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Inleiding
Een contact met Brabants Landschap in de persoon van Mari de Bijl leidt tot het idee om Gijzenrooi,
een natuurgebied van Brabants Landschap tussen Eindhoven en Geldrop, te inventariseren op
broedvogels. Een dergelijk verzoek was ook al ter sprake gekomen in een contact met IVN Geldrop.
Zowel IVN Geldrop als IVN Veldhoven Eindhoven Vessem (IVN VEV) voelden voor de inventarisatie.
Het gebied in eigendom of beheer bij Brabants Landschap is ongeveer 250 ha groot. Een zo
omvangrijk gebied is teveel voor de beide organisaties afzonderlijk, maar een combinatie lijkt
mogelijkheden te bieden. Bij de voorbereidende gesprekken blijkt dat een deel van Gijzenrooi,
namelijk het heggenlandschap in het centrum, al enkele jaren op broedvogels geinventariseerd
wordt door 2 enthousiaste vogelaars. En verder geeft de KNNV afdeling Eindhoven aan deel te willen
nemen. Een leuk uitgangspunt om met 4 aparte vogelgroepen aan het werk te gaan. Alle deelnemers
bij elkaar zijn we met 36 vogelaars!! De “heggengroep” geeft vanaf het begin aan graag de cyclus van
jaarlijkse inventarisaties zichtbaar voort te willen zetten. Na wat mails met Sovon blijkt het goed
mogelijk dat er in 2 aparte telgebieden geinventariseerd wordt, namelijk het “heggenlandschap” dat
een klein deel is van Gijzenrooi ( 18 ha) en een groot telgebied dat er naadloos op aansluit met de
rest van Gijzenrooi samen met het in het westen aansluitende heide en bosgebied van de Stratumse
heide, ook in eigendom van Brabants Landschap ( 307 ha).De splitsing in 2 telgebieden heeft wat
gevolgen. In het voorliggende rapport zijn de beide telgebieden gecombineerd door Sovon. De
stippenkaarten laten het geheel zien, waarbij de begrenzing zichtbaar blijft. De “heggengroep” stelt
een apart rapport samen met de gegevens van het knip- en scheerheggengebied. Zie
literatuuropgave.
We vinden het leuk dat we met deze samenwerking tussen 4 groepen een gezamenlijk resultaat
hebben bereikt voor maar liefst 325 ha natuurgebied. De onderlinge uitwisseling van kennis is leuk
en inspirerend. De deskundigheid van de vogelaars is hoog. Dit vraagt eigenlijk om een vervolg de
komende jaren.
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Gijzenrooi en de Stratumse heide werden bij ons weten niet eerder zo uitgebreid op broedvogels
onderzocht. Er bestaan rapporten van eerdere inventarisaties, maar die gaan over een deelgebied of
zijn gebaseerd op minder telrondes of andere tijdstippen voor de telrondes op de dag, wat uiteraard
een veel minder volledig overzicht geeft.
De inventarisatie in 2021 past in een reeks broedvogelonderzoeken die we als vogelwerkgroep van
het IVN VEV al sinds het jaar 2000 uitvoeren. Ieder jaar is een rapport verschenen dat te vinden is op
de site van deze IVN afdeling. De andere 3 groepen voeren vogelonderzoeken uit op onregelmatige
basis.
We hebben geinventariseerd volgens de landelijke BMP-A methode, (broedvogelmonitoringsprojectAlle soorten) van SOVON. Iedere waarneming is ingevoerd op de site van deze organisatie. Volgens
de methode wordt de gehele populatie broedvogels in een bepaald gebied in kaart gebracht. Dit
geldt voor de beide deelonderzoeken.
Door de grote omvang van het gebied hebben we vanuit de 4 deelnemende groepen 7 aparte
inventarisatiegroepjes ingesteld. Ieder inventarisatiegroepje heeft steeds 1/7 deel van het gebied
bekeken. De “heggengroep” telt uiteraard steeds het heggengebied en IVN Geldrop telt als vast
gebied Gijzenrooi-oost. De andere 5 groepen wisselen iedere ronde van telgebied. Daarmee verhoog
je de kwaliteit. Er zijn een achttal bezoekrondes in de vroege ochtenduren. De 9e ronde begint wat
later op de dag. Verder ook een aantal avondbezoeken voor o.a. uilen, houtsnip en nachtzwaluw. Wij
proberen daarmee een zo volledig mogelijk onderzoek uit te voeren. Het onderzoek is vlakdekkend,
wat wil zeggen dat de gehele oppervlakte van het gebied op alle voorkomende soorten in kaart
wordt gebracht. De inventarisatierondes vinden zowel plaats op de zaterdagochtend, maar ook door
de week.
We brengen dit rapport uit als rapport van het IVN, afdeling Veldhoven Eindhoven Vessem, waar wij
als vogelwerkgroep onderdeel van uitmaken.
We bedanken Brabants Landschap in de personen van Mari de Bijl, Nick Jeurissen en Vivian Maas
voor de leuke samenwerking en het toestemming geven voor het betreden van de gebieden. Ook
dank aan de gemeente Eindhoven in de persoon van Frank Verhagen voor de toestemming gebieden
van deze gemeente bij het onderzoek te betrekken.
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Ligging inventarisatiegebied

Het onderzochte gebied
Een aantal van de vogelaars uit Veldhoven kenden Gijzenrooi nog niet goed. Gelukkig verandert dat
als je er veel gaat rondlopen en alle hoeken en gaten bezoekt. Dan kom je onder invloed van de
charme van het gebied. Kleinschalig met hoogteverschillen en enorm veel houtsingels en mooie
doorkijkjes. Ook veel beslotenheid. Dit natte voorjaar brengt als extra met zich mee dat de flora
uitbundig groeit en heel veel bloemenpracht geeft. Naast de van natura aanwezige kruiden, zien we
ook de ingezaaide akkerkruiden als korenbloem, klaproos, gele ganzenbloem en bolderik. Een genot
voor het oog.
We geven hierna een indruk van de 4 te onderscheiden deelgebieden bij onze inventarisatie.

Gijzenrooi
Dit ongeveer 200 ha grote gebied bestaat uit oud cultuurlandschap dat aan het einde van de
Middeleeuwen is ontstaan. Er heeft geen bewoning plaatsgevonden, behalve in 2 kleine kernen. Ook
is het gebied in de loop van de eeuwen niet herverkaveld. Dat is uniek. De naam Gijzenrooi komt van
“Gijsbrecht zijn rooi” en betekent dat deze persoon hier zijn land of ontgonnen bos had. Binnen het
landschap van Gijzenrooi kun je van binnen naar buiten 3 schillen onderscheiden. In het midden op
het laagste punt ligt een ondoordringbaar elzen- en wilgenbroek met gedeeltes riet en gagel, de
Gijzenrooise Zegge, hier treedt kwel naar buiten. De bodem bestaat uit vlierveen. Daarom heen ligt
een zone van natte graslanden, ook met kwel en een bodem die gedeeltelijk al wat is opgehoogd met
plaggen in de loop van de eeuwen. Dan volgt een op sommige plaatsen steile overgang naar bolle
akkers met een eeuwenoud esdek. Hier wordt graan verbouwd op biologische wijze. De bodem
bestaat uit enkeerdgrond. Tussen de moeraskern en de bolle akkers bestaat een hoogteverschil van 4
meter. De beide kleine kernen Riel en Gijzenrooi behoorden vroeger tot de gemeente Zesgehuchten.
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Een deel van het grondgebied van Gijzenrooi verschoof naar de gemeente Eindhoven en een deel
bleef gemeente Geldrop-Mierlo. De meeste percelen vertonen een omlijsting met zandpaden met
houtsingels en op een aantal plaatsen dicht struweel. Zomereik, ruwe berk, zachte berk, schietwilg,
ratelpopulier en amerikaanse eik, met als struiklaag vele (ook aangeplante) soorten, bijvoorbeeld
veldesdoorn, meidoorn, vogelkers. Helaas ook veel braam als signaal van teveel stikstof. In Gijzenrooi
komen naast veel vogels maar liefst 9 amfibie- en reptielsoorten voor. De schaal van het landschap is
door gebrek aan herverkaveling gelukkig vrij klein gebleven en daarmee heel aantrekkelijk voor zowel
vogels als ook voor recreanten. Inmiddels zijn vrijwel alle bolle akkers in eigendom en beheer van
Brabants Landschap of door een gemeente aangekocht. Op de bolle akkers in het centrale deel van
Gijzenrooi heeft Brabants Landschap over een grote lengte struweelheggen aangelegd van doornige
struiken. Vanuit het zuiden loopt de Kleine Beekloop door Gijzenrooi. Deze gegraven beek ligt in een
klein beekdal en loopt ook door het centrale moeras van de Zegge. Vroeger liep de Kleine Beekloop
meer naar het westen door het moeras. In het gedeelte in de gemeente Eindhoven, ligt een
vloeiweidegebied. Hier komt leem in de bodem voor. Gijzenrooi is een fraai kleinschalig landschap,
zoals Brabants Landschap het stelt: boerenland dat ontroert.

Heggenlandschap
De bolle akkers in het centrale deel van Gijzenrooi werden veel gebruikt en misbruikt door
recreanten die er kriskras overheen liepen, zowel lopend als met paarden en de akkers werden
veelvuldig gebruikt om honden op te laten rennen. Dit feit en de geringe natuurwaarde zorgde voor
het besluit tot de aanleg van doornige struweelheggen vanaf 2013. Inmiddels zijn over meer dan 2
km lengte heggen aangelegd. Ze worden jaarlijks geschoren. De voornaamste soort is meidoorn.
Tussen de heggen groeit o.a. rogge en gerst met veel akkerkruiden. Het geheel voegt veel toe aan het
landschap en ook aan de vogelkundige waarde. Honden en recreanten worden nu geweerd en
gebruiken alleen de zandpaden die door het heggenlandschap lopen. We onderscheiden het
heggenlandschap als een apart deel omdat er sinds enkele jaren een broedvogelonderzoek
uitgevoerd wordt. We geven de resultaten weer in het overzicht in dit rapport. Daarnaast is in 2021
weer een apart rapport gemaakt van het heggenlandschap, zie de literatuurlijst

Stratumse heide
Met de Stratumse heide wordt nu het bos en heidegebied bedoeld dat aansluit bij Gijzenrooi. Tot
ongeveer een eeuw geleden was het een uitgestrekt heidegebied, nog niet beperkt in omvang door
snelwegen. In deze inventarisatie bedoelen we met de Stratumse heide het zuidelijke gebied met
open heide. In 1840 was de Stratumse heide nog onderdeel van de Groote heide die zich uitstrekte
van Eindhoven tot de Belgische grens. De aanleg van de A2 en de A67 hebben de Stratumse heide
afgesneden van de Groote Heide. Het noordelijke deel is inmiddels bebost. Het zuidelijke deel in de
oksel van de Leenderweg in Eindhoven en de A67 bleef heide. Brabants Landschap heeft een
begrazingsgebied ingesteld met o.a. Schotse hooglanders. Aan de oostzijde werden vanuit
natuurcompensatieverplichting voor een nieuwe woonwijk in Geldrop twee gebieden afgegraven en
toegevoegd aan de heide. Hier komt op 2 plaatsen de bijzondere klokjesgentiaan voor. De
recreatiedruk is heel hoog op de Stratumse heide. Zowel wandelaars (met honden) als vele fietsers
en mountainbikers maken gebruik van het gebied. Met een brug over de A67 is naar het zuiden toe
de Groote heide bereikbaar, dit leidt tot extra recreatiebewegingen via de Stratumse heide.

Bossen van de Stratumse Heide
Het noordelijke deel van de Stratumse heide werd bebost. Het gedeelte vanaf de huidige woonwijk
tot en met het Kanunnikesven staat op de topografische kaart van rond 1897 al als bos aangegeven.
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Verder naar het zuiden, dus het gedeelte tussen deze oude bossen en de huidige heide zijn iets
jonger. De aanplant dateert van rond 1930. Het Kanunnikesven is beroemd door zijn vegetatie. Het is
een klein ringvormig hoogveentje. De huidige bossen van de Stratumse heide vallen op door hun
eenvormigheid. Oude vliegdennen die resteren van de voormalige heide staan met flinke aantallen
verspreid in het huidige bos. Het zijn vaak markante bomen. Ze zijn minstens 90 jaar oud, maar
wellicht staan ze al langer op de voormalige heide. Daartussen is in het noordelijke deel een aanplant
gerealiseerd van groveden, zeeden en amerikaanse eik. In het zuidelijke deel is aangeplant met
groveden en amerikaanse eik. Door het sterk dominante karakter van amerikaanse eik is de
ondergroei van lijsterbes en andere struiken sterk beperkt. Het resultaat is een eenvormig bos met
een armoede aan soorten. Het gebruik door recreanten vanuit de naastliggende woonwijken is nog
intensiever dan op het heidegedeelte. In weekenden is het een lawaai van hondengeblaf door het
hele bos. Overal zijn kleinere paden ontstaan, waardoor een dicht wandelnetwerk aanwezig is.
Rustige plekken bestaan niet meer.

Toponiemen en de 4 deelgebieden
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Te onderscheiden natuur- en landschapstypen in Gijzenrooi en de Stratumse heide
We beschrijven de verschillende soorten natuur- en landschapstypen die voorkomen in het
onderzochte gebied. Hierbij sluiten we aan bij de provinciale systematiek voor het Natuur Netwerk
Brabant (NNB).
Natuur- en landschapstypen

Legenda
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Zoete plas en beek (3 ha)
Er zijn 2 laagtes aangelegd in de afgelopen 15 jaar, die voor een deel gevuld zijn met water.
De westelijke is de zogenaamde Achtpoelvlakte en de oostelijke is de zogenaamde
Snepvlakte. Deze zijn zeer ondiep en vallen in de zomer geleidelijk en gedeeltelijk droog.
Daarnaast doorkruist en ontwatert de Kleine Beekloop het gebied. De waterstand in de
Kleine Beekloop is al enkele keren verhoogd, waardoor de waterstand in het centrale deel
van Gijzenrooi en met name in de Zegge merkbaar verder is gestegen. In 2021 is een klein
houten stuwtje aangebracht eind april, wat nog eens voor extra 30 cm waterstandsverhoging
leidde. De Kleine Beekloop is in het verleden vergraven en naar het oosten verlegd. Tot die
tijd liep het als moerasbeekje door de Gijzenrooise Zegge heen.



Poel
Het gebied kent een aantal poelen. In de afgelopen 15 jaar zijn vele nieuwe aangelegd door
Brabants Landschap.



Zuur ven en hoogveenven
De Stratumse heide inclusief het bos kent 3 vennen. Het zijn zure vennen zonder
grondwaterinvloed.



Hoogveen

Het Kanunnikesven is een ven met een ringvormig klein hoogveentje met een aantal
kenmerkende en zeldzame plantensoorten. Het ven en de vegetatie staan sterk onder druk
door betreding, verdroging en stikstofneerslag. Ook slaan er massaal jonge berkjes op.
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Vochtige heide (9 ha)

Het gaat om enkele laagtes in de verder droge heide. Deze zijn vaak begroeid met pijpenstro
en dopheide. Aan de oostzijde van de Stratumse heide is een flinke oppervlakte afgegraven
en toegevoegd aan het type vochtige heide, in combinatie met aanleg van de twee plassen,
de Achtpoelvlakte en de Snepvlakte genoemd.


Droge heide (18 ha)

De Stratumse heide heeft een oppervlak van ongeveer 18 ha open heidegebied. Er staan
slechts enkele eiken en vliegdennen.
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Nat schraalland en vochtig hooiland (14 ha)

Een natuurlijke laagte in het noordwesten van Gijzenrooi van 14 ha , de Vloeiweide, is lang in
agrarisch gebruik geweest. Een vloeiweide is een graslandgebied met periodieke kunstmatige
bevloeiing uit beken of kanalen, waardoor een klein laagje slib achterblijft als bemesting. De
bodem van de vloeiweide bestaat hier uit zand met een hoog leemgehalte. Vrij recent heeft
de gemeente Eindhoven het in eigendom en beheer gekregen. De vloeiweide was sterk
verdroogd. Door het verhogen van de waterstand is een nat gebied hersteld, met op
sommige plaatsen water tot in het maaiveld in de zomer. Jaarlijks wordt het met een
wetlandtrack gemaaid. De vegetatie lijkt nog vrij eenvormig, maar kenmerkende soorten
nemen weer toe. Afhankelijk van de invloed van kwel kan hier schraalland of hooiland tot
ontwikkeling komen.


Droog schraalland (2 ha)
Een klein deel van het heidegebied gaat aan de oostzijde over in een soortenrijke schrale
vegetatie. Dit deel ligt wat hoger. Onderdeel is een kleine laagte met permanent water.
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Kruiden- en faunarijk grasland (62 ha)

Een aanzienlijke oppervlakte van Gijzenrooi, namelijk 62 ha, bestaat uit dit type. Soms is de
vegetatie eenvormig, soms al veel soortenrijker. Dit grasland ligt als een ring om de natte
kern van de Zegge en heeft vochtige en drogere gedeeltes met een dunner of dikker
aanwezig esdek.


