectenrijke, niet al te vochtige
overgangen. Daarnaast biedt herstel van
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heidevegetatie zoals in het Maarheezerveld ook nieuwe kansen. De Limburgse populatie is over de
periode 1990 - 2011 stabiel (van Noorden en van der Weele, 2013).
Situatie 2014
De aantalsontwikkeling van de Geelgors verloopt sinds de eeuwwisseling licht positief. In 2014
werden 206 territoria vastgesteld waarbij dit jaar als een van de betere jaren de boeken in gaat.
Binnen de kerngebieden werden ten opzichte van 2013 opvallend meer territoria vastgesteld in de
Kievitsloop (+8) en het zuidoosten van Nederweert (+18). De kleine populatie die de laatste jaren ten
zuiden van de Groote Peel wordt vastgesteld houdt stand en was goed voor negen territoria. Halfopen
cultuurland is de belangrijkste biotoop voor de Geelgors in Nederweert. Meer dan de helft (115) van
het aantal territoria wordt hier aangetroffen.

Geelgors. De Zoom, 29 april 2003 (Otto Plantema).
Rietgors (Emberiza schoenobaenus)
Status
Trend
Presentie maximum
Presentie minimum

: vrij schaarse tot schaarse broedvogel (16 - 39 paren)
: fluctuerend
: 15% (2013)
: 5% (2005)

Verspreiding en biotoop
De Rietgors heeft een beperkte verspreiding.
De soort prefereert drassige tot natte terreinen met rietkragen en struwelen. Belangrijke
broedgebieden zijn verruigd moeras (Kievitsloop, De Zoom), heidevennen met open water en een
goed ontwikkelde oeverzone (De Banen, Sarsven, Schoorkuilen) en beken met een natuurlijke
oeverbegroeiing (Tungelroijse Beek). De populatie in moerassige laagtes en heidevennen in het
Weerterbos is klein maar neemt wel toe. In cultuurland is de soort een zeldzaamheid. De kanalen
worden gemeden. Daar waar geen venherstel wordt uitgevoerd leidt verdroging en verruiging tot een
afname van de populatie (De Zoom). Beekherstel en vernatting van laagtes zijn gunstig en zorgen
voor vergroting van het verspreidingsgebied.
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Aantalsontwikkeling 2002 - 2013
Ten opzichte van 1991 is het aantal territoria
van de Rietgors flink afgenomen. De
Provincie Limburg telde destijds 76 territoria
in een deel van Nederweert (van der Coelen
& van Seggelen, 1993). In 1991 waren de
belangrijkste broedgebieden de Kievitsloop
(6), De Zoom (35), De Banen (21) en het
Sarsven (10). Deze gebieden zijn nog
steeds belangrijk voor de Rietgors, maar
met uitzondering van de Kievitsloop is de
populatie overal flink afgenomen. In 2002 2009 neemt het aantal af naar 22 territoria.
De neerwaartse spiraal wordt omgebogen
door ven- en beekherstel in het Weerterbos,
de Schoorkuilen en de Neerpeelbeek en
Tungelroijse Beek. Hierdoor klimt de
Rietgors langzaam uit het dal en worden
vanaf 2010, 35 tot 39 territoria vastgesteld.
In De Zoom wordt de Rietgors vanaf 1994
onderzocht. De populatie midden jaren
negentig (18 - 21) is veel kleiner dan in de
periode daarvoor en neemt door verdroging
en verruiging steeds verder af. In de
eveneens sterk verruigde Kievitsloop is de
stand daarentegen vrij stabiel (3 - 7).
Venherstel in 1991 en 1998 in De Banen had
grote gevolgen voor de Rietgors; brede
rietkragen en wilgenstruweel verdwenen en
het waterpeil werd verhoogd. Op grond van
onvolledige tellingen wordt de populatie in
2002 - 2009 op vijf tot 15 territoria geschat.
Volledig onderzoek vanaf 2010 levert
maximaal vijf territoria op. In het Sarsven
nam de populatie (schatting:4 - 7) af door
verbossing van de randzone. Na de
opschoning in 2009 worden één of twee
territoria vastgesteld. De opkomst van riet en
wilg zal het aantal in de toekomst
grotendeels bepalen. De Schoorkuilen ontwikkelen zich steeds meer tot een kerngebied (2013: 8) en
dat geldt ook voor de in 2009 heringerichte Tungelroijse Beek (2013: 6). Het Weerterbos inclusief de
aangrenzende retentiebekkens (2013: 4) worden steeds belangrijker en hebben de potentie om tot
een kerngebied uit te groeien.
Situatie 2014
Het aantal territoria van de Rietgors schommelt vanaf 2010 rond de 35 territoria, aanzienlijk meer dan
in de periode daarvoor. Deze toename is geheel te danken aan nieuw biotoop na ven- en beekherstel.
In 2014 werden 36 territoria vastgesteld. Zonder de nieuwe leefgebieden (Schoorkuilen, Tungelroijse
Beek) zouden er slechts 22 territoria zijn geweest.
Na de onverwachte dip in 2013 in De Zoom (4) werden in 2014 11 territoria opgevoerd. De overige
territoria werden vastgesteld in het Weerterbos (4), retentiebekkens Laarderheide (1), Kievitsloop (3),
Schoorkuilen (8), De Banen (1), Sarsven (2) en de Tungelroijse Beek (7). Nieuwe kansen liggen op
termijn in nieuwe afgegraven laagtes in de Schoorkuilen en bij Vlakwater.
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10.0 Bijlage 1. Broedvogellijst 1994 - 2014
Aantal territoria van kolonie-, zeldzame- en schaarse soorten in 1994 - 2014. Rode lijstsoorten (in
Nederland in hun voorkomen in meer of mindere mate ernstig bedreigd) zijn aangegeven met een
asterisk *. Jaren met (X) zijn niet op betreffende soort onderzocht. Nul (0) betekent dat de soort wel in
dat jaar is onderzocht maar niet als broedvogel is vastgesteld. Een minteken (-) betekent dat de soort
is onderzocht maar niet in alle telgebieden.
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21

