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Blauwborstje in Bergeijks natuurgebied 

De natuur dichtbij huis, in eigen tuin en soms in eigen vensterbank: er is zo 
vaak iets bijzonders te zien. Maar... je moet er oog voor hebben. IVN Bergeijk-
Eersel helpt de lezers van dit blad om meer te zien, te horen en te beleven. 
Deze week natuur dichtbij huis…... het Blauwborstje 

(door Anny van Kessel) 

 

Met een zeer geïnteresseerd nieuw IVN-lid liep ik vorige week op een mooie zonnige avond 

door een natuurgebiedje in Bergeijk. Zij woont sinds kort in ons dorp en Leoni had mij 

gevraagd of ik haar mooie Bergeijkse natuurgebieden wilde laten zien. Daar gaf ik graag 

gehoor aan en wij gingen dus op pad. Omdat Leoni nog geen verrekijker had, gaf ik haar de 

mijne tijdens de wandeling.  

Wow 

We waren nog geen 10 minuten in het moerassige natuurgebied of Leoni riep uit: “Wow! Ik 

zie een blauwborstje, daar!” Ze wees me de plek en gaf mij haar verrekijker, maar helaas 

was het vogeltje al gevlogen. Wat leuk voor Leoni, maar wat jammer voor mij. Ik heb 

namelijk nog nooit een blauwborst in levende lijve gezien en ben er al jaren naar op zoek. 

Het blauwborstje is een moerasvogel en komt in april vanuit Zuid West Europa (en soms 

West Afrika, op een afstand van 3000 km) naar hier gevlogen. Het mannetje  is prachtig: met 

een blauw borstje, een witte stip (ster) onder zijn snavel en een oranje kraag. Als hij 

wegvliegt zie je twee roestrode vleugels (de staartbasis). Het vrouwtje heeft veel minder 

kleur. 



In Nederland komt hij algemeen voor, maar voor de meeste mensen is hij zeldzaam omdat 

ze hem niet vaak zien. Hij heeft ooit op de Rode Lijst gestaan, maar omdat de soort zich in 

Nederland zo goed heeft ontwikkeld is hij uit de lijst geschrapt. 

Uitbundige zang 

Het mooie vogeltje kan uitbundig zingen en hij doet dus zijn naam eer aan (uit volle borst). 

Hij heeft een eigen zang, maar hij kan ook heel goed imiteren. Bijvoorbeeld het geluid van 

een patrijs of een kwartel. Per jaar heeft hij één of twee legsels en hij verstopt zijn nest op 

de grond. Vaak tussen de vegetatie, en hij bekleedt het aan de binnenkant met pluisjes en 

paardenhaar. 

Inspanningen lonen 

Het is te danken aan Staatsbosbeheer en Gemeente Bergeijk dat de blauwborst zich zo goed 

ontwikkeld heeft in Bergeijk. Maar ook in de rest van Nederland worden inspanningen 

geleverd door diverse natuurorganisaties en gemeentes om de natuur te helpen. Een mooi 

resultaat! IVN Bergeijk-Eersel hoopt dat er in de toekomst nog veel mooie successen 

geboekt worden, zodat nog meer mensen kunnen genieten van al het moois dat de natuur 

ons biedt. Ik ga zeker nog een keer terug naar dit stukje Bergeijkse natuur, want nu ik weet 

dat hij er zit hoop ik het blauwborstje daar heel graag met éigen ogen zien. 

Info 

Elke twee weken wordt een natuurweetje gepubliceerd.  

Alle gepubliceerde natuurweetjes lezen? Kijk op onze website 

https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-bergeijk-eersel/natuurweetjes 

Of wil je meer weten over de natuur? Wordt dan lid van IVN Bergeijk-Eersel.  

Aanmelden kan via https://www.ivn.nl/be of stuur een mailtje naar 

secretaris.ivnbe@gmail.com  
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