Kruiden- en faunarijke akker (57 ha)

De bolle akkers in Gijzenrooi zijn kenmerkend in het landschap. Het gaat om maar liefst 57
ha. De akkers zijn geleidelijk ontstaan tussen de gehuchten Riel en Gijzenrooi. Gelukkig is het
beheer inmiddels overal op biologische basis dus zonder bemesting met drijfmest en zonder
bespuiting met chemicalien. De vele akkerkruiden maken het tot een landschappelijk
uitbundig geheel. Het grootste deel van de opbrengst gaat naar een biologische boer in
Heeze. Op een klein deel blijft de vegetatie staan vanwege voedselvoorziening voor de fauna
in de winter. De centraal in het gebied liggende bolle akker is sinds 2013 omlijst met knip- en
scheerheggen, aangelegd door Brabants Landschap.
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Hoog- en laagveenbos, waaronder struweel (16 ha)

Gijzenrooi kent 2 oude natuurkernen. De grootste is de Zegge, de laagte in het midden van
Gijzenrooi. Het is grauwe wilg struweel op een veenbodem met een inmiddels weer hoge
waterstand. Lokaal is riet of gagel en wat kleine plasje met open water aanwezig. Door de
hoge waterstand is de Zegge al lange tijd ondoordringbaar. Tot 1991 verdroogde de Zegge
nog, maar rond deze tijd trad herstel van de waterstand op. De Kleine Beekloop grenst aan
de Zegge in het oosten. De Zegge kent een rand van hogere elzen en populieren, die de
overgang vormen naar iets drogere omstandigheden. In de Zegge is in het verleden op kleine
schaal turf gewonnen. De andere oude natuurkern en boskern is de zogenaamde Kleine
Zegge, die wat meer naar het noordwesten ligt. Dit gebied is klein maar heeft enkele poelen
en oud elzenbroekbos met veel dicht struweel. Vanuit oude kaarten blijkt dat het een
zogenaamde oude boskern is, wat betekent dat vanaf minstens 1840 bos aanwezig is op deze
plek.
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Dennen-, eiken- en beukenbos (109 ha)

Het bostype van de drogere gronden komt veel voor in Gijzenrooi (24 ha) en veel op de
Stratumse heide (85 ha). In Gijzenrooi is de zomereik de dominante soort, met verder ruwe
berk, ratelpopulier, zwarte els, es en een klein deel amerikaanse eik. De bossen zijn veelal
minstens 100 jaar oud, evenals de lanen en de houtsingels. Een klein deel ligt op een
voormalige vuilstort. In de bossen van de Stratumse heide bestaat het bos uit maar 3
soorten: groveden (oude vliegdennen en latere aanplant), zeeden en amerikaanse eik.


Houtsingel

Gijzenrooi valt op door de grote lengte aan houtsingels. Vele singels zullen er van oudsher
hebben gelegen. Sinds Brabants Landschap het eigendom heeft zijn er een aantal verdwenen
houtsingels teruggeplaatst met een grote variatie aan inheemse soorten. De oppervlakte of
lengte hebben we niet in beeld gebracht.
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Knip- en scheerheggen (meer dan 2 kilometer)

Deze zijn aangelegd vanaf 2013. De soorten die in de heggen voorkomen zijn: meidoorn,
hondsroos, beuk, haagbeuk, liguster, vogelkers en op sommige plekken wilde appel en wilde
peer. Op initiatief van Brabants Landschap mogen de heggen op enkele plekken wat hoger
uitgroeien om zo uitkijkposten te maken voor vogels, die immers zingen vanaf een hoge post
of van daaruit prooi in beeld krijgen of het nest bewaken.
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Weiland en akker in agrarisch gebruik (20 ha)
Het is Brabants Landschap, de gemeente Geldrop-Mierlo en de gemeente Eindhoven gelukt
om vrijwel het gehele gebied van Gijzenrooi te verwerven. Tussenliggend zijn nog maar
enkele percelen van particulieren die min of meer intensief agrarisch gebruik kennen. Enkele
van deze perceeltjes hebben zelfs geen agrarisch gebruik meer en dragen daarmee
(voorlopig, maar hopelijk blijvend) bij aan het verhogen van natuurwaarde. Toch zullen ook
deze perceeltjes een keer verworven moeten worden om verdere verhoging van waterstand,
opheffen van drijfmestgift, eenheid van beheer en borging van de bestemming natuur te
kunnen krijgen. Het gaat maar om 20 ha op een totaalgebied van 325 ha.

Oppervlakte in hectares
natuurbeheertype

Zoete plas en beek
Poel
Zuur ven en
hoogveenven
Hoogveen
Vochtige heide
Droge heide
Nat schraalland en
Vochtig hooiland
Droog schraalland
Kruiden- en
faunarijk grasland
Kruiden- en
faunarijke akker
Hoog- en
laagveenbos
Dennen-, eiken- en
beukenbos
Bebouwing en erf
Houtsingel
Knip- en scheerheg
Tuin
Kapvlakte
Agrarisch gebruikt
weiland of akker
Oeverzwaluwwand
Raster om
begrazingsgebied

Totaal

Gijzenrooi
(excl.
Heggen)

Heggen
landschap
in
Gijzenrooi

3,5

Totaal
Gijzenrooi

Bos
gedeelte
van
Stratumse
heide

3,5

Heide
gedeelte
Stratumse
heide

Totaal
Stratumse
heide

Totaal
inventarisatiegebied

3,0
0,5

3,0
0,5
2,3

3,0
4,0
2,3

9,0
16,8

0,6
9,0
18,0

0,6
9,0
18,0
14,1

2,2

2,2

2,3
0,6
1,2
14,1

14,1

62,2

62,2

2,2
62,2

57,1

57,1

15,5

15,5

39,6

17,5

15,5
24,1

0,4

24,5

68,0

16,7

84,7

109,2

3,1

3,1

3,1

3,6
0,7
19,8

0,4

3,6
0,7
20,2

3,6
0,7
20,2

186,2

18,3

204,5 ha

18

72,1

48,2

120,3 ha

324,8
ha

Uitvoering van de broedvogelinventarisatie
We hebben het broedvogelonderzoek uitgevoerd volgens de richtlijnen van de Handleiding
Broedvogel Monitoring Project voor alle soorten (BMP-A), waarbij soorten door territoriumindicaties
(bijvoorbeeld zang) worden vastgesteld. Voor iedere vogelsoort bestaat een geldige periode van
enkele maanden waarbinnen een territorium kan worden geconstateerd. Voor de soorten waarvan
één of meer territoria zijn bepaald geldt tevens dat uitgegaan kan worden van het daadwerkelijk
broeden in het gebied. Indien twijfels bestaan over het broeden dan is dit bij de soortbespreking
benoemd. We hebben het autoclusterprogramma van Sovon gebruikt. Dit programma stelt
stippenkaarten samen, die we in dit rapport hebben opgenomen.
Er zijn 7 inventarisatiegroepen samengesteld, één voor het oostelijke deel van Gijzenrooi, één voor
het “heggenlandschap” en de overige 5 voor de rest van het gebied Gijzenrooi en de Stratumse
heide. De genoemde 5 groepen bekijken de 5 deeltelgebieden in een wisselrooster, de beide andere
groepen hebben een vast telgebied. Een route wordt afwisselend linksom of rechtsom gelopen. Een
inventarisatieronde vindt steeds plaats tussen een begindatum en een einddatum om daarmee te
garanderen dat 2 opeenvolgende rondes minstens 10 dagen uit elkaar liggen, zoals het BMP
onderzoek vereist. Het inventariseren met 7 deelgroepen vraagt om wat correctiewerk op de
grenzen van de deeltelgebieden. Het kan zomaar voorkomen dat groep 1 een zingend exemplaar
noteert binnen de begrenzing van een deelgebied. Een uur later (of een dag later) komt groep 2 voor
het aangrenzende deeltelgebied en noteert ook een zingend exemplaar van deze soort. Het kan dan
om dezelfde vogel gaan, als het territorium zich uitstrekt over de beide aangrenzende
deeltelgebieden. We hebben geprobeerd met gezond verstand correcties voor deze dubbelingen uit
te voeren, waarbij de fusieafstand voor de soort een belangrijke maatstaf is geweest. Daarnaast zijn
er andere risico’s op dubbelingen voor soorten die veel roepen en zich over grotere afstanden
verplaatsen. Denk aan groene specht en koekoek. Hier is gecorrigeerd op een aannemelijk aantal
territoria als je naar het aanwezige biotoop kijkt.
Naast de 9 reguliere telrondes hebben we in beperkte mate aanvullende waarnemingen gedaan,
vaak overdag. Ook is in enkele gevallen gebruik gemaakt van waarneming.nl die een aanvulling vormt
voor enkele soorten. In de loop van het seizoen blijkt voor het bosgedeelte van de Stratumse heide,
met 2 deeltelgebieden, dat het aantal aanwezige territoria en de spreiding over soorten gering is. Het
bosgebied is eenvormig en daarmee goed voorspelbaar. Hierdoor is het niet aannemelijk dat we er
nog nieuwe territoria zouden opmerken. Vanaf telronde 7 is daarom besloten hier niet meer te tellen
en de vrijkomende energie te besteden aan het splitsen van 3 deeltelgebieden in Gijzenrooi die een
complexe structuur hebben. Hier zijn de 3 deeltelgebieden ieder gehalveerd. Als compensatie
brengen we enkele extra dagbezoeken aan het bosgebied. We merken dat in sommige gevallen in de
autoclustering door Sovon, de territoriumstip op een heel onlogische plek terecht komt, waar een
nest zich zeker niet zal bevinden. Ook dit is zoveel mogelijk gecorrigeerd. Naast de reguliere tellingen
voeren we 4 avondbezoeken uit en een aantal extra ochtendbezoeken. De avondbezoeken zijn ten
behoeve van uilen, houtsnip en nachtzwaluw.
Ieder bezoek aan het inventarisatiegebied moet gescoord worden met een percentage. Als je het
gehele gebied één keer geheel hebt bezocht, dan is dat 100%. Maar we hebben te maken met
deeltelgebieden en met bezoeken die alleen voor bepaalde soorten dienen. Hoe hebben we dit
gescoord? Ieder regulier bezoek in de vroege ochtend is in het totaal 100%. Dit geldt steeds voor het
aparte onderzoek van het heggenlandschap. Voor het “grote” onderzoek in Gijzenrooi en de
Stratumse heide is dit ook 100%, maar onderverdeeld naar de deeltelgebieden: de twee bosgebieden
Stratumse heide beslaan 11% en 11%, het heidegedeelte 24% en de 3 deeltelgebieden van Gijzenrooi
respectievelijk 19%, 14% en 21%. De extra ochtendbezoeken hebben we met 5% van het gebied

19

gewaardeerd en de bezoeken voor één soort met 1%. De genoemde percentages zijn van belang voor
de clustering die Sovon uitvoert. Daarbij geldt het principe dat hoe meer bezoektijd in een gebied
wordt besteed, hoe vaker dat een soort dan ook opgemerkt moet worden. Het aantal bezoeken tellt
daarbij en de lengte van een bezoek. Met 8 rondes in de vroege ochtenduren, en 1 bezoek met wat
latere starttijd aan het einde, de extra ochtend- en avondbezoeken en de aanvulling vanuit
waarneming.nl verwachten we dat we de meeste territoria hebben vastgesteld.
We noteren 93 waarnemingsmomenten in Gijzenrooi en de Stratumse heide en 17
waarnemingsmomenten in het heggengebied. Bij elkaar 110 waarnemingsmomenten.

Weeroverzicht
In de winter van 2020-2021 heeft het meer dan gemiddeld geregend. Dit is een goede
uitgangspositie voor het grondwaterpeil dat na 2 zeer droge zomers weer op het niveau is van voor
de beide droge zomers.
Febr is aan het begin heel koud. Op 7 febr. hebben we 20 cm. sneeuw. Begin febr. geeft veel
nachtvorst met een minumum tot – 11 graden in Eindhoven op 11 febr. De temperatuur komt tussen
6 en 14 febr. overdag niet boven nul, de zogenaamde ijsdagen. Daarna wordt het juist weer veel
warmer met 19 graden op 24 febr. en 25 graden op 31 mrt. en komt de gemiddelde temperatuur
daardoor uit op iets te warm. Het is een droge en zonnige maand.
Mrt heeft een normale temperatuur, maar wel met koude nachten. Het is iets te droog met op 4 en 5
maart veel regen. De maand is zonnig.
April is extreem koud: 3,2 graden kouder dan het 30 jarige gemiddelde. De nachten zijn ook erg koud.
Het is zonnig met weinig neerslag in Eindhoven, namelijk 35 mm.
De lente van februari tot en met april is als geheel koud, maar redelijk zonnig. In Eindhoven en
omgeving is veel neerslag gevallen, maar vaak in de vorm van flinke buien, waarna het op de meeste
andere dagen droog was. Veel regen is prima voor de ontwikkeling van de vegetatie. De bomen
kwamen door de lage temperatuur in de lente pas eind mei in blad en de bloeiperiode van bomen en
planten is veel langer geweest.
Mei is ook nog koud, 2,2 graden kouder dan gemiddeld. Ook de nachten blijven koud. Tot eind mei
hebben we handschoenen nodig gehad bij het tellen in de vroege ochtend. Het is iets somber met
meer neerslag dan normaal ( dit is normaal 56 mm. in Eindhoven). Op 14 mei valt een bui met 20
mm. Op 21 mei is er stormwind.
Juni is record warm, 2 graden meer dan normaal met een warmste dag op 16 juni met 31 graden. Het
is nat met windstoten op 18 juni en ook zonnig. Er valt 95 mm neerslag in Eindhoven. Het is
voortdurend tussen 20 en 25 graden. De neerslag valt in de vorm van enkele stevige buien.
Tussendoor is het vrijwel droog. Door de voldoende neerslag is de vochtvoorziening in het gebied
goed en maakt de warmte het tot zeer groeizaam weer met uitbundige vegetatie. Juli heeft een
ongeveer normale temperatuur, maar is kletsnat, met veel buien, Eindhoven heeft 110 mm, de helft
meer dan normaal.
Augustus is te koud en heeft in Eindhoven 55 mm neerslag.
De zomer is samengenomen gemiddeld van temperatuur, dit komt voornamelijk door de warme
junimaand. De zon liet zich een normale hoeveelheid zien. De neerslag in Eindhoven is ver boven
normaal.
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Tijdstippen van de inventarisaties
10 tot 14 febr
3 tot 7 mrt
17 tot 21 mrt
31 mrt tot 4 apr
14 tot 18 apr
28 apr tot 2 mei
12 tot 16 mei
26 tot 31 mei
9 tot 13 juni

Ronde 1
Ronde 2
Ronde 3
Ronde 4
Ronde 5
Ronde 6
Ronde 7
Ronde 8
Ronde 9

8.00 uur tot 11.00 uur
6.45 uur tot 9.45 uur
6.15 uur tot 9.15 uur
6.45 uur tot 9.45 uur
6.15 uur tot 9.15 uur
5.45 uur tot 8.45 uur
5.15 uur tot 8.15 uur
5.00 uur tot 8.00 uur
9.00 uur tot 12.00 uur

Data van aanvullend onderzoek:
14 jan, 22 feb, 24 mrt, 12 mei en 31 mei, avond.
28 mrt, 13 apr, 16 apr, 21 apr, 21 mei, 28 mei en 9 juli, in de ochtend of overdag.
9 juni, avondbezoek voor het opnemen van de reigernesten met een drone.
Daarnaast zijn een aantal afzonderlijke waarnemingen van individuele soorten ingevoerd, vaak vanuit
eigen bezoeken aan het gebied, maar soms ook via waarneming.nl.
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Resultaten van het onderzoek
Overzicht van de vastgestelde territoria in 2021
In eerdere jaren werden de volgende onderzoeken gedaan naar broedvogels. De gegevens zijn
beschikbaar bij Brabants Landschap.
Omdat de eerdere onderzoeken beperkter van omvang zijn geweest of veel ouder, hebben we de
resultaten daarvan niet opgenomen in onderstaande tabel, maar wel in de soortbeschrijving
daaronder.
Broedvogelsoort

Aantal vast
gestelde
territoria
totaal (325
ha)

Grote canadese gans
Grauwe gans
Nijlgans
Wilde eend
Kwartel
Fazant
Dodaars
Blauwe reiger
Wespendief
Sperwer
Havik
Buizerd
Waterral
Waterhoen
Meerkoet
Kievit
Kleine Plevier
Houtsnip
Holenduif
Houtduif
Turkse tortel
Koekoek
Bosuil
Ransuil
Nachtzwaluw
Kleine bonte specht
Grote bonte specht
Groene specht
Torenvalk
Wielewaal
Gaai
Ekster
Kauw
Zwarte kraai
Zwarte mees
Kuifmees
Pimpelmees
Koolmees

5
5
4
15
1
26
3
5
1
2
2
3
2
4
3
7
2
3
8
41
4
3
4
1
3
8
39
6
1
1
21
3
4
19
13
16
70
132

Waarvan
in het
heggen
landschap
(18 ha)

Waarvan
territoria
Stratumse
heide, incl
bos (120
ha)

1
1
6
1
2
1

1
1

1

4
2
1
1
19
2
2

Waarvan
territoria
Gijzenrooi,
incl heggen
(205 ha)