17

16

26

26

23

18

16

14

24

20

21

22

13

17

16

17

9

10

Boomvalk*

4

4

5

2

3

3

3

5

4

3

2

4

2

4

5

6

3

5

2

5

4

Patrijs*

220 135

128 122 74

95 127 137 131 150 168 195 202 188 129 110 111 106 86

67 70

Kwartel

15

10

10

33

27

25

22

17

23

4

16

40

7

6

26

20

10

48

21

12

7

Waterral

7

16

2

7

11

19

32

36

37

43

20

22

12

7

25

8

13

8

5

3

7

Porseleinhoen*

2

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Kleinst Waterhoen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Scholekster

40

42

30

34

27

26

25

30

22

22

15

22

17

17

16

22

15

15

18

16 18

Kleine Plevier

0

0

2

1

0

0

1

1

1

1

0

4

2

4

5

6

10

13

12

13 12

Watersnip*

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

2

Houtsnip

1

1

1

3

3

3

4

4

4

3

4

9

11

11

13

11

9

12

13

15 10

Grutto*

69

76

73

44

34

36

39

33

39

35

29

25

24

32

16

17

16

18

22

24 13

Kokmeeuw

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3
1

0

Visdief

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wulp

35

41

43

29

30

32

28

35

29

32

30

25

24

22

26

26

21

21

22

22 20

Turkse Tortel

X

X

X

414 321 264 293 347 352 367 368 380 360 405 373 411 364 351 308 295 234

Zomertortel*

X

X

X

28

19

27

30

30

25

37

29

39

44

43

40

25

42

29

15

2

0

0

1

0

5

7

3

3

6

2

1

4

4

2

3

2

5

2

0

47

23

35

44

41

41

52

52

52

57

58

65

55

47

63

64

56

55

52

51 49

Kerkuil

1)

Steenuil*

*

140

19 16
1

Zeldzame en schaarse broedvogels van Nederweert
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------94

95

96

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13 14

Bosuil

10

15

14

12

11

20

9

15

17

20

21

20

18

17

12

14

17

13

13

13 16

Ransuil*

9

9

7

5

2

12

8

14

4

3

3

6

3

6

5

2

2

1

5

1

6

Velduil*

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Oehoe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Nachtzwaluw

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

3

4

2

3

Gierzwaluw

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IJsvogel

0

2

0

0

0

1

2

4

5

3

7

3

2

3

3

0

1

0

0

3

7

Draaihals*

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Groene Specht*

14

17

7

11

15

16

21

25

21

18

22

26

27

31

31

29

40

41

27

30 28

Zwarte Specht

8

10

10

9

11

12

11

12

9

9

9

11

12

13

10

12

9

11

8

7

Kleine Bonte Specht

8

10

6

14

17

19

17

31

24

36

36

37

39

41

36

46

45

44

41

31 27

4

7

8

11

9

9

8

11

11

12

4

12

3

5

7

7

8

12

9

9

141 99 112 107 117 109 91

74

75

64

71

71

71

58

72

74

72

67 82

0

0

0

0

0

57

32

67 240 155 201 210

Boomleeuwerik
Veldleeuwerik*

123 153

125 124 207 161 211 233 216

0

0

0

0

0

0

Huiszwaluw*

105

31

55

57

41

88 129 139 109 119 156 152 139 116 156 202 195 151 148 142 120

Boompieper 2)