Veeleisendheid

5
4
3
9
1
26
2
5
1
2
1
2
2
4
3
3

nvt
2
1
1

2
7
22
2
3
2
1

2
2
1

3
8
18
4
1
1
11
2
4
14

21
2

10
1
1

6
6

5
13
16
29
60

41
72
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1
3
3
2
2
2
2
1
1
2

1
2
2
3
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Dichtheid
van de
territoria
per 100
ha
Tot: is 325
ha
G: is 205
ha en Str:
is 120 ha.
G:
2,4
Tot: 1,5
Tot: 1,2
Tot: 4,6
G:
0,5
Tot: 8,0
Tot: 1,0
G:
2,4
Tot: 0,3
Tot :0,6
Tot: 0,6
Tot: 1,0
G:
1,0
G:
2,0
G:
1,5
Tot: 2,2
Str: 1,7
Tot: 1,0
Tot: 2,5
Tot: 12,6
Tot: 1,2
G:
1,5
Tot: 1,2
G:
0,5
Str: 2,5
G:
3,9
Tot: 12,0
Tot: 1,8
Tot: 0,3
G:
0,5
Tot: 6,5
Tot: 1,0
Tot: 1,2
Tot: 5,8
Str: 10,8
Str: 13,3
Tot: 21,5
Tot: 40,6

Hoogste
broed
code

6
12
12
12
1
7
5
16
1
3
12
14
4
7
13
12
12
4
4
9
4
5
4
12
4
5
14
16
6
2
4
9
7
12
4
4
14
12

Broedvogelsoort

Aantal vast
gestelde
territoria
totaal (325
ha)

Boomleeuwerik
Boerenzwaluw
Staartmees
Fitis
Tjiftjaf
Kleine karekiet
Bosrietzanger
Spotvogel
Zwartkop
Tuinfluiter
Braamsluiper
Grasmus
Vuurgoudhaan
Goudhaan
Winterkoning
Boomklever
Boomkruiper
Spreeuw
Merel
Zanglijster
Grote lijster
Grauwe vliegenvanger
Roodborst
Blauwborst
Nachtegaal
Bonte vliegenvanger
Gekraagde roodstaart
Roodborsttapuit
Huismus
Heggenmus
Witte kwikstaart
Graspieper
Boompieper
Vink
Goudvink
Groenling
Kneu
Putter
Geelgors
Rietgors

4
6
10
10
66
9
26
11
126
29
1
69
1
10
111
36
73
29
77
50
7
4
134
3
1
5
6
15
24
36
11
1
18
110
2
7
6
4
23
1
78 srt

Waarvan
in het
heggen
landschap
(18 ha)

Waarvan
territoria
Stratumse
heide, incl
bos (120
ha)

Waarvan
territoria
Gijzenrooi,
incl heggen
(205 ha)

Veeleisendheid

4
2
5
1
1
12
2
1
19

3
3
1
6
1

5

6
8
8
52
8
26
11
100
27
1
68

2
2
14
1

26
2
1
1
10
29
14
36

82
22
37
29
56
34
2
3
54
3
1
4
1
13
24
33
7
1
5
56
2
7
6
4
23
1

21
16
5
1
80

1

4
3
5
1

7

1
5
2
3
4
13
54

5
4

28 srt

47 srt

1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
2
2
2
1

Dichtheid
van de
territoria
per 100
ha
Tot: is 325
ha
G: is 205
ha en Str:
is 120 ha.
Str: 3,3
G:
2,9
Tot: 3,1
Tot: 3,1
Tot: 20,3
Tot: 2,8
G: 12,7
G:
5,4
Tot: 38,8
Tot: 8,9
G:
0,5
G: 33,7
Tot: 0,3
Str: 8,3
Tot: 34,2
Tot: 11,1
Tot: 22,7
Tot: 8,9
Tot: 23,7
Tot: 15,4
Tot: 2,2
Tot: 1,2
Tot: 41,2
G:
1,5
G:
0,5
Tot: 1,5
Tot: 1,8
Tot: 4,6
G: 11,7
Tot: 11,1
Tot: 3,4
G:
0,5
Tot: 5,5
Tot: 33,8
Tot: 0,6
Tot: 2,2
Tot: 1,8
Tot: 1,2
Tot: 7,1
G:
0,5

Hoogste
broed
code

4
9
14
4
9
4
4
4
14
4
4
14
2
4
7
6
4
14
14
12
14
12
14
4
2
4
4
12
16
14
12
2
4
7
4
4
9
4
14
4

71 srt

Toelichting op de tabel.


Aantal vastgestelde territoria
Het aantal vastgestelde territoria is bepaald door het gebruiken van de gestandaardiseerde
automatische clustering, beschikbaar via www.sovon.nl
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Veeleisendheid
Een vogelsoort kan kenmerkend zijn voor een biotoop en vertoont veeleisendheid binnen dat
biotoop. De veeleisendheid van een soort geeft aan hoeveel eisen aan het biotoop van die
soort worden gesteld. Soorten met een brede biotoopkeuze zijn “weinig kritisch”, soorten
met een smalle biotoopkeuze zijn “kritisch”. In goed ontwikkelde terreinen komen naast veel
gewone soorten ook “kritische” soorten voor. De aanwezigheid van vrij kritische of kritische
soorten zegt dus iets over de kwaliteit van de broedvogelgemeenschap en van het biotoop.
De veeleisendheid is benoemd in de indicatiewaarde. De beschrijving van de indicatiewaarde
is als volgt. Indicatiewaarde 1 betreft een weinig kritische soort. Ze bewonen een breed
spectrum aan vegetatietypen of zijn tevreden met een kleine oppervlakte van dat type.
Indicatiewaarde 2 betreft een vrij kritische soort. Deze stellen tamelijk strenge eisen aan hun
leefomgeving. Deze soorten zijn bij uitstek geschikt om de kwaliteit van een terreindeel te
bepalen. Het zijn soorten die vaak in redelijke aantallen voorkomen. Indicatiewaarde 3
betreft kritische soorten. Door de lage aantallen van kritische soorten spelen toeval en
externe omstandigheden een grote rol in het al dan niet aanwezig zijn. Indicatiewaarde 4
betreft zeer kritische soorten.
In de tabel hebben we vanuit bovenstaande de indicatiewaarde 1 apart gezet en de
indicatiewaarde 2 en 3 bij elkaar, omdat deze soorten het meeste zeggen over de kwaliteit
van de broedvogelgemeenschap. In de paragraaf conclusies bespreken we relevante
ecologische vogelgroepen.



Dichtheid van de territoria per 100 ha
Deze dichtheid meten we over het onderzochte gebied, waarvoor we voor het totaal Tot:
325 ha rekenen, voor G: is Gijzenrooi met 205 ha, Str: is Stratumse heide, inclusief het
bosgedeelte met 120 ha. Het is gebruikelijk het resultaat per 100 ha weer te geven.



Hoogste broedcode
Het uitgevoerde veldonderzoek leidt tot territoria: gebieden die door een vogel of vogelpaar
worden gemarkeerd en verdedigd tegen indringers van dezelfde soort. Het is in een
territorium te verwachten dat er wordt gebroed maar zeker is dat niet. Uit het soort
veldwaarneming volgt een broedcode. Dit is de kans dat een vogelpaar werkelijk heeft
gebroed. We hebben tijdens het inventariseren geen speciale aandacht gehad voor de
broedcodes, dit had meer tijd gevraagd. Samengevat leiden de codes tot:
Mogelijk broedend: code 1 en 2 bij een eenmalige waarneming.
Waarschijnlijk broedend: code 3 t/m 9
Zeker broedend: code 10 t/m 16
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Soortbespreking
Bij de volgorde van de soorten hebben we de keuze gemaakt voor de taxonomische volgorde.
De opgenomen soorten in de onderstaande bespreking hebben minstens één territorium in het
gebied in 2021. We hebben dit vastgesteld door toepassing van de landelijk gebruikte criteria die
door Sovon worden toegepast. De autoclustering levert het juiste aantal territoria op. Meestal zal in
een territorium ook gebroed zijn, maar dat hoeft niet. Als we twijfels hebben dan bespreken we dat
bij de soort. Vrijwel alle waarnemingen zijn door ons gedaan. Bij bijzondere soorten is aanvullend
gekeken naar gevalideerde waarnemingen op waarneming. nl. Dit is bijvoorbeeld voor wespendief,
spotvogel en vuurgoudhaan. Met behulp van deze extra waarnemingen kon een beter beeld
ontstaan van het juiste aantal territoria.

Grote Canadese gans

5 territoria

We zien een vogel op het nest op 13 april, ten oosten van de Zegge. Het resultaat van dit nest
hebben we later in het seizoen niet gezien. De vogels vliegen in april weinig meer en zijn als paartjes
in het broedgebied te vinden. Opvallend is de aantrekkingskracht van het vloeiweidegebied, waar
zich 2 territoria bevinden. De ligging van de territoria lijkt logisch. In de gloednieuwe plas in het
noorden heeft zich meteen een paar gevestigd. We hebben geen juvenielen gezien.
Grauwe gans

5 territoria
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Op 11 maart zien we de eerste pullen bij de nieuw gegraven poel bij de Kleine Zegge. Verder stelt de
soort ons in april voor vraagtekens. Enerzijds zijn er paartjes die zich voorspelbaar ophouden in
geschikte broedgebieden, maar er zijn ook veel rondvliegende paren die moeilijk plaatsbaar lijken.
Na ronde 4 clustert Sovon tot 9 territoria. Na het invoeren van ronde 5 zijn er opnieuw 7 koppels die
niet gebonden zijn aan een broedgebied, maar rondvliegen of foerageren in een weiland. Sovon
clustert deze ganzen nu niet meer mee, sterker nog, het aantal territoria vermindert na deze ronde
naar 5. Dat lijkt een realistisch aantal. Blijft de vraag wat de andere paren dan in het gebied doen?
Rondhangen zonder te broeden? Of gaan zij pas later aan de leg? Er blijven groepjes ganzen zonder
vaste locatie aanwezig, zoals op 15 mei maar liefst 24 exemplaar in 3 groepjes in vlucht boven het
gebied. Door het koude en vooral natte voorjaar wordt duidelijk dat verschillende vogelsoorten dit
jaar overslaan voor het nestelen en leggen van eieren. Soorten die toch jongen hebben, moeten
accepteren dat veel jongen door de kou en het gebrek aan voedsel dat daarbij hoort, niet overleven.
Voor de grauwe ganzen zou ook iets dergelijks aan de hand kunnen zijn. Ze zijn wel in het gebied
aanwezig maar gaan lang niet alle over tot het maken van een nest.

Nijlgans

4 territoria

Op 12 juni zien we op de Achtpoelvlakte een paar met 5 juvenielen. De territoriumstip staat in een
bos op 500 meter ten oosten daarvan. Dit lijkt toch vreemd. Zouden de 5 juvenielen met hun ouders
deze afstand door het tussenliggende weilandengebied kunnen afleggen? Ook de nijlgans zien we
weinig vliegend meer vanaf mei, in tegenstelling tot de grauwe gans.
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Wilde eend

15 territoria

We zien een vrouw met 3 pullen op 15 april. Een aantal van 15 territoria lijkt het aantal wilde eenden
in het gebied goed te bepalen. Het komt overeen met het aantal mannetjes wilde eend die we
tijdens de rondes hebben gezien en die de maat zijn voor het aantal territoria. Vooral de vennen in
het bos van de Stratumse heide zijn goed bezet.

Kwartel

1 territorium

Op 21 mei horen we een af en toe roepende kwartel uit een perceel rogge in het heggengebied. Het
graan staat op deze plek dan het hoogste. Er komen geen vervolgwaarnemingen ondanks dat we ook
enkele keren ’s avonds laat luisteren. Wat er kan gebeuren is dat een trekkende en roepende kwartel
vol trekhormonen neerstrijkt in geschikt gebied en probeert daar een wijfje te lokken. Maar als de
hormonen nog te sterk zijn en er geen vrouwtje reageert, vliegt de vogel door naar het noorden. De
kwartel zou het in 18 ha graan vol kruiden goed naar de zin kunnen hebben. Daarom is een
territorium in dit geschikte gebied terecht, ondanks dat de kwartel hier dit jaar nog niet gebroed zal
hebben. Het blijft een heel weinig voorkomende vogel in Brabant. Op 25 juni roept weer een
exemplaar ergens in het gebied, verborgen aangegeven op waarneming.nl

27

Fazant

26 territoria

Het gevaar van overtelling van deze soort is aanwezig. Hij verplaatst zich tijdens een
inventarisatieronde en laat zich zeer luid horen. Het biotoop varieert van graanvelden tot de
kletsnatte Zegge en het noordelijke natte graslandgebied. De Stratumse heide en bos heeft geen
enkel territorium.

Dodaars

3 territoria

Het meertje bij de Kleine Zegge heeft een paartje en daarnaast de nieuwe Achtpoelvlakte en het
eveneens nieuw aangelegde meertje in het zuidoosten. Het eerste en laatste meertje hebben al een
rijke vegetatie.
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Blauwe reiger

5 territoria

Er zijn al vroeg in het seizoen reigers aanwezig in het gebied, zoals op 4 februari met 6 luidruchtige
exemplaren in de omgeving van de kolonie. Tijdens de nestbouwperiode is er veel lawaai rond de
kolonie. In maart en april zien we steeds blauwe reigers die voornamelijk vlak rond de Zegge
foerageren. Op 15 mei roepen jonge reigers hard om voedsel, wat de ouders zoeken in de directe
omgeving. Het aantal tegelijk bedelende juvenielen lijkt niet zo groot. Ook zien we niet veel reigers
tegelijk aan en af vliegen. Het gebied is zo nat dat het ontoegankelijk is. We voeren daarom een
dronevlucht uit op 9 juni in de avond. Peter Buijsman filmt met de drone 5 bewoonde nesten met in
de meeste nesten ongeveer 3 zichtbare jongen. De jonge vogels reageren niet op de drone. De oude
vogels zijn allemaal in de omtrek aan het voedsel zoeken en hebben dus geen weet van onze
voieureuze aanpak. In de weide omgeving zijn verder nauwelijks reigerkolonies. In het hoofdstuk
conclusies staat dat de huidige reigerkolonie naar verwachting pas enkele jaren oud is.

Wespendief

1 territorium

We hebben zelf 2 waarnemingen gedaan, de derde komt van waarneming.nl. Daarmee voldoet
Gijzenrooi aan de eis voor een territorium. De waarnemingen zijn van 29 mei, 15 juni en 9 juli. Op
deze laatste datum stijgt een man wespendief op uit een bosstrook in het gebied, waarmee een
directe relatie is gelegd, in ieder geval als voedselgebied. De wespendief staat bekend om het heel
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grote territorium dat hij inneemt en dat hij vervolgens deelt met andere paren. In Brabant is de
wespendief een schaarse broedvogel van beekdalen en leembossen. De Groote heide naar het
zuiden (Huisvengebied) en de Strabrechtseheide naar het zuidoosten hebben eveneens territoria. Er
worden alleen eieren gelegd in goede broedseizoenen. Of daarvan dit jaar sprake is is ons niet
bekend. In 1979 kwam de wespendief hier nog niet voor.

Sperwer

2 territoria

Tijdens een bezoek vloog een vrouw sperwer uit het gebied van de Zegge, joeg één van de
spreeuwen uit een hoge populier en jakkerde erachteraan totdat zij de spreeuw te pakken had. Ze
plofte neer in een houtwal een begon de spreeuw te plukken. Jammer voor deze spreeuw die een
partner achterlaat met wellicht al eieren. Opvallend was dat een troepje kraaien achter de sperwer
aanvloog en in de bomen boven de plukkende sperwer ging zitten toekijken. Een tweede territorium
ligt in het westen van Gijzenrooi. We hebben in totaal 9 waarnemingen gedaan. Uit oude gegevens
blijkt dat de sperwer in 1979 niet voorkwam en in 2003 wél een territorium had.

Havik

2 territoria
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In het noordelijke territorium is voortdurend activiteit. Vanaf begin februari horen we bij ieder
bezoek een roepende havik bij het nest, hoog in een zomereik. Van de havik is bekend dat rondom
het nest een veilige zone voor andere vogelsoorten bestaat. De havik vliegt onopvallend van en naar
het nest en jaagt niet in de zone eromheen om het nest zo min mogelijk te laten opvallen. Andere
vogels weten dit en benutten de veilige zone om in te broeden. In ons gebied houdt dit in dat de
haviken in het oude bos ten noorden van de Zegge de reigers die broeden op een afstand van nog
geen 50 meter van het haviksnest met rust laten. Voor de sperwer geldt hetzelfde. Ook de jonge
ransuilen die we zien in de Zegge zouden geen gevaar lopen. We zien een volwassen exemplaar op
het nest op 1 mei. Op 9 juli roepen er minstens 2 juvenielen in de directe omgeving, samen met een
roepende adulte vogel. Er is een tweede territorium vastgesteld vanwege veel waarnemingen op de
heide, maar hiervan lijkt aannemelijk dat dit territorium zich verder uitstrekt in zuidelijke richting
naar de Groote Heide. De havik was in 1979 een zeldzaamheid in Brabant en kwam niet voor in
Gijzenrooi of de Stratumse heide.

Buizerd

3 territoria

Deze roofvogel is met 3 territoria goed vertegenwoordigd. We hebben regelmatig baltsende paren
gezien. De buizerd zit met een territorium vlakbij het nest van de havik. De buizerd verkiest wat meer
open bos voor het nest. Het is nu bijna niet meer voor te stellen dat de buizerd in de zestiger jaren
afgenomen was tot maar 100 paar in heel Nederland. In 1979 was de soort in het onderzochte
gebied nog niet aanwezig.
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Waterral

2 territoria

Ondanks veel aandacht voor geluiden van de waterral merken we maar op 2 locaties in de Zegge een
territorium op. Eenmaal werd via een geluidsweergave een reactie uitgelokt in de
ochtendschemering maar zonder reactie. Bekend is dat in sommige gebieden bij gericht onderzoek
met geluidsweergave een veel groter aantal aanwezig blijkt te zijn. Vanuit de historie: waarschijnlijk
aanwezig in 1979, in 1991 niet vastgesteld, in 2003 2 territoria in de Zegge

Waterhoen

4 territoria

Deze soort is wat makkelijker te inventariseren dan de waterral. Middenin de Zegge en aan de
oostelijke rand ervan in het natte schraallandgebied bij de Kleine Beekloop blijken enkele territoria te
liggen.
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Meerkoet

3 territoria

De meerkoet broedt in 3 poelen. Het is bijzonder dat de beide wat grotere meren van de
Achtpoelvlakte en de Snepvlakte nog geen bezetting hebben, wellicht is de vegetatie hier nog
onvoldoende dicht.

Kievit

7 territoria

Op de Achtpoelvlakte met waterplas merken we op 1 mei een paar met kleine juvenielen op.
Daarnaast zien we er 3 andere paren. Tijdens eerdere tellingen zien we hier niet zoveel kieviten bij
elkaar. Het zou kunnen dat de “nieuwe” paren verdreven zijn van locaties in de omgeving door
intensieve landbouwactiviteiten en hier hun geluk opnieuw gaan proberen. Volgens de systematiek
tellen ze als territoria. De kievit is geheel verdwenen uit de weilanden rondom de Zegge. Het is goed
dat er in het inventarisatiegebied toch nog 7 nieuwe territoria zijn ontstaan.
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Kleine plevier

2 territoria

De Achtpoelvlakte en de Snepvlakte leveren 2 territoria op. Er zijn ook juvenielen gezien. Omdat de
beide waterplassen in de winter een groot oppervlak hebben zonder vegetatie en in de zomer geheel
of gedeeltelijk droogvallen, zal er voorlopig open gebied blijven bestaan met de mogelijkheid voor de
kleine plevier zich te vestigen. Als de vlaktes verder zouden begroeien zal de soort verdwijnen.

Houtsnip

3 territoria

Vanwege het ingaan van de avondklok en de zomertijd enkele dagen later hebben we een vroege
simultaantelling op 24 maart gehouden. Het resultaat was slechts 3 territoria. De tweede telling op
26 april op 7 locaties levert geen enkele vliegende of roepende houtsnip op. Het weer tijdens deze
avond was fris, ongeveer 10 graden, tijdens een lange te koude periode in april, met een wind uit het
noorden, B3. Daarna is de nachtzwaluw aanleiding geweest voor nog een avondtelling op vele
posten, maar er werden geen nieuwe houtsnippen waargenomen. Het gebied lijkt voldoende vochtig
bosbiotoop te hebben voor meer houtsnippen maar dit wordt blijkbaar niet ingevuld. De houtsnip
was vroeger veel zeldzamer, in 1979 was de soort hier niet aanwezig. De soort neemt toe met het
ouder worden van de vochtige bossen.

34

Holenduif

8 territoria

De soort heeft een voorkeur voor bebouwing en komt vooral voor in het gehucht Gijzenrooi. Ook in
bos vinden we enkele territoria.

Houtduif

41 territoria

De houtduif is weinig kritisch. We vinden hem zowel in Gijzenrooi als op de heide als in het bos van
de Stratumse heide. In dat laatste gebied is het een van de weinige broedvogels die er voorkomen.
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Turkse tortel

4 territoria

Gebonden aan bebouwing en tuinen. We missen hem in Riel. Opvallend is een roepend exemplaar
midden op de heide, een keer verdwaald vanuit de bebouwing van het gehucht Gijzenrooi?

Koekoek, kwetsbaar

3 territoria

De sierlijke koekoek is een aanwinst voor ieder gebied. Het tellen is wat lastiger. Ieder telgroepje
probeert alleen uitsluitende waarnemingen te doen, dus als waarschijnlijk is dat de roepende
koekoeken ook verschillende exemplaren zijn. Door dubbeltellingen, toch veroorzaakt door de
overlap van de 7 deeltelgebieden en overlap door de verschillende teldagen kwam de clustering door
Sovon al snel op 8 territoria, alleen al in Gijzenrooi. Dat is niet reeel. Sovon meldt dat 5 tot 15 % van
de waardvogels een koekoeksei ontvangt en dat een vrouwtje 8 tot 12 eieren per seizoen produceert
(hele prestatie trouwens). Meest waarschijnlijke waardvogels in Gijzenrooi kunnen zijn
bosrietzanger, kleine karekiet en heggenmus. Bij elkaar hebben deze soorten 71 territoria. Dit zou
dus inhouden dat er in Gijzenrooi maar 1 territorium zou zijn. Door het verwijderen van
waarnemingen die blijkbaar uit dubbeltelling komen, is het aantal territoria teruggebracht tot 3.
Koekoeken hebben maar een kort seizoen in Nederland. De adulten vertrekken weer naar Afrika
vanaf begin juni. De juvenielen doen er langer over om op stap te gaan. De koekoek staat op de rode
lijst door biotoopafname in Nederland en oorzaken in Afrika.
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Bosuil

4 territoria

Eén territorium ligt in Riel. De andere 3 bevinden zich min of meer aan de oostelijke rand van het
bosgebied Stratumse heide. Dat zou kunnen inhouden dat het jachtgebied van de bosuil zich vanuit
het bos van de Stratumse heide uitstrekt over Gijzenrooi. De bosuil was zeldzaam in Brabant in 1967
en is sindsdien aan een sterke uitbreiding begonnen.

Ransuil, kwetsbaar

1 territorium

Het avondbezoek aan Gijzenrooi op 1 juni leidt helaas niet tot waarnemingen van de houtsnip.
Onverwacht merken we aan de rand van het gebied 2 roepende juvenielen van de ransuil op, samen
met een wegvliegende oudervogel. Een bijzondere waarneming. Op 4 juli herhaalt zich de
waarneming, maar dan in het mogelijke broedgebied, namelijk het centrale moeras. Ook dan horen
we weer 2 juvenielen van de ransuil. De ransuil kun je bijna niet meer vinden omdat hij sterk is
achteruit gegaan. Sovon zet de stip bij de eerste waarneming. Dat is niet de mogelijke broedplaats.
Daarom is de eerste waarneming verwijdert uit het systeem, waardoor de stip nu goed staat. Ook
voor de ransuil geldt dat het paartje geen last heeft gehad van de havik naast de deur. In 1979 kwam
de ransuil overal verspreid in Brabant voor en ook in Gijzenrooi. Eén van de oorzaken voor de
achteruitgang is de opkomst van de bosuil, die sterker is dan de ransuil.
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Nachtzwaluw

3 territoria

We wisten niet goed wat we konden verwachten voor de nachtzwaluw. Een vrij klein heideveld dat
heel veel recreanten heeft met veel loslopende honden. Zou de nachtzwaluw daar een plek kunnen
vinden? Ja, dat lukt. Een territorium ligt op een heide gedeelte waar geen pad loopt, een tweede ligt
in de meer rustige oosthoek en het derde territorium heeft een plek op de Achtpoelvlakte, waar geen
publiek komt. Het realiseren van schrale en kale omstandigheden door afgraven van de bouwvoor
levert hier meteen resultaat op. Uit onderzoek van enkele jaren geleden aan nachtzwaluwen door
Sovon op o.a. de Strabrechtseheide komt naar voren dat begrazing een gunstig effect heeft op de
populatie. Begrazing zorgt voor meer open en zandige plekken. Maar het blijkt ook dat te hoge
begrazingsdruk juist weer negatieve gevolgen heeft. Twee van de drie territoria liggen nu in het
begrazingsgebied. Een aantal van 3 is heel mooi voor dit gebied.

Kleine bonte specht

8 territoria

Dit kleine spechtje is wat kritischer dan zijn grote broer. De elzen en populieren rondom het centrale
moeras van de Zegge bieden voldoende ouder hout om een nest in te maken. De andere territoria
liggen in ouder eikenbos. Deze specht heeft een hoger eisenpakket aan het biotoop. 8 territoria geeft
kwaliteit van Gijzenrooi aan. Het bos van de Stratumse heide voldoet niet aan zijn eisen.
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Grote bonte specht

39 territoria

In het bos van de Stratumse heide is deze specht algemeen. In Gijzenrooi komt hij verspreid voor in
minder grote aantallen. Het is in Brabant een talrijke broedvogel.

Groene specht

6 territoria

Doordat het gebied bij de inventarisatie is opgedeeld in 7 deeltelgebieden bestaat het gevaar dat de
groene specht die zich over grotere afstanden verplaatst en steeds actief blijft roepen in meerdere
inventarisatiegroepjes geteld is, terwijl het om hetzelfde exemplaar gaat. Daar komt nog bij dat beide
sexen roepen en dat actief blijven doen gedurende het seizoen. Daarom zijn waarnemingen
verwijderd om dit effect zo veel mogelijk op te heffen. De fusieafstand is 1000 meter, wat betekent
dat er dan ongeveer 3 territoria in 325 ha telgebied zouden zijn. Vooral Gijzenrooi is optimaler voor
de soort dan gemiddeld. Daarmee zouden ongeveer 6 territoria op zijn plaats zijn. Een mooie
waarneming doen we op 9 juni. Dan horen we 2 oudervogels in een oude schietwilg, met daarbij het
geluid van jonge spechten. Na wat zoeken ontdekken we de nestholte in de dikke stam, met een jong
voor de opening. Bij de clustering door Sovon van deze nestwaarneming, komt de territoriumstip
toch niet op de plek van het nest te staan, maar op een waarneming in het centrum van vele
waarnemingen, waaronder de nestwaarneming. Dat betekent dat de automatische clustering uitgaat
van een territorium in het midden van een aantal waarnemingen, waarbij het nest niet in het
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centrum van het territorium hoeft te liggen. Dat lijkt een reele aanname. De groene specht heeft
voorkeur voor halfopen landschap met bossen en heeft rode mieren als hoofdvoedsel. In Brabant is
het een vrij talrijke broedvogel.

Torenvalk, kwetsbaar

1 territorium

We hebben geen indicatie kunnen krijgen van de nestlocatie. De meeste waarnemingen van jagende
torenvalk zijn in het oostelijke deel van Gijzenrooi. De nestkast bij het heggengebied is niet gebruikt.
De kast staat op een locatie waar een door wandelaars gemaakt illegaal wandelpad langs loopt.
Verplaatsing naar een ontoegankelijke plek in het akkergebied zou kunnen helpen. In 2003 was de
torenvalk in Gijzenrooi aanwezig maar is geen territorium in het gebied gevonden.

Wielewaal, kwetsbaar

1 territorium

We horen de wielewaal maar één keer, namelijk op 15 mei. Het is goed mogelijk dat de soort in
Gijzenrooi voorkomt, maar één waarneming is erg weinig. Het kan een late doortrekker zijn geweest.
Aan de andere kant hoeft een wielewaal weinig moeite te doen als hij snel een partner heeft en geen
enkele concurrentie van soortgenoten ondervindt. We hebben dit vaker gezien. De soort staat op de
rode lijst. De aantallen zijn de laatste decennia gehalveerd.
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Gaai

21 territoria

De Gaai is goed vertegenwoordigd in dit structuurrijke gebied. De verspreiding is even hoog in de
bossen van de Stratumse heide als in Gijzenrooi. Het is daarmee een soort met een breed spectrum
in biotoopkeuze. Aan het begin van het seizoen zien we groepjes baltsende en luid krijsende gaaien
die door het gebied struinen, bijvoorbeeld 8 vogels op 13 april. Later vormen zich de paren en
worden ze veel stiller.

Ekster

3 territoria

De soort is bijna altijd gebonden aan de veiligheid van de menselijke omgeving, waar de zwarte kraai
minder ver in durft door te dringen. 2 van de 3 territoria liggen aan de rand van het gebied nabij
bebouwing. Het derde ligt in Gijzenrooi. Het is de vraag of het hier niet gaat over eksters die in
Geldrop hun nest hebben en foerageren in Gijzenrooi.
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Kauw

4 territoria

De kauw broedt graag in huizen en gebouwen. De territoria in oude bomen zijn veel minder in aantal.
De helft van de vastgestelde territoria ligt in oudere eikenbossen, waar holtes aanwezig zullen zijn.
We hebben er niet naar gezocht. De andere helft ligt in bebouwing in het onderzochte gebied.

Zwarte kraai

19 territoria

De kraai is goed verspreid in zowel het bosgebied als in Gijzenrooi.
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Zwarte mees, gevoelig

13 territoria

Het gaat in Nederland niet goed met deze mezensoort. Hij staat op de rode lijst. De afname kan maar
gedeeltelijk verklaard worden uit de afname van naaldhout en dan met name de afname van
sparren, die de voorkeur hebben. In het bos van de Stratumse heide komen geen sparren voor, de
territoria liggen alle in bos van groveden. Dan is een aantal van 13 territoria redelijk hoog te noemen.
Misschien bieden de vliegdennen met hun grillige structuur extra nestgelegenheid? In de kleinere
bosgedeeltes op de heide komen ze niet voor. De index met 100 in 1990 is nu gedaald naar ongeveer
30.

Kuifmees

16 territoria

Een uitgesproken standvogel met voorkeur voor dennen. De 16 territoria liggen verspreid in het
bosgebied en ook op de heide. De kuifmees neemt dus genoegen met kleinere bosgedeeltes van
groveden op de heide, waar de zwarte mees zich niet laat zien. In het bosgebied liggen de territoria
van de zwarte mees en de kuifmees door elkaar.
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Pimpelmees

70 territoria

Deze mezensoort zien we verspreid door het hele gebied van Gijzenrooi en de Stratumse heide, maar
hij mijdt het centrale deel van het bosgebied. Het is een soort die iets hogere eisen stelt aan het
leefgebied dan de koolmees. In het noordelijke deel van het bos, dat ouder is dan het zuidelijke deel
komt hij wel veel voor.

Koolmees

132 territoria

De dichtheid van de koolmees is in veel van onze onderzoeken ongeveer het dubbele van de
pimpelmees. Ook hier is dat het geval. De koolmees leeft ook in het centrale deel van het bosgebied.
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Boomleeuwerik

4 territoria

De heide heeft 4 territoria. Een mooi resultaat. Het is een Europees gekwalificeerde soort waarvoor
Nederland een instandhoudingsopgave heeft. De boomleeuwerik komt ook in agrarisch gebied voor,
maar dan op kale zandige plekken. Gijzenrooi voldoet daar niet aan.

Boerenzwaluw, gevoelig

6 territoria

Tijdens onze inventarisaties hebben we niet de tijd genomen contact op te nemen met de eigenaren
van boerderijen en woningen met boerenzwaluwen om mogelijk het aantal nesten te kunnen tellen.
We bepalen het aantal territoria daarom op basis van het aantal tegelijkertijd buiten vliegende
zwaluwen in mei, wanneer alle vogels terug zijn en nog geen jongen het nest hebben verlaten. Dit
aantal gedeeld door 2 levert het minimale aantal territoria. De boerenzwaluwen komen bijna alle
voor in een schuur op een keurig bijgehouden erf. De schuur voldoet blijkbaar. Hier vinden we bijna
geen huismussen, die weer op een ander erf zitten, waar geen zwaluwen voorkomen. Op 12 juni zien
we al veel uitgevlogen juvenielen.
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Staartmees

10 territoria

De staartmees is een uitgesproken standvogel. Hij komt voor in Gijzenrooi en in het bosgebied, maar
steeds in een lage dichtheid. Opvallend is dat de waarnemingen tijdens de meeste rondes heel
geconcentreerd zijn, het territorium lijkt dus maar klein.

Fitis

10 territoria

Er is weinig nieuwe boomopslag in het gebied als geschikt leefgebied voor de fitis. Dit is de echte
pionier, die zich in opslaande kleine boompjes op zijn plek voelt. De rand van de heide biedt biotoop
en een beperkt aantal plekken in Gijzenrooi.
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Tjiftjaf

66 territoria

Na de eerste ronde waarbij de tjiftjaf meetelt is het bosgebied van de Stratumse heide nog helemaal
leeg, terwijl het gehele gebied dan al 52 territoria heeft. Zouden er nog wat latere trekkers vestigen
in het bos, of blijft het leeg? Het is het laatste. De ondergroei in het bos is ook voor de tjiftjaf
onvoldoende om zich hier te willen vestigen. De tjiftjaf heeft als verschil met de zwartkop een
territorium met bomen en wat lichte ondergroei nodig. De zwartkop vraagt om wat dichtere
ondergroei.