X

X

X

86

79 117 116 135 106 129 133 169 158 170 147 154 165 212 196 182 169

Boompieper 3)

X

X

X

-

-

-

-

-

Graspieper*

X

X

X

X

X

X

X

42

24

22 18

16

19

14

14

15

20

13 11

Engelse Kwikstaart*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

104 113

0

0

6

Oeverzwaluw

Gele Kwikstaart*

0

10

152 168 180 225 221 215 188 202 227 300 283 276 253
0

0

17 25
0

0

129 133 116 139 133 157 152 132 124 136 157 135 119 121 158 195 143 157 167

Grote Gele Kwikstaart

1

0

0

0

0

0

1

0

1

1

1

1

3

3

5

4

1

2

2

3

3

Nachtegaal*

28

17

8

11

15

20

10

7

7

9

10

6

6

9

1

3

10

8

5

4

6

Blauwborst

27

42

32

29

23

30

30

41

26

36

34

25

30

27

33

27

36

37

52

48 50

Zwarte Roodstaart

X

X

X

41

39

52

53

46

48

54

57

57

46

37

50

41

46

47

56

50 49

Gekraagde Roodstaart X

X

X

X

X

X

X

X

14

11

13

11

17

10

17

7

8

15

24

15 23

Paapje*

0

0

0

2

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Roodborsttapuit

53

68

65

83 112 125 126 137 128 125 154 143 130 151 144 151 176 224 238 187 204

0

Kramsvogel*

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Grote Lijster

X

X

X

35

30

36

41

57

52

45

52

59

52

48

35

39

41

37

28

35 28

Graszanger

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sprinkhaanzanger

3

5

1

3

4

1

4

5

2

6

11

9

14

4

5

12

12

14

12

12

9

Rietzanger

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

1

0

0

1

0

Bosrietzanger 4)

X

X

X

X

X

50

42

33

34

56

59

69

64

77

55

54

69

55

60

80 71

Kleine Karekiet 5 )

X

X

X

X

X

134 149 147 131 144 158 148 145 144 114 137 173 192 171 158 184

Braamsluiper

X

X

X

X

X

Grasmus

6)

Grasmus 7)

143 174

X

X

X

4

3

7

10

5

2

5

2

5

8

3

1

0

7

158 203 218 258 280 306 260 246 242 254 279 249 279 248 330 468 350 324 421

-

-

-

-

-

Fluiter

33

24

26

33

15

375 397 411 352 324 352 357 387 357 367 354 463 654 469 468 532
10

3

0

0

3

2

0

1

0

1

3

41

33

8

27

2

Vuurgoudhaan

1

1

1

2

6

7

7

5

7

8

7

5

7

7

5

3

3

5

6

3

3

Bonte Vliegenvanger

2

0

1

3

11

15

8

9

12

9

17

12

8

14

17

19

30

56

40

38 41

Boomklever

6

0

1

3

6

7

12

25

38

41

36

41

46

56

60

58

60

79

82

77 88

Wielewaal*

49

50

43

43

38

36

38

32

31

29

21

27

31

29

32

23

32

27

38

46 39

Grauwe Klauwier*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

4

4

3

3

Putter

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

1

1

6

6

22

21 30

Kruisbek

5

0

0

0

0

0

5

0

1

9

1

1

5

1

0

0

1

3

0

0

Goudvink

7

6

3

16

7

8

6

12

11

10

11

17

16

9

7

7

11

15

16

17 14

0

0

0

4

1

4

0

1

0

0

1

1

4

4

9

6

5

13

9

11

Appelvink
Geelgors
Rietgors
1)

168 148
X

X

1
0
9

173 163 148 180 192 212 194 191 199 210 195 234 170 162 182 179 186 184 206
X

X

X

X

X

X

2)

33

18

21

16

16

22

23

23

35

35

39

38 36

Kerkuil: territoria uit reguliere inventarisaties. Boompieper: territoria in 1997 - 2014 exclusief de telgebieden
3)
4)
1b, 2, 12 en 13. Boompieper: territoria in alle telgebieden in 2002 - 2014. Bosrietzanger: territoria in 1999 5)
2014 exclusief De Banen en Sarsven. Kleine Karekiet: territoria in 1999 - 2014 exclusief De Banen en Sarsven.
6)
Grasmus: aantal territoria in 1994 - 2014 exclusief de telgebieden 2, 3a, 3b, 12, 13 en 15.
7)
Grasmus: territoria alle telgebieden in 1999 - 2014.
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