Kleine karekiet

9 territoria

De oostzijde van de Zegge is nat met op een aantal plekken rietbegroeiing, waar de kleine karekiet
gebruik van maakt. Dan zitten de territoria vlak bij elkaar. We horen hier de eerste zang op 1 mei.
Een ander territorium zit in het Rietven. Op deze plek worden via waarneming.nl op 25 juli 8
exemplaar gemeld. Dit leidt tot het vermoeden dat in dit ven meerdere territoria aanwezig zullen
zijn, die wij niet hebben opgemerkt.
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Bosrietzanger

26 territoria

Van de bosrietzanger is bekend dat ze na aankomst van de zingende mannetjes, vaak snel een
vrouwtje vinden en dan na ongeveer een week veel minder zingen. Ieder jaar ligt de zangpiek op een
ander moment, door koude is de piek bijvoorbeeld later. Op 1 mei horen we de eerste zang. Op 28
mei blijken er tijdens een extra bezoek veel te zingen, blijkbaar in de zangpiek. Maar liefst 13
territoria vlak bij elkaar. In het oostelijke deel van Gijzenrooi is het natter met veel struweel en wat
riet, een ideaal biotoop voor de bosrietzanger. De soort houdt van een rommelig en verruigd gebied.
In dit deel van Gijzenrooi liggen enkele restperceeltjes die bezit vormen van particulieren, maar waar
geen zichtbaar beheer op plaatsvindt. Door de opslag van bijvoorbeeld wilgen of meidoorn ontstaat
een dicht geheel met ook open plekken waar nog wat grasland is. Je wilt deze plekken eigenlijk zo
laten, maar er is geen zicht op het bestendigen van de situatie. Er kan zomaar intensiever gebruik
komen, waarbij alle opslag weer verdwijnt. Toch maar verwerven van de perceeltjes als dat mogelijk
is. De 26 territoria is een hoog aantal. De soort heeft voorkeur voor tot 1,5 meter hoge
struweelzomen. Het is een ruigtevogel. In vroeger tijden voordat mais zijn introductie deed, was de
bosrietzanger ook broedvogel van graanvelden. Wie weet, komt het heggengebied nog eens in
aanmerking.

Spotvogel, gevoelig

11 territoria
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De spotvogel komt voornamelijk voor in struweelrijk loofbos en goed ontwikkelde houtwallen. Het
moet voldoende dicht zijn en middelhoge struiken bevatten. Er is voorkeur voor vlier en vogelkers in
de begroeiing, omdat de bessen later in het seizoen gegeten worden. We horen in ronde 6 op 1 mei
de eerste zang vanuit 2 dichte struwelen. Na deze eerste waarnemingen blijken er gaandeweg meer
territoria bezet te worden. Het gaat daarbij steeds om dichte bosjes met veel struweel in de
omgeving, bijvoorbeeld met braamkoepels. Enkele territoria zijn toegevoegd vanuit andere
waarnemers via waarneming.nl. De fusieafstand bepaalt dan of het een apart te onderscheiden
territorium betreft. De 11 territoria is een mooi resultaat, dat in de regio niet op veel plekken bereikt
wordt.

Zwartkop

126 territoria

De zwartkop is een van de algemeenste broedvogels in het gebied. Het leefgebied bestaat uit wat
bomen met een goed ontwikkelde struiklaag. De eisen zijn iets hoger dan bij de tjiftjaf. Daarom is het
niet vreemd dat het centrum van het bosgebied helemaal geen zwartkoppen huisvest. Alleen bij
bredere paden en langs de randen komt de soort hier voor. De zwartkop blijft het hele seizoen door
zingen.

Tuinfluiter

29 territoria
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De tuinfluiter heeft jong bos en struweel als voorkeursbiotoop. Als het jonge bos zich tot een
kroonlaag ontwikkelt verdwijnt de tuinfluiter en neemt de zwartkop het over. Het struweel mag niet
te dicht zijn. De brede gevarieerde houtsingels geven veel broedgelegenheid. Op de Stratumse heide
en zeker in het bosgedeelte komt de tuinfluiter niet voor.

Braamsluiper

1 territorium

We horen hem eenmaal roepen op 28 mei en via waarneming.nl hebben we een tweede zang
vaststelling. De soort zingt maar heel kort in gebieden met een lage dichtheid en lijkt daarna van de
aardbodem verdwenen. Dit is een bekend verschijnsel. Toch blijft de braamsluiper dan als
broedvogel wel degelijk aanwezig. We kunnen dan ook uitgaan van het broeden van de soort in de
heggen van Gijzenrooi. Het is een doelsoort van de scheerheggen.

Grasmus

69 territoria

Wat hebben we een grasmussen gehoord! Werkelijk overal in Gijzenrooi en het leuke is dat er
gedurende het seizoen steeds meer bij komen. In het heggengebied concurreren de mannetjes al
zingend uit de toppen van de heggen en er zijn zomaar 5 zangers tegelijk te zien. Het is een typische
struweelvogelsoort, die houtsingels en heggen goed weet te waarderen. Het nest wordt bij voorkeur
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gemaakt in doornstruiken. Het grote aantal van 69 territoria is een graadmeter voor de
kleinschaligheid en landschappelijke kwaliteit van Gijzenrooi.

Vuurgoudhaan

1 territorium

We merken de soort één keer op, namelijk op 6 maart in het oude bos ten noorden van de Zegge.
Latere waarnemingen ontbreken hier en leiden niet tot een territorium. Vervolgens fotografeert een
andere vogelaar een zingende vuurgoudhaan in de geldige periode aan de rand van het bosgebied,
waar veel klimop voorkomt, langs het bospad in het verlengde van de Heezerweg. De melding
verschijnt met foto op waarneming.nl.

Goudhaan

10 territoria

In februari en maart horen we nogal wat goudhanen in het bos van de Stratumse heide. Er
verschenen zo’n 20 stippen op de voorlopige kaart, verspreid door het dennen-eikenbos. Maar bij
inventarisatie vanaf de geldige datum 10 april blijken ze grotendeels verdwenen te zijn. Vermoedelijk
zijn er trekkers bij die februari en maart waarnemingen. En in de broedtijd is de soort vrijwel geheel
gebonden aan fijnspar om in te broeden. Toch noteren we in de geldige periode een aantal territoria
in uitsluitend grovedennenbos.
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Winterkoning

111 territoria

Deze kleine fanatiekeling heeft dicht struikgewas op de verlanglijst staan. Gijzenrooi heeft daar
genoeg van. Opvallend op de stippenkaart is het ontbreken in de Zegge. Het gebied is te nat en te
eenvormig met wilgenstruiken om voor geschikte broedgelegenheid te zorgen. En blijkbaar zijn de
scheerheggen ook geen goed idee voor de winterkoning, er is geen enkel territorium! Ook ontbreekt
de winterkoning in het centrale gedeelte van het bos van de Stratumse heide. Hier is het biotoop te
open, maar ook zo karig dat de winterkoning het gebied niet bezet. Toch is de soort zeer algemeen.

Boomklever

36 territoria

De meeste boomklevers zien we in het bos van de Stratumse heide en dan wat meer aan de randen
van het bos. In Gijzenrooi vinden ze leefgebied in de bosgedeeltes. De soort laat zich horen en zien
tijdens de eerste telrondes, maar wordt daarna erg stil. De soort was in 1979 zeldzaam in Brabant,
maar heeft een enorme ontwikkeling in aantal doorgemaakt met het ouder worden van het bos.
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Boomkruiper

73 territoria

De boomkruiper komt verspreid door het hele gebied voor en opvallend is de aanwezigheid in veel
houtsingels in Gijzenrooi. De aantallen zijn ongeveer het dubbele van de boomklever.

Spreeuw

29 territoria

Oudere bomen met veel holtes zijn aantrekkelijk als broedlocatie. Hier worden één of twee nesten
grootgebracht. In het oosten van Gijzenrooi staan veel oudere schietwilgen met afgebroken takken.
Hier blijven spreeuwen tot laat in het seizoen hun zangkunsten en nabootsingen ten gehore brengen.
In oudere eikenbossen vinden we ook wat territoria, maar in het droge bos van de Stratumse heide
ontbreekt de soort. Begin mei vliegen veel jongen uit. Op 21 mei zien we een groep van 120
spreeuwen met veel uitgevlogen juvenielen. De trend in Nederland is matig negatief door het
verminderen van het voedselaanbod.
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Merel

77 territoria

De merel komt verspreid voor in goede dichtheid. Daar hoort het grotendeels ontbreken op de heide
bij, hier is het te droog. In het bos van de Stratumse ontbreekt de merel ook op veel plaatsen. Dit is
een teken van de geringe ecologische kwaliteit van dit bos.

Zanglijster

50 territoria

In het gebied leeft een zanglijster die het klie geluid van de zwarte specht prima nabootst. Bij deze
zingende vogel behoort de strofe bij zijn standaard repertoire en is dus iedere keer te horen. Het
blijft opletten. We zijn in onze inventarisaties gewend dat de zanglijster ongeveer de helft van de
territoria heeft ten opzichte van de merel. Hier is dat beduidend meer. Het kan zijn dat de merel nog
niet hersteld is van de virusaandoening van enkele jaren geleden en het kan ook zijn dat de
zanglijster in dit coulissenlandschap veel biotoop kan vinden. Ook overlapping tussen
deeltelgebieden kan een rol spelen bij deze actieve zanger.
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Grote lijster, kwetsbaar

7 territoria

De zang begint als een van de eersten vroeg in het voorjaar als de geldige periode nog niet is
aangebroken. Daarna valt het ongeveer stil en is het de vraag of de zingende vogels toch geen
doortrekkers waren. Maar nee, in ronde 6 op 1 mei zien we op verschillende plekken grote lijsters die
voedsel verzamelen voor de jongen. En op 14 mei tijdens ronde 7 zingen op 3 plekken weer grote
lijsters. Toch blijft het een redelijk verborgen soort, zeker ten opzichte van merel en zanglijster. De 7
territoria vormen een mooi aantal voor deze rode lijstsoort. Ze liggen alle op de overgang van
gesloten bos als nestplaats naar halfopen gebied waar ze voedsel zoeken. De status op de rode lijst
komt door de afname door voedselgebrek in het broedgebied.

Grauwe vliegenvanger, gevoelig

4 territoria

De beide territoria die vlakbij elkaar liggen aan de rand van de Zegge, bestaan uit zangposten in een
oude eik en een oude schietwilg. Op 15 mei was tijdens het vroege ochtendconcert toch te horen dat
de beide vogels hun zang produceren, maar het vraagt om gerichte aandacht. Het derde territorium
bevindt zich in oud gemengd eikenbos met een open structuur. Op 9 juli zien we een juveniel jagend
in de boomkruinen in dit territorium. Het vierde territorium ligt aan de rand van het bos aan de
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Heezerweg. We zullen territoria hebben gemist door de onopvallende zang. De grauwe vliegenvanger
neemt af in Nederland.

Roodborst

134 territoria

De roodborst heeft in tegenstelling tot de winterkoning juist meer openheid in de ondergroei nodig.
Dat zie je heel goed in het bos op de Stratumse heide, waar heel veel roodborsten voorkomen en
bijna geen winterkoningen. Het aantal roodborsten geldt pas vanaf 1 mei, vanwege mogelijke
doortrek tot die tijd. Dat betekent wel dat eerder zingende roodborsten die na 1 mei al een nest
hebben en gesetteld zijn, weinig meer zingen en dus naar verwachting gemist werden. Het werkelijke
aantal territoria zal dus nog wat hoger liggen.

Blauwborst

3 territoria

Wilgenstruiken omringd door dichte (hooiland) vegetatie met wat riet is het ideale biotoop voor de
blauwborst. Op enkele plekken in Gijzenrooi is dit aanwezig en daar vinden we de soort terug. De
blauwborst is onopvallend in Gijzenrooi want de territoria liggen verder van de paden af. De trend in
Nederland is positief, de aantallen zijn sinds 1990 verdrievoudigd. Het is een ruigtevogel.
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Nachtegaal, kwetsbaar

1 territorium

Heel bijzonder in het Brabantse binnenland, een zingende nachtegaal en ook nog in de geldige
periode. Dan telt ie mee. We hebben maar één waarneming. Je kunt je afvragen of het een late
doortrekker is, die snel doortrok of dat deze nachtegaal snel is gepaard en bij gebrek aan
concurrentie niet meer hoefde te zingen. Volgens ons zingen nachtegalen toch meestal uitbundig.
Dus zal het de eerste veronderstelling zijn. De nachtegaal is in het hele binnenland van Brabant
(vrijwel) uitgestorven. In 1967 was het nog een algemene broedvogel.

Bonte vliegenvanger

5 territoria

We hebben weinig zingende vogels opgemerkt. De territoria liggen in bosgebied of houtsingels en
hebben geen nestkasten die hier gebruikt kunnen worden. In Nederland neemt de soort matig toe.
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Gekraagde roodstaart

6 territoria

Deze roodstaart is een typische soort van bosranden en komt voor op de heide. Slechts één
territorium ligt in Gijzenrooi, waar toch veel geschikte houtsingels aanwezig lijken te zijn. Ze nestelen
overdekt in dode bomen. Opvallend is ook het ontbreken in de vele oude vliegdennen in het bos van
de Stratumse heide, maar hier is het omringende bos naar verwachting te dicht om aantrekkelijk te
zijn. De soort is na een slechte periode de laatste 10 jaren verdubbeld in aantal in Nederland, maar
heeft toch te lijden van ongunstige omstandigheden in de Sahel.

Roodborsttapuit

15 territoria

De 15 aangetroffen territoria liggen overal in het gebied, zowel in het natte vloeiweidegebied, als op
de heide, als verspreid in Gijzenrooi. Naar verhouding liggen de meeste territoria in het
heggengebied. Het is leuk om te zien dat de soort in het inventarisatiegebied zowel in droog gebied
voorkomt als in kletsnat gebied. We hebben het beeld dat de soort nog kan toenemen, er lijkt
voldoende biotoop aanwezig. Dat zal dan niet op de heide zijn, vanwege de hoge recreatiedruk, maar
in Gijzenrooi waar veel kruidenrijke weilanden met weipaaltjes als uitzichtpunt voorkomen. Het is
een ruigtevogel. De trend in Nederland is licht negatief.
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Huismus, gevoelig

24 territoria

Twee plekken springen eruit. Daar zien we een concentratie van huismussen. In het gehucht
Gijzenrooi valt op dat bijna alle huismussen voorkomen bij de boerderij aan de zuidwestkant van het
gehucht. Zouden we mogen zeggen dat het erf rondom deze boerderij het rommeligste is? De andere
erven hier hebben geen of nauwelijks mussen. De andere concentratie is bij het gehucht Riel. De
huismussen hier concentreren zich op het oostelijke erf. Opvallend is dat we ook zien dat rond 15
mei huismussen met nestmateriaal aan het slepen zijn in de scheerheggen. Ze zullen daar dus
broeden. Tijdens een later bezoek op 9 juli zien we veel jonge huismussen tussen de scheerheggen
die samen met de volwassen vogels aan het baden zijn in het rulle zand. Er zijn dan wel 50 mussen
aanwezig. Misschien dat de heggen op termijn een veel groter deel van de mussen kunnen gaan
bekoren als broedgebied. De huismus staat op de rode lijst omdat hij sterk is afgenomen.

Heggenmus

36 territoria

De heggenmus heeft behoefte aan dichtere begroeiing in het biotoop. Dat is in Gijzenrooi overal te
vinden, maar ontbreekt volledig op de Stratumse heide en zeker in het bosgedeelte. In Brabant komt
de heggenmus veel meer voor als in het noorden van het land.
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Witte kwikstaart

11 territoria

Er liggen veel territoria in Gijzenrooi. Voor een deel liggen ze in de omgeving van boerderijen of
andere gebouwen, maar voor een ander deel heeft het territorium geen bebouwing en zullen de
kwikstaarten nestelen onder boomstronken of daarop lijkende plaatsen. Ze foerageren vaak op
droog schraal terrein en zandpaden.

Graspieper, gevoelig

1 territorium

Het gaat bij de graspieper om maar één waarneming, die direct tot een stip leidt. De vraag is hoe
realistisch dit is. Aan de andere kant kan het bij een paar zonder concurrentie in de omgeving niet
nodig zijn nog veel te zingen. Het biotoop van kruiden- en faunarijk grasland waar de zingende vogel
is gehoord, is geschikt.
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Boompieper

18 territoria

Een typische bosrandvogel. Hij komt veel voor op de heide met vliegdennen en aan de randen van de
heide. De dichtheid is hier hoog. De boompieper zoekt droge omstandigheden. Ook Gijzenrooi heeft
enkele territoria, eveneens aan bosranden.

Vink

110 territoria

Met dit aantal territoria is de vink één van de algemeenste vogels in zowel het bosgebied, als de
heide als Gijzenrooi. Een paar bomen zijn genoeg.
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Goudvink

2 territoria

Een territorium in het oude eikenbos in het centrum van Gijzenrooi en een in het gehucht Gijzenrooi.

Groenling

7 territoria

De groenling kennen we nu vooral uit tuinen. In Gijzenrooi vindt hij zijn natuurlijke biotoop van
houtwallen. We hebben er 7 territoria ontdekt. Toch zullen er meer zijn, want voor en na de geldige
periode hebben we veel waarnemingen van zingende groenlingen gedaan in het centrale deel van
Gijzenrooi. Blijkbaar hebben de vogels niet gezongen op momenten dat we een telronde hadden.
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Kneu, gevoelig

6 territoria

De meeste territoria liggen in het heggengebied, namelijk 5. Hier zou het aantal vogels nog kunnen
uitbreiden. Voor de kneu is het broeden dicht bij elkaar heel gewoon. Het 6e territorium vinden we in
een dichte houtwal in het zuidoosten. De kneu is een rode lijstsoort, waarvoor de heggen van groot
belang zijn.

Putter

4 territoria

De putter neemt in Brabant nog steeds toe. In 1979 was de putter een zeldzaamheid in Brabant.
Vanaf de jaren 90 begint de opmars in onze provincie, daarna gaat het snel en nu zien we overal
putters. Het is een ruigtevogel. Ze foerageren op distels, die overal in het landschap aanwezig zijn.
Twee territoria liggen in bebouwingskernen, de andere twee in Gijzenrooi. We zien de soort nog niet
met een territorium in het heggengebied, maar op 15 juni zijn daar 2 putters aanwezig.
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Geelgors

23 territoria

Dit aantal territoria is hoog. Het kleinschalige houtsingelgebied en het heggenlandschap voldoen
beide aan de eisen van de geelgors. Hij is sterk toegenomen. In 1991 werden er nog geen territoria
vastgesteld, vervolgens 1 in 2003 en al 12 – 14 in 2012. In Brabant is de trend al sinds lange tijd
negatief. De ontwikkelingen in Gijzenrooi gaan daar dus geheel tegenin. Een teken van herstel van
landschap in Gijzenrooi.

Rietgors

1 territorium

In het rietmoeras ten oosten van de Zegge is plek voor de rietgors. In de Zegge zelf ontbreekt de
soort doordat hier alleen wilgenstruiken voorkomen. Gijzenrooi heeft in 2003 0 territoria en 2 in
2012.
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Conclusies
Conclusies vanuit ecologische vogelgroepen
Om wat meer inzicht te krijgen in de vogelpopulatie in het inventarisatiegebied Gijzenrooi en
Stratumse heide is in de 90er jaren een systematiek ontwikkeld door H. Sierdsema. In het rapport
Broedvogels en beheer uit 1995 zijn ecologische vogelgroepen geformeerd. Een ecologische
vogelgroep bestaat uit een aantal vogelsoorten die ongeveer dezelfde eisen stellen aan hun
leefgebied. Door het aantal in een gebied aanwezige soorten uit de ecologische vogelgroep te
vergelijken met het maximaal aanwezige aantal en ook het aantal territoria te vergelijken met
referentiegebieden ontstaat een beeld van de waarde van dit biotoop. Het aantal aanwezige
kenmerkende soorten uit een ecologische vogelgroep bepaalt de kwaliteit.
Binnen de kenmerkende soorten van een ecologische vogelgroep kun je verder onderscheid maken
in niet kritisch, vrij kritisch en kritisch. Dat hebben we onderstaand aangegeven. We geven hier het
voorbeeld van de niet kritische soort boompieper, aangegeven met code 1: boompieper 1, of de vrij
kritische soort groene specht: groene specht 2, en bijvoorbeeld de kritische soort nachtzwaluw:
nachtzwaluw 3. Daarnaast vergelijken we met referentiegebieden in Nederland. Dit zijn gebieden
met ongeveer dezelfde bodem en landschapsstructuur. Voor een aantal ecologische vogelgroepen is
er zo’n referentie.
Een ecologische vogelgroep is:
Optimaal ontwikkeld: als vrijwel alle kenmerkende en (vrij) kritische soorten voorkomen, meer dan
70% van de soorten. De dichtheden van deze soorten komen overeen of zijn hoger dan de referentie.
Goed ontwikkeld: als kritische soorten vrijwel ontbreken, minder dan 30% van de soorten. Meer dan
50% van de kenmerkende soorten is aanwezig. De dichtheid van vrij kritische soorten is circa de helft
van de referentie.
Redelijk ontwikkeld: als kritische soorten geheel ontbreken. Minder dan 50% van de kenmerkende
soorten is aanwezig. De dichtheid van de weinig kritische soorten is gelijk of meer van 50% van die in
de referentie.
Bij sommige ecologische vogelgroepen hebben we een grafiek toegevoegd als dit relevant was. In
een grafiek is de oranje balk de referentie en de blauwe balk de gevonden aantallen in het
onderzochte gebied. De referenties stammen uit de 90 er jaren.

De volgende ecologische vogelgroepen zijn relevant:
Voor de Stratumse heide.
Geelgorsgroep. (open bos, bosranden, boomgroepen met kale, zandige bodem). 5 van de mogelijke
11 kenmerkende soorten zijn aanwezig (nachtzwaluw 3, groene specht 2, boomleeuwerik 2,
boompieper 1, gekraagde roodstaart 2). Dat is 45% van de mogelijk aanwezige soorten. Het biotoop
is daarmee matig ontwikkeld. Deze groep zien we in de Stratumse heide op de droge en de vochtige
heide met boomgroepen en enkele solitaire bomen. De aanwezige (vrij) kritische soorten weten toch
ten opzichte van de referentie in de grafiek veel territoria te bezetten ondanks de hoge
recreatiedruk. Bijzonder is het ontbreken van de geelgors, de naamgever van de groep. Wellicht
heeft deze grondbroeder last van de loslopende honden. We constateren daarmee toch dat het
biotoop van bosranden goed ontwikkeld is.
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Referentiegrafiek Geelgorsgroep Stratumse heide

Roodborsttapuitgroep. (lage struwelen en heggen, hoge ruigten op heide). 3 van de 5 kenmerkende
soorten zijn aanwezig in het heidegebied. (roodborsttapuit 2, grasmus 2 en fitis 1). Dat is 60% van de
mogelijk aanwezige soorten. Maar de aantallen territoria zijn erg laag. Met name kneu en fitis
ontbreken vrijwel. We constateren dat de ontwikkeling van dit biotoop op de heide redelijk
ontwikkeld is. De genoemde soorten ontbreken bij gebrek aan lage struwelen en ruigte. De heide is
vooral ontwikkeld zonder struikopslag en zonder opslag van jonge boompjes. Enerzijds goed, de
heide blijft in stand, anderzijds een gebrek aan structuur op de heide.
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Referentiegrafiek Roodborsttapuitgroep Stratumse heide
De soorten van andere ecologische vogelgroepen van de heide zoals tapuitgroep (zandige plekken),
korhoengroep (heide in combinatie met omliggende voedselakkers), wulpgroep (open en
structuurrijke heide met natte gedeeltes) ontbreken grotendeels (alleen de kievit komt van deze
groepen voor in de nieuw aangelegde gedeeltes).
Samenvattend kunnen we voor de heide constateren dat deze goed ontwikkeld is met name voor de
geelgorsgroep en dus voor bosranden van de heide en bomen/boomgroepen. Voor de andere
groepen is dit veel minder of niet het geval. Alle heidevelden hebben in Nederland te maken met het
ontbreken van vele kenmerkende vogelsoorten door overmatige stikstofneerslag, gebrek aan
structuur, ontbreken van de samenhang met omliggende akkers en verdwijnen van veel gedeeltes
met vochtige heide door verdroging.
Voor het bosgebied van de Stratumse heide.
Kruisbekgroep. (opgaand bos met naaldbomen). We hebben deze groep bekeken voor het
bosgebied van de Stratumse heide. Hier komen 4 van de 9 kenmerkende soorten voor. (goudhaan 1,
vuurgoudhaan 2, kuifmees 1, zwarte mees 1). Dat is 44% van de mogelijk aanwezige soorten. De
oude vliegdennen en de aanplant van de naar schatting ongeveer 90 jaar oude groveden levert
biotoop voor kuifmees (10 territoria), maar ook voor zwarte mees (9 territoria), die eigenlijk
voorkeur heeft voor spar, die in dit bos niet voorkomt. De goudhaan is met slechts 5 territoria heel
matig vertegenwoordigd. Het bosgedeelte van de Stratumse heide is redelijk ontwikkeld. We stellen
dat het bos waarde heeft voor de rode lijstsoort de zwarte mees.
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Referentiegrafiek Kruisbekgroep bosgebied Stratumse heide
Winterkoninggroep. (broedvogels van struwelen en jong bos, deze soorten komen ook midden in
bossen voor, in tegenstelling tot de grasmusgroep). We hebben deze groep bekeken voor het
bosgebied van de Stratumse heide. Hier komen 6 van de 10 kenmerkende soorten voor
(winterkoning 1, roodborst 1, merel 1, zanglijster 2, zwartkop 1, staartmees 1). De
winterkoninggroep betreft vrijwel alle niet kritische soorten. De kenmerkende soorten komen dus
voor 60% voor. Wat opvalt is dat in het centrale deel van dit bos winterkoning, merel en zwartkop
vrijwel niet voorkomen. In dit centrale deel komen maar 3 van de 10 kenmerkende soorten in goede
aantallen voor. De winterkoning heeft dichtere ondergroei nodig, in tegenstelling tot de roodborst,
die in dit bos veel voorkomt. We concluderen dat de randen van dit bos redelijk tot goed ontwikkeld
zijn voor de kenmerkende soorten, maar dat het centrale gedeelte redelijk ontwikkeld is. Deze
conclusie wordt versterkt door het opvallend ontbreken van tjiftjaf en pimpelmees. Tijdens het
inventariseren viel de stilte in het centrale bosgedeelte op.
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Referentiegrafiek Winterkoninggroep bosgebied Stratumse heide

Grote bonte spechtgroep. (oud opgaand bos, dood hout, holenbroeders). Hier komen 4 van de 9
kenmerkende soorten voor (groene specht 2, grote bonte specht 2, gekraagde roodstaart 2,
boomkruiper 2). Dus is 44% van de mogelijk aanwezige soorten aanwezig. Hiermee is het genoemde
bostype matig ontwikkeld.

Boomklevergroep. (zwaar loofhout, holenbroeders). Hier komen 3 van de 6 kenmerkende soorten
voor (holenduif 2, bosuil 2, boomklever 2). Dus 50% van de mogelijk aanwezige soorten komt voor.
De aantallen zijn vooral in het centrale deel van het bos laag. Het bos lijkt vanuit deze groep matig
ontwikkeld.

Het bosgebied van de Stratumse heide typeren wij samenvattend als redelijk ontwikkeld. De
ouderdom van het bos en de aanwezigheid van vliegdennen bepaalt de waarde voor holenbroeders.
Anderzijds beperkt de heel eenzijdige samenstelling van het bos de waarde van dit bos. De 9
territoria voor de rode lijst soort de zwarte mees zijn belangrijk. Opvallend is dat de kern van het
bosgebied minder bezet is met territoria dan de randen. Hier is sprake van ecologische armoede. In
het noordelijke deel van het bos van de Stratumse heide komen meer territoria voor dan in het
zuidelijke deel. Het bos is hier ouder.

Voor Gijzenrooi.
Geelgorsgroep in Gijzenrooi. (open bos, bosranden, boomgroepen met kale, zandige bodem). 4 van
de mogelijke 11 soorten zijn aanwezig (groene specht 2, boompieper 1, gekraagde roodstaart 2,
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geelgors 2). Dus 36% van de mogelijk aanwezige soorten komt voor. In Gijzenrooi bezetten de
genoemde soorten vooral bosranden en houtsingels. Het biotoop is volgens de criteria redelijk
ontwikkeld. De gekraagde roodstaart komt weinig voor ten opzichte van de referentie. Doordat de
geelgors daarentegen met 22 territoria voorkomt en een vrij kritische soort is, lijkt het biotoop met
de vele aanwezige bosranden toch goed ontwikkeld.

Referentiegrafiek Geelgorsgroep Gijzenrooi

Rietgorsgroep. (ruigtes en lage struwelen, veelal nat tot vochtig): 2 van de 5 mogelijke soorten zijn
aanwezig (blauwborst 2, rietgors 1). Deze soorten zien we direct ten oosten van de Zegge. Het
oppervlak van dit deelgebied is te klein om er conclusies aan te verbinden. Maar rondom de Zegge
aan de oostzijde en zuidzijde is veel meer potentie voor dit type met ruigtes en lage struwelen in een
natte situatie.
Grasmusgroep in Gijzenrooi. (struwelen, opslag en zeer jong bos, bosranden met struiken): Als we
geheel Gijzenrooi bekijken, inclusief het heggenlandschap, dan is de grasmusgroep met 10 van de 12
mogelijke kenmerkende soorten aanwezig (heggenmus 1, nachtegaal 2, roodborsttapuit 2,
bosrietzanger 2, spotvogel 2, braamsluiper 2, grasmus 2, tuinfluiter 1, fitis 1, kneu 2). Dit is 83% van
de mogelijk aanwezige soorten. Deze groep is optimaal in het gebied vertegenwoordigd voor het
aantal soorten. De grafiek laat de scores zien per soort, waarbij een aantal soorten ook heel goed
vertegenwoordigd zijn. Dit geeft de zeer hoge waarde van het gebied als struweelvogelgebied aan.
De dichtheid van de struwelen, de vele heggen en dichte en gevarieerde houtsingels zorgen voor veel
geschikt biotoop.
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Referentiegrafiek Grasmusgroep Gijzenrooi
Zomertalinggroep in de Vloeivelden. (drassig structuurrijk grasland met plaatselijk open water). Van
deze ecologische soortgroep is nu geen enkele soort aanwezig. Toch zou het vloeiveldengebied op
den duur enkele van de kenmerkende soorten plaats kunnen bieden, bijvoorbeeld ooievaar,
wintertaling, slobeend, gele kwikstaart en watersnip. De vegetatie en misschien de waterkwaliteit zal
zich daarvoor naar verwachting eerst verder moeten ontwikkelen.
Appelvinkgroep. (opgaand bos met loofbomen). 4 van de 7 kenmerkende soorten zijn aanwezig.
(houtsnip 2, grote lijster 2, tjiftjaf 1, wielewaal 2). Dus komt 57% van de mogelijk aanwezige soorten
voor. Het biotoop lijkt daarmee goed ontwikkeld in Gijzenrooi. De houtsnip zou nog in aantal toe
kunnen nemen, de grote lijster is met 7 territoria (deels in het heidegebied) stevig aanwezig.
Mogelijk dat de appelvink, die wel in het gebied wordt waargenomen, een broedvogel wordt.
Kleine bonte spechtgroep. (opgaand bos met loofbomen, holenbroeders). 3 van de 4 kenmerkende
soorten zijn aanwezig. (kleine bonte specht 3, grauwe vliegenvanger 2 en pimpelmees 1). Dus komt
75% van de mogelijk aanwezige soorten voor. De kleine bonte specht bezet 8 territoria, wat veel is en
de grauwe vliegenvanger heeft 3 territoria. Het oude loofbos in Gijzenrooi kan zich verder
ontwikkelen en in waarde stijgen.
Havikgroep. (roofvogels van bossen):
4 van de 5 mogelijke soorten zijn aanwezig (wespendief 3, havik 2, sperwer 2, buizerd 2). Daarmee is
het gebied optimaal ontwikkeld voor roofvogels. Ondanks de hoge recreatiedruk komen er toch veel
roofvogels voor. Voor het territorium van de wespendief geldt natuurlijk dat het onderdeel zal zijn
van een veel groter territorium.
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Soortenkaart Geelgorsgroep gehele inventarisatiegebied 60 territoria

Soortenkaart Grasmusgroep gehele inventarisatiegebied 204 territoria
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Vogels in de natte kern van de Zegge.
Tijdens het inventariseren konden we de Zegge niet in. De waterstand was in dit natte voorjaar door
de vele regen hoog en tijdens het seizoen is een extra stuwtje geplaatst benedenstrooms in de Kleine
beekloop waardoor de waterstand nog eens 30 cm. steeg. We hebben geprobeerd het gehele gebied
vanaf de randen te beluisteren en kregen de indruk dat dit redelijk is gelukt. Bijvoorbeeld zanglijster
en zwartkop waren hoorbaar tot aan de overkant van de Zegge. Maar het is mogelijk dat de afstand
voor zachter zingende soorten toch te groot is. De meeste soorten hebben we min of meer aan de
randen geconstateerd. Het middengedeelte heeft geen territoria. Dat zou kunnen komen door de
uitgestrekte struikbegroeiing met grauwe wilg in permanent aanwezig water, waardoor dit deel
onaantrekkelijk is voor veel soorten. Waarvoor is de Zegge belangrijk: allereerst voor de ransuil die
hier minstens 2 jongen heeft grootgebracht. Verder voor sperwer, waterral, houtsnip, blauwe reiger
en kleine bonte specht. Toch niet de minste soorten.
Vogels van akkers (kievitgroep).
Deze ecologische vogelgroep is ondanks de prachtige akkers in Gijzenrooi nog maar matig
vertegenwoordigd. Onder akkers verstaan we dan open akkers met een gevarieerde vegetatie.
Patrijs, kwartel, scholekster, kievit, wulp, veldleeuwerik, gele kwikstaart en grauwe gors zijn de
kenmerkende soorten en zouden hier voor kunnen komen. Voor een deel hebben de genoemde
soorten een lagere vegetatie nodig dan de graanteelt in het heggenlandschap en voor een ander deel
gaat het heel slecht met deze soorten in Nederland. Toch klopt het niet dat vogels uit de ecologische
vogelgroep van de akkers vrijwel ontbreken in dit gebied met een grote oppervlakte bolle akkers.

Vogelstand in het heggenlandschap
In 2019 en 2020 is het heggengebied op dezelfde manier geinventariseerd als in 2021. Het is
verbazingwekkend hoeveel broedvogels er in de heggen te vinden zijn. Het aantal soorten neemt toe
van 21 soorten in 2019, 22 soorten in 2020 en 28 soorten in 2021.
Enkele opvallende soorten met aantal territoria:
Kwartel
Braamsluiper
Grasmus
Roodborsttapuit
Huismus
Heggenmus
Kneu
Geelgors

2019
0
0
11
1
1
5
2
6

2020
0
0
9
5
5
5
4
6

2021
1
1
19
4
3
5
5
4

De knip- en scheerheggen bieden door hun dichte structuur met doornstruiken een veilige
broedplaats. Door de graanteelt met daarin veel kruiden is voedsel voldoende aanwezig.
Grasmusgroep in het heggenlandschap. De waarde van het heggenlandschap blijkt uit de grafiek
voor de 18 ha heggengebied. De grauwe klauwier ontbreekt, maar verder blijken de aantallen van de
andere soorten hoog te zijn. De grasmus piekt hier en leuk is de heggenmus waarvan de naamgeving
niet duidelijker kan.
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Referentiegrafiek Grasmusgroep Heggenlandschap

Soortenkaart Grasmusgroep Heggenlandschap

39 territoria
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Gijzenrooi typeren wij samenvattend op de eerste plaats als heel belangrijk voor struweelvogels. Dit
is hier de meest aanwezige ecologische vogelgroep, met hoge aantallen territoria voor de aanwezige
soorten. De waarde zien we in de gedeeltes met houtsingels, bosjes en overhoeken, maar zeker ook
in het heggenlandschap. Sinds de aanplant van de heggen in 2013 heeft een variatie aan soorten zich
hier gevestigd. Ook is Gijzenrooi belangrijk voor de geelgors als typische vogel van het kleinschalige
boerenland met veel houtsingels.
Op de tweede plaats zijn de bossen waardevol voor een scala aan niet algemene soorten, waarbij we
de roofvogelsoorten zeker niet moeten vergeten.
De Zegge en de omliggende zone van vochtige graslanden hebben eveneens hoge waarden voor
vogels. De Zegge zelf heeft ransuil, blauwe reiger en waterral als broedvogel. Dat geeft de waarde
aan. De natte graslanden in combinatie met struweel aan de oostzijde zijn nog klein in oppervlak,
waardoor er potentie is. De drogere graslanden hebben geen weidevogels.
De akkers en de naastliggende drogere graslanden op de bolle akkers hebben een klein aantal
soorten. De omringende houtsingels en heggen vertegenwoordigen daar nu de waarde, de akkers
zelf zijn vrij leeg.
De vloeivelden hebben nog weinig vogelkundige waarde.
Als bijzondere vogelsoorten van de Stratumse heide en het bosgebied in het broedseizoen zijn te
noemen: dodaars, havik, kleine plevier, houtsnip, nachtzwaluw, boomleeuwerik, gekraagde
roodstaart, grote lijster, vuurgoudhaan, kuifmees, zwarte mees en geelgors.
Als bijzondere vogelsoorten van Gijzenrooi (inclusief het heggenlandschap) in het broedseizoen zijn
te noemen: kwartel, dodaars, blauwe reiger, havik, sperwer, wespendief, torenvalk, waterral,
houtsnip, koekoek, ransuil, kleine bonte specht, graspieper, blauwborst, nachtegaal, gekraagde
roodstaart, grote lijster, spotvogel, braamsluiper, grauwe vliegenvanger, wielewaal, huismus, kneu,
goudvink, geelgors en rietgors.
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De rode lijst benoemt soorten die in Nederland matig tot sterk afnemen. De vastgestelde rode lijst
soorten in Gijzenrooi en de Stratumse heide zijn: koekoek, ransuil, torenvalk, wielewaal, grote lijster,
nachtegaal, zwarte mees, boerenzwaluw, spotvogel, grauwe vliegenvanger, huismus, graspieper,
kneu.

Soortenkaart Rode lijst (2017) hele inventarisatiegebied m.u.v. het heggenlandschap 67 territoria
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Vergelijken van de huidige vogelstand met het verleden.
Het vergelijken van tellingen uit het verleden met de telling die in 2021 heeft plaatsgevonden moet
met voorzichtigheid gebeuren. De systematiek in oudere tellingen was anders en daardoor kunnen
zeker verschillen optreden die niets met werkelijke aantallen broedvogels te maken hebben.
Bovendien is er in 2021 intensief door ons geteld volgens de nu geldende voorschriften van Sovon.
Het gebied van 350 ha is zo groot is dat we 7 telgroepen hebben ingesteld om een verantwoorde
telling te krijgen in ieder deeltelgebied. Dat houdt in dat in iedere telronde 7 keer ongeveer 3 uur is
geteld. Daarmee is erg veel tijd in het gebied besteed, wellicht meer dan in oudere tellingen. Met de
dit jaar uitgevoerde telling met 9 rondes zullen we vrijwel alle territoria hebben opgemerkt, zoals
wordt gesteld door Sovon.
Hoe is het gesteld met de vogelstand in Gijzenrooi en de Stratumse heide.
Het is maar hoe je ernaar kijkt. Bij een blik voor langere tijd terug is er veel verloren gegaan. Zeker
weten doen we het natuurlijk niet, er zijn geen gedetailleerde onderzoeken uit die tijd, maar er is een
kans dat een aantal soorten aan het begin van de vorige eeuw voorkwamen in Gijzenrooi en de
Stratumse heide. Je krijgt een goede indruk als je de Avifauna van Noord-Brabant uit 1967
doorbladert. Je kunt dan denken aan lang voor 1967 verdwenen soorten als ortolaan, grauwe
klauwier, grutto, watersnip, boomvalk, ooievaar, tapuit, korhoen, grauwe kiekendief, wulp, tureluur,
klapekster en raaf. Een lijst met soorten die kritisch zijn op hun leefomgeving en die we hier nu niet
meer zien.
In de periode na 1967 zijn kritische soorten van agrarische gebieden verder verdwenen in Gijzenrooi.
Het zijn alle soorten van graslanden en bouwland. Door het intensieve agrarische gebruik was er voor
deze soorten niets meer te halen. Ze werden verdreven door de intensieve teelten met veel
landbewerking, het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de vervlakking in vegetatie door
overvloedige stikstofneerslag.
Maar sinds een jaar of 10 is er een kentering. Door biologische teelt kunnen akkers en weilanden
meer gaan betekenen voor vele vogelsoorten, al is het maar als belangrijk voedselgebied. Het dichter
worden van bosjes en houtsingel is eveneens positief. En natuurlijk het aanleggen van de 2 km. aan
heggen. In de bosgedeeltes werd het hout ouder en meer divers. Veel bosvogels zijn verschenen. Het
aantal soorten is nu hoger dan in 1978 en ook zijn er meer territoria per soort.
Het KNNV rapport uit 1969 (zie literatuurlijst) noemt als broedvogels in de Zegge blauwborst,
nachtegaal, bosrietzanger en rietzanger.
Dit rapport vermeldt dat door de aanleg van de A67 in 1964 de drukte op de heide is toegenomen,
waardoor nachtzwaluw en korhoen werden verdreven.
In 1978 is een uitgebreid rapport verschenen van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie
(NJN) over Gijzenrooi naar aanleiding van de voorgenomen bouw van woonwijken in Geldrop en
Eindhoven in het toenmalige grotere gebied Gijzenrooi. Een deel van de woonwijken is daarna
gerealiseerd. Het rapport geeft gedetailleerd aan welke broedvogels op welke plekken voorkwamen.
Daarom is het mogelijk om de broedvogels van de jaren tot 1978 bij benadering te vermelden
vertaald naar de huidige begrenzing van Gijzenrooi zoals dat in 2021 door ons is geinventariseerd.
Het geeft een tijdbeeld.
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Broedvogelterritoria in 1978 aangepast op de begrenzing van het in 2021 onderzochte Gijzenrooi.
De groen of rood gemarkeerde soorten hebben een grote wijziging in aantal meegemaakt.
Aantal in 1978

Aantal in 1978

grote canadese gans

0

nachtzwaluw

grauwe gans
nijlgans
wilde eend
wintertaling
patrijs
kwartel
fazant

0
0
Ongeveer 3
1, in de Zegge
Ong. 25
0
4, alleen in de
Zegge
0

kleine bonte specht
grote bonte specht
groene specht
boomvalk
torenvalk
wielewaal
gaai

kauw
zwarte kraai
zwarte mees
kuifmees
pimpelmees
koolmees
matkop
boomleeuwerik
veldleeuwerik
boerenzwaluw
huiszwaluw
oeverzwaluw
staartmees

watersnip

0
0
0
0
0
0
1, in de Zegge
0
0
12 - 13
0
0
In 1975 baltsend
paar (bij Zegge)
0

houtsnip
holenduif
houtduif

0
2
7, alle in de Zegge

tjiftjaf
kleine karekiet
bosrietzanger

turkse tortel
zomertortel
koekoek
bosuil
ransuil

1 in Riel
3
enkele
0
1 in de Zegge
(1975)
Ong. 2 in Riel

dodaars
blauwe reiger
wespendief
sperwer
havik
buizerd
waterral
waterhoen
meerkoet
scholekster
kievit
kleine plevier
wulp
grutto

steenuil

Aantal in 1978

0, sinds 1963 niet
meer op de heide
0
1 in de Zegge
0
0
1
0
Ong. 5

fluiter

0

vuurgoudhaan
goudhaan
winterkoning
boomkruiper
boomklever
spreeuw
merel

0
0
Zeer talrijk
enkele
0
Zeer talrijk
Zeer talrijk

Talrijk bij
bebouwing
Ong. 3
Ong. 3
0, wel op de heide
0, wel op de heide
talrijk
Zeer talrijk
3 in de Zegge
0
Ong. 25
Ong. 10
0
0
Ong. 3

zanglijster

enkele

grote lijster
grauwe vliegenvanger
bonte vliegenvanger
roodborst
blauwborst
nachtegaal
gekraagde roodstaart
zwarte roodstaart
roodborsttapuit
paapje
huismus
ringmus
heggenmus

Ong. 8
1
0
talrijk
0
2 in de Zegge
enkele
1?
Ong. 5
0
Zeer talrijk
enkele
Zeer talrijk

witte kwikstaart

Ong. 7

gele kwikstaart
graspieper
boompieper

Ong. 5
1 op de heide
0

spotvogel
sprinkhaanzanger
zwartkop
tuinfluiter
braamsluiper

0, maar 20 op de
heide
Zeer talrijk
0
Ong. 5 in
korenvelden
1
0
Ong. 6
Ong. 7
enkele

appelvink
goudvink
putter
kneu
groenling

0
0
0
Ong. 7
talrijk

grasmus
grauwe klauwier

Ong. 15
0

vink
grauwe gors
geelgors
rietgors

Ong. 5
1 (1975)*
3
10 in de Zegge

ekster

fitis

 Grauwe gors: 1 territorium bij de Putten, nu een park in Eindhoven. Dit territorium was toen al
uitzonderlijk in de Kempen.
Negatieve verschillen die naar voren komen uit bovenstaande tabel:
 Patrijs was algemeen, maar is geheel verdwenen
 Kievit was algemeen op bouwland en grasland, maar is daar verdwenen en wint nu weer
broedgebied door de aanleg van nieuwe natuur in de Achtpoelvlakte en de Snepvlakte.
 veldleeuwerik was algemeen, is geheel verdwenen
 gele kwikstaart is geheel verdwenen
 zomertortel is geheel verdwenen
 bosrietzanger broedde in korenvelden en is daar geheel verdwenen. Broedde nog niet in
vochtig struweel.
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Positieve verschillen:
 in 2021 zijn de houtsingels en dichte bosjes veel meer bezet met territoria dan in 1978, een
sterke toename dus.
 Spechten, boomklever, bosuil, goudvink en houtsnip zijn verschenen, boomkruiper is sterk
toegenomen
 Struweelvogels en soorten van houtsingels als grasmus, roodborsttapuit, zwartkop, vink en
geelgors zijn sterk toegenomen
 Bosrietzanger van vochtig struweel is sterk toegenomen.
 Roofvogels, behalve torenvalk, zijn verschenen omdat de zware menselijke vervolging en
overvloedig pesticidengebruik in Gijzenrooi sterk afnamen.
 Het aantal soorten broedvogels in Gijzenrooi in 1978 was 56, in 2021 is dat 71, een flinke stijging.
Een andere tussenstand in de vogelbevolking van Gijzenrooi en de Stratumse heide zie je in de
Broedvogels van Midden- en Oost-Brabant uit 1997. Hier noemt de provincie voor de kern van de
Gijzenrooise Zegge van 20 hectare als broedvogels in 1995: dodaars (1 paar), wintertaling (1 pr),
havik (1 pr), buizerd (1 pr), torenvalk (1 pr), ransuil (1 pr), groene specht (1 pr), zomertortel (1 pr),
grote lijster (1 pr) en rietgors (4 pr).
In dit boek noteert de provincie voor de heide en het bosgebied (165 ha) in 1995 als broedvogels:
sperwer (3 paar), zomertortel ( 1 pr), bosuil (1 pr), groene specht (3 pr), zwarte specht (1 pr),
boomleeuwerik (1 pr), veldleeuwerik (1 pr), grote lijster ( 1 pr), kruisbek (1 pr), sijs (1 pr) en geelgors
(3 pr).
En Gijzenrooi is in 1991, 2003 en in 2012 geinventariseerd door Vogelwerkgroep Geldrop. Daarbij
twee opmerkingen. Het telgebied was kleiner gebied dan we nu in 2021 hebben onderzocht. En
opgemerkt moet worden dat ten opzichte van het onderzoek in de genoemde 3 jaren het onderzoek
in 2021 intensiever en vroeger op de dag is geweest. Dat geeft zeker verschillen. In de 3
opeenvolgende rapporten zie je een ontwikkeling voor enkele soorten broedvogels. Onder andere:
patrijs (1991: aanwezig, 2003: 7 pr, 2012: afwezig), veldleeuwerik (1991: afwezig), ringmus (2003: 810 pr in Riel, 2012: afwezig), matkop (1991: 5 pr, 2003: 1 pr, 2012: afwezig), geelgors (1991: 0 pr en
2012: 12–14 pr), boomklever (1991: 1 pr en 2012: 2 pr), kneu (1991: 0 pr en 2012 1 pr),
roodborsttapuit (1991: 2 pr en 2012: 2–4 pr).
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Overwegingen.
Bij een uitgebreide inventarisatie leer je een gebied goed kennen. En denken we na over zaken die in
onze ogen prima zijn, of waarvoor we suggesties hebben. Hiervoor verdelen we het
geinventariseerde gebied in 3 gedeeltes.
Het heidegedeelte heeft nu nog maar een kleine oppervlakte, waardoor het weinig structuur heeft
en te droog is, de lage plekken hebben niet altijd water. Omliggende akkers liggen wat verder weg of
sluiten nog onvoldoende aan. De recreatiedruk is hoog. Soorten als kneu, veldleeuwerik en
roodborsttapuit ontbreken (vrijwel). Door het verminderen van het dichte padennet en het aanlijnen
van honden is hier nog winst te behalen. Toch komen de nachtzwaluw en de boomleeuwerik als
grondbroeders er voor. Begrazing voorkomt verder dichtgroeien van de heide. Door het kleine
oppervlak lijkt verbetering van de vogelstand hier moeilijk.
De nieuw toegevoegde gedeeltes van de Achtpoelvlakte en de Snepvlakte bieden wel veel kansen. Er
groeit al interessante gevarieerde vegetatie en bij het terugdringen van boomopslag kan een gebied
ontstaan voor veldleeuwerik, boomleeuwerik, kneu en misschien grauwe klauwier. Aanplant van
doornstruweel kan dit bevorderen. Deze gedeeltes liggen nu buiten het begrazingsgebied en zijn niet
toegankelijk voor recreanten. Het lijkt goed dit zo te houden. Voor grondbroeders, bijvoorbeeld de
kievit en de kleine plevier is dit voorwaarde. Bij het toenemen van de begroeiing rondom de plassen
kan deze zone interessant worden voor eendensoorten. De oeverzwaluwwand ligt er verloren bij.
Wie zou hier het onderhoud willen gaan doen?
Het bosgedeelte van de Stratumse heide is een bijzonder gebied. Enerzijds wordt het hoog
gewaardeerd door de vele bezoekers, anderzijds zijn de waarden voor vogels laag. De waarde van het
bos zit in de oude vliegdennen. Grootschalige kap van gedeeltes bos zal op veel weerstand stuiten,
maar plaatselijk inbrengen van groepen met loofhoutsoorten kan veel verbetering voor vogels gaan
brengen, maar de dominantie van opslag van amerikaanse eik maakt dit misschien moeilijk. Aanplant
van loofhout verhoogt ook de recreatieve waarde. Het Kanunnikesven heeft veel opslag van berken.
Wat is er nog over van de unieke vegetatie? Voor vogels heeft het nu nauwelijks waarde.
Dan Gijzenrooi. Een heel ander verhaal gezien vanuit de vogelstand en het landschap. Het is gewoon
prachtig en rijk. Een parel. De negatieve trend van intensieve landbouw en achteruitgang van
vogelsoorten is omgebogen naar extensieve landbouw en toename van vogelrijkdom.
We verdelen Gijzenrooi voor het gemak in enkele gedeeltes:
Het centrale struweelmoeras van de Zegge is inmiddels kletsnat en blijft ontoegankelijk. Er komen
bijzonder broedvogels voor als ransuil, blauwe reiger en waterral. Houden zo.
De zone van natte graslanden aansluitend aan de Zegge aan de oostzijde heeft een mooie
vogelbevolking, maar het oppervlak van kletsnat gebied zou hier uitgebreid kunnen worden. Ook kan
meer struweel en riet opslaan. Het is ontoegankelijk en dat is goed. De overige graslanden rondom
de Zegge aan de zuidzijde en westzijde hebben nog wat minder vogelwaarde. De overgang tussen de
Zegge en de graslanden is vrij hard. Meer struweel is hier denkbaar ten behoeve van veel
vogelsoorten, bijvoorbeeld de matkop. Met de aanplant van meidoorn kan de grauwe klauwier
verleid worden. Weidevogels zullen niet terugkomen, misschien de kievit als uitzondering. Er is al
veel omlijsting van de graslanden met struweelhoeken en houtsingels. Hier zit het vol met zangertjes.
De Zegge en omgeving kent geen recreatie, dat bevordert de vogelstand.
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De houtsingels en overhoeken kunnen verder verdicht worden en aanplant van hoeken met
doornstruweel ten behoeve van braamsluiper en grauwe klauwier.
Het heggengebied heeft heel veel vogels en die nemen nog steeds toe. De grauwe klauwier is gebaat
bij uitzichtposten, er zou in hoeken van de akkerpercelen, ver van de paden, meer meidoorn
aangeplant kunnen worden. De akkers hier bieden veel soorten voedsel. De kwartel zal het
aantrekkelijk vinden.
De overige akkers hebben nog weinig vogels. Je zou hier lagere gewassen kunnen verbouwen en
gedeeltelijk niet kunnen oogsten. Dit kan aantrekkelijk zijn voor kievit, wulp, scholekster, kwartel,
ooievaar, veldleeuwerik, boomleeuwerik en gele kwikstaart. De patrijs is lastiger omdat het geen
trekvogel is en hij niet meer in het gebied voorkomt. Zou uitzetten een optie kunnen zijn?
De bossen zijn deels al ouder en hebben hoge vogelkundige waarde. De middelste bonte specht zal
hier wel gaan neerstrijken. Lokaal zou wat jong bos aangeplant kunnen worden op plaatsen waar dit
passend is in het landschap. Dit zorgt voor meer variatie in de leeftijdopbouw van bossen en zorgt
voor nieuwe vogelsoorten.
De vloeivelden zijn kletsnat maar herbergen nog weinig vogelsoorten. Verder verschralen van de
vegetatie kan op den duur meer soorten geven, zoals watersnip, rietgors, sprinkhaanzanger, ooievaar
en graspieper.
De recreatie in Gijzenrooi is fors. Door de ligging tussen grote woonwijken zal dit niet veranderen.
Het weren van honden buiten de paden is de grootste uitdaging. Gelukkig is er veel dicht struweel en
heggen en veel nat gebied. Dit houdt bezoekers en honden vanzelf wel buiten. We hebben niet
gemerkt dat de vogelstand in Gijzenrooi er onder lijdt.
Speciale soorten in Gijzenrooi.
Gaan we de grauwe klauwier als broedvogel in de komende jaren zien? Het lijkt goed mogelijk. Vorig
jaar is er in de broedperiode een exemplaar waargenomen, maar het bleef bij een eenmalige
waarneming. Dat kan veranderen. Dit jaar lukte het nog niet, er was geen enkele klauwier te
bekennen. Op 9 juli is het hele gebied nog intensief bekeken en alle mogelijke plekken werden
bezocht. Van de grauwe klauwier is bekend dat hij aan het begin van het seizoen moeilijk te
ontdekken is. Hij gaat in dekking als je aan komt lopen en verstopt zich in een struik en laat zich niet
horen. Pas als de eventuele jongen wat groter worden gaan de volwassen klauwieren opvallen door
hun gedrag.
Wat hebben klauwieren nodig? Eigenlijk maar 3 zaken: voldoende grotere insecten over het hele
seizoen verspreid, dekking voor een nest en niet te hoge recreatiedruk bij vestiging. De grotere
insecten zijn kevers, bijen, hommels, libellen, krekels en sprinkhanen. Deze komen veel voor in
graanvelden met veel kruiden en ook in kruidenrijk grasland. Een paar maakt het nest bij voorkeur in
een doornstruik. Een grote braamkoepel of beter nog een meidoorn komen in aanmerking. Daarbij
kan het nest liggen op een plek met enige recreatiedruk als dit maar met een regelmatig patroon
plaatsvindt en daarmee voorspelbaar is en niet te langdurig plaatsvindt.
Zijn de gevraagde omstandigheden in Gijzenrooi aanwezig of te ontwikkelen? Het lijkt er wel op. De
klauwier heeft hogere struiken of bomen nodig om het nest te kunnen bewaken en lagere struiken
om vanuit te kunnen jagen. Het optimale biotoop zien we in kruiden- en faunarijk grasland in de
Kempen met verspreide meidoorns. De vegetatie is afwisselend met hogere gedeeltes (veel insecten)
en kalere gedeeltes (zichtbare insecten). Dus eigenlijk ruigere rommelige hoeken. Het advies zou dus
zijn om eilanden te maken met struiken en hogere vegetatie, afgewisseld met kalere gedeeltes. In
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het heggengebied zouden enkele ruigere hoeken te maken zijn, bij voorkeur niet direct naast een
wandelpad. Maar ook daarbuiten zijn er mogelijkheden genoeg. Het lijkt dus ook een kwestie van
afwachten. De jongen die in de Kempen geboren worden gaan het jaar daarna op zoek naar nieuwe
plekken. Daarna zijn ze behoorlijk plaatstrouw. We moeten daarnaast niet vergeten dat een droog
warm voorjaar en een warme zomer veel helpt. In 2021 was dit niet zo.

Biotoop Grauwe klauwier
En dan de kwartel. Een trekvogel. Dit jaar eenmalig roepend vanuit een akker. Het zouden er zomaar
meer kunnen worden. De omstandigheden voor de soort lijken prima. Het blijft in Brabant een
weinig voorkomende soort.
Voor de patrijs ziet het er niet goed uit. Ze zijn weg en de aanwas van jonge patrijzen in de Kempen is
zo laag dat van nieuwe vestiging waarschijnlijk geen sprake kan zijn. Hoe goed de omstandigheden in
Gijzenrooi momenteel ook zijn. Alleen uitzetten zou mogelijk resultaat kunnen opleveren.
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Overige waarnemingen
Niet-broedvogels
Onderstaand de waarnemingen die we hebben gedaan van niet broedvogels. Daaraan hebben we
soorten toegevoegd die op waarneming.nl zijn ingevoerd. Dit is gebeurd tot begin augustus 2021.
Knobbelzwaan:
Grote canadese gans:
Casarca:
Wintertaling:
Kuifeend:
Mandarijneend:
Dodaars:
Aalscholver:
Grote zilverreiger:
Ooievaar:

14 mei 1 ex.
31 juli 70 exemplaar in Gijzenrooi, waarneming.nl
29 apr. 1 ex. waarneming.nl
17 apr. 1 ex. west van de Zegge.
1 mei 1 ex. Gijzenrooi.
10 mrt. paar op de Achtpoelvlakte.
7 ex. in het zuidelijke meertje bij de landweg Gijzenrooi, waarneming.nl
17 mrt. 14 ex. overvliegend, waarneming.nl, 27 mei 1 ex. Gijzenrooi. 28 mei 3
ex. overvliegend.
20 febr. 1 ex. op de Snepvlakte, 12 juni 1 ex. bij de Achtpoelvlakte.
24 febr. 2 ex. bij de Zegge, 5 mrt. 2 ex. op de Snepvlakte, 6 mrt. 1 ex. 14 mrt.
24 ex. overvliegend, waarneming.nl, 28 mei 1 ex. heggengebied, 9 juli 1 ex.

Ooievaar
Zwarte ooievaar:
Rode wouw:
Zwarte wouw:

9 juli 1 ex. boven Gijzenrooi, waarneming.nl
5 jan. 1 ex. in vlucht boven de Achtpoelvlakte.
26 mei 1 ex. in vlucht boven het heggengebied, 21 juli 1 ex. boven Gijzenrooi,
waarneming.nl
Scholekster:
3 apr. 2 ex. op de Achtpoelvlakte, waarneming.nl
Bontbekplevier:
21 maart 1 ex. op de Achtpoelvlakte.
Witgat:
31 mrt. 1 ex. waarneming.nl, 3 apr. 1 ex. op de Achtpoelvlakte, 26 juli 1 ex.
overvliegend over de heide, waarneming.nl
Oeverloper:
1 mei 1 ex. op de Achtpoelvlakte, 27 apr 1 ex. idem.
Bokje:
16 apr. 1 ex. ten zuidoosten van de Zegge in nat grasland, opvliegend van
korte afstand en snel weer neerstrijkend.
Kleine mantelmeeuw: 21 mei 1 ex. adult.
Kokmeeuw:
20 febr. 5 ex. overvliegend.
Stadsduif:
27 juni 1 ex. bij het Karperven, waarneming.nl
Houtduif:
9 juli 300 ex. foeragerend op een gerstakker.
Steenuil:
12 juni roepend exemplaar omgeving gehucht Riel, waarneming.nl
Kerkuil:
IVN Geldrop meldt dat in 2020 in een schuur bij een boer in het zuidoosten
van Gijzenrooi, net buiten het inventarisatiegebied, een kerkuil heeft
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Gierzwaluw:
Zwarte specht:
Veldleeuwerik:
Huiszwaluw:
Boomvalk:
Graspieper:

Zwarte roodstaart:
Tapuit:

gebroed met 4 juvenielen, waarvan er maar één is uitgevlogen, vermoedelijk
door voedselgebrek. De situatie in 2021 van deze locatie is niet bekend. Een
ander kerkuil paar leeft net ten zuiden van Riel. Hier is in 2021 het vrouwtje
geslagen door een havik, waardoor er geen jongen waren.
meestal te zien, zoals 28 mei tientallen gierzwaluwen boven het gebied, 12
juni idem.
6 maart 1 ex.
17 febr. 4 ex. overvliegend.
26 mei 7 ex. overvliegend.
2 apr. 1 ex. bij de vloeivelden en 31 mei 1 ex. overvliegend.
12 apr. 3 ex. in heggengebied, 13 apr. 1 ex. in de vloeivelden, 16 apr. 7 ex.
vochtige graslanden ten zuidoosten van de Zegge, 17 apr 3 ex. in
heggengebied, 28 apr. 1 ex. in heggengebied.
13 apr. 2 ex. , 1 ex. 28 apr. in heggengebied en 1 mei 1 ex. Gijzenrooi.
17 apr. 1 ex. , 21 apr 1 ex. , 1 mei 1 ex.

Tapuit
Paapje:
Koperwiek:
Kramsvogel:
Beflijster:
Sprinkhaanzanger:
Goudhaan:
Vuurgoudhaan:
Klapekster:
Zwarte kraai:
Matkop:
Ringmus:
Sijs:

Goudvink:

Paapje

1 mei 1 ex. , 2 mei 3 ex.
tot in april aanwezig, bijvoorbeeld 17 mrt. 100 ex. veel zingend, 15 apr. nog 1
ex. aanwezig.
1 febr. 80 ex. , 4 febr. 80 ex. waarneming.nl, 20 febr. 15 ex. , 5 mrt. 2 ex.
Gijzenrooi.
1 mei 2 ex. ten zuiden van de Zegge.
3 aug. 1 zingend exemplaar langs de landweg Gijzenrooi, waarneming.nl
17 febr. 1 ex. in heggengebied, 3 mrt. 1 ex.
6 mrt. 3 ex. in oud loofbos vlak ten noorden van centrale moerasbos.
1 febr. 1 ex. omgeving van de reigerkolonie in Gijzenrooi. Ook is bekend dat
de soort de afgelopen jaren in de winter steeds op de hei aanwezig was.
13 april groep van 10 ex, 28 mei groep van 15 ex. rondstruinend.
Op 5 maart doen we de enige waarneming van dit seizoen met 1 ex.
Op 15 mei een zingend exemplaar in een dichte heg vlakbij een boerderij in
Riel.
1 febr. 50 ex. , 12 febr. 12 ex. , 20 febr. 1 ex. Gijzenrooi, 20 febr. 1 ex. in het
bosgebied van de Stratumse heide, 6 mrt. 1 ex. in Gijzenrooi, 18 mrt. 1 ex.
Gijzenrooi.
20 jan 4 ex. in omgeving van latere territorium in het centraal gelegen bos, 1
febr. 1 ex. roepend in Gijzenrooi, 19 febr. 1 ex. waarneming.nl, 1 mrt. 1 ex.
roepend in het bos van de Stratumse heide, 3 mrt 3 ex. in heggengebied.
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Appelvink:

Putter:
Rietgors:

25 febr. 1 ex. in houtsingel bij Achtpoelvlakte, 26 mrt. 1 ex. in Gijzenrooi, 13
april 1 ex. in de omgeving van de vloeivelden, 30 apr. 2 ex. aanwezig in het
bos van de Stratumse heide tussen het Kannunikesven en het Rietven,
waarneming.nl.
8 jan. 40 ex. in het heggengebied.
17 mrt. 1 ex. vloeiweide.

Overige soorten
Steenmarter:
De eerste waarneming is op 1 mei als we een rennende steenmarter zien vanuit het gehucht
Gijzenrooi in westelijke richting. Op 9 juni vinden we in de avond in het lange gras een jonge
steenmarter. Hij geeft een stevige schreeuw als we te dichtbij komen en er bijna op gaan staan. Hij
ligt opgerold in het gras en blijft nog liggen. Pas na een paar minuten verdwijnt hij springend door
het hoge gras. Het is een roodbruin gekleurde steenmarter, De kopvorm van de steenmarter is meer
rond met kleinere oren, terwijl de boommarter een meer V vormig kopmodel heeft door de grotere
oren die meer naar buiten staan en spitser van model. Prachtig om zo’n mooi dier van vlakbij te zien.

Steenmarter
Eekhoorn:
De eekhoorn komt verspreid voor in Gijzenrooi en de Stratumse heide. We zien bijvoorbeeld
eekhoorns 20 febr. 1 ex. in het bosgebied van de Stratumse heide, 3 mrt. 1 ex. in het heggengebied, 5
mrt. 3 ex. bij het gehucht Gijzenrooi, 17 mrt. 1 ex. in het centrale bos in Gijzenrooi, 1 mei 2 ex. in het
westelijke deel van de heide, 1 mei 1 ex. bij het woonwagencentrum. 14 mei 1 ex. bij de Snepvlakte,
21 mei 1 ex. westelijk van het heggengebied, 29 mei 1 ex. in het centrale bos en 9 juli 1 ex. in het
centrale bosgebied.

85

Vos:
Op 14 mrt krijgen we de melding van een gevonden dode vos in Gijzenrooi-west en 2 apr. zien we 1
ex. in het bos bij het woonwagencentrum.
Wezel/hermelijn:
1 apr. 1 ex. in het heggengebied.
Konijn:
5 mrt. 1 ex. bij gehucht Gijzenrooi, 3 apr. Eveneens, 1 mei 2 ex. op de Snepvlakte, 14 mei 2 ex. bij het
gehucht Gijzenrooi en 12 juni 1 ex. bij de Snepvlakte.
Haas:
Maar één waarneming: op 12 juni 1 ex. bij het gehucht Gijzenrooi.
Ree:
Betrekkelijk weinig waarnemingen: op 17 febr 3 hindes en 1 bok in het westelijke deel van Gijzenrooi,
6 mrt. 2 ex. in Gijzenrooi. 17 apr. 1 ex. in Gijzenrooi. 14 mei 2 ex. in Gijzenrooi. 12 juni 1 ex. bij het
woonwagencentrum.
Egel:
14 mei 1 ex. bij het woonwagencentrum.
Mol:
Bijvoorbeeld veel ten zuiden van de Zegge in de graslanden.
Bruine rat:
23 jan vondst.
Rugstreeppad:
24 mrt. 10 ex. op de Achtpoelvlakte en 1 ex. bij de Kleine Zegge. 31 mei enkele ex. op de
Achtpoelvlakte.
Waterschildpad:
in het Rietven.
Overige info van de wildbeheereenheid: In Gijzenrooi komt geen das en wild zwijn voor. Wel kleine
marters ten zuidoosten van de Zegge bij de achtergelaten boomstronken. Het zou dus lonen hier
eens een camera op te hangen.
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