VWG de Peel

van de

Vogels kijken kan overal. Overal zijn vogels. Waar je ook kijkt
als je buiten bent, zie je ze zitten, zwemmen of vliegen. Vogels
zien is leuk, maar er bewust naar kijken is nog leuker. Voor
veel mensen is het een hobby en een verrijking van hun leven:
kijken naar hun kleuren, vormen en gedragingen is genieten!

Foto Eric Joosten
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Vogelherkenningscursus 2022
Datum Onderwerp

Docenten/coördinator

2 feb Kennismaking + introductie
16 feb Kenmerken algemeen
19 feb Excursie Starven/Beuven.
Start: 8.30 uur vanaf P ’t
Jasper, Bussersdijk.
9 mrt Vogeltrek & Wintergasten
12 mrt Excursie naar Sarsven & de
Banen, Nederweert-Eind.
Start: 08.30 uur vanaf P hoek
Houtsberg / Banendijk
23 mrt Vogels van Water & Moeras
26 mrt Excursie naar Kwegt en
Schoorkuilen
Start: 8:30 uur vanaf P hoek
Houtsberg / Banendijk
6 apr Vogels in Tuin & Park

9 apr Excursie in centrum Asten (1
route – 2 richtingen)
Vertrek de Stulp: 08.00
20 apr Roofvogels & Uilen

23 apr Excursie Vogelasiel,
9.00 uur, Bussersdijk 11
11 mei Vogels van Weide & Heide
14 mei Excursie gebied
Moostdijk/Mussenbaan
Start: 08.00 uur vanaf P De
Peelen, Moostdijk 15

Jack Feijen
Nico Regtien
Jack Feijen
Nico Regtien, John Maes
Jack Feijen

Gerard Compiet
John Maes, Carel v. Dijck
Gerard Compiet

Gerard Compiet
Nico Regtien, John Maes
Jo van Zanten

Frans Martens
Nico Regtien, Jo van
Zanten
Frans Martens

Jo van Zanten
Nico Regtien, Carel van
Dijck
Jo van Zanten
Pepie Smits-Peerlings
Gerard Compiet
Nico Regtien, John Maes
Gerard Compiet

Cursusavonden op woensdagavond, 19:30 uur, excursies op zaterdag.
Algehele organisatie:
Cursuswerkgroep IVN Asten-Someren
Contactpersoon:
Nico Regtien
Invulling cursusprogramma:
VWG De Peel
Contactpersonen/Leiding:
Jo van Zanten
Koffie/Thee tijdens cursusavonden:
Leo Derks, Nel v. Zanten
Veldexcursie begeleiders:
Diverse leden van VWG De Peel
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Cursus Deelnemers
Aan de Vogelherkenningscursus van het IVN Asten-Someren en VWG De Peel in 2022 hebben de volgende
personen deelgenomen:
Gonny
Chiara
Jacqueline van
den
Hans
Henny
Leontine
Gerdi van
Hans van
Albert van
Tertske van
Andre de
Nettie
Ria van
Jeanne
Peter van
Patrick
Willie
Annie van de
Frans
Frans de
José de
Alfons
Marina
Eric
Franka van
Arnold
Thea

Besselink
Bos
Bosch
Claessens
Claessens
Cortenbach
Dalen
Dalen
Dijk
Dijk
Groot
Hendrikx
Heugten
Hoebergen
Houts
Joosten
Joosten
Kerkhof
Knapen
Lau
Lau
Lossie
Mulder
oosten
Otterdijk
Schweren
Wijlaars

Excursies
Hieronder volgt informatie over de diverse excursies.
Veel foto’s die tijdens de excursies door enkele fotografen zijn gemaakt zijn met de deelnemers gedeeld via
internet.
Aan het einde van de samenvatting staat de lijst met de waarnemingen die tijdens de excursies zijn gedaan
en een impressie van José de Lau over haar beleving van deze cursus.
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Excursie Starven/Beuven op 26-2-2022
Het Beuven
Het Beuven is, met een oppervlakte van 85 hectare, het grootste natuurlijke ven van Nederland.
Het Beuven ligt op het grondgebied van de gemeente Someren en is onderdeel van het Natura 2000 gebied
“Strabrechtse Heide en Beuven”.
De meeste vennen zijn ontstaan door het na de laatste ijstijd tot op een leemlaag uitwaaien van zand. De laagten
vulde zich met regenwater en soms ook door een beek. Zo werd dit ven ook gevoed door de Peelrijt en had een
afvoer via de Witte Loop naar de Kleine Dommel.
Het Beuven staat bekend als bijzonder vogelrijk en is tevens beroemd om de bijzondere plantengroei. Door de
aanvoer van voedselrijk water kreeg de begroeiing een ander karakter dan in het oorspronkelijke voedselarme ven.
Om de toevoer van té voedselrijk water te stoppen is in 1986 het water uit de Peelrijt afgekoppeld en naar de Kleine
Aa geleid. Dit heeft geleid tot herstel van de waterkwaliteit maar ook tot verdroging. Om deze verdroging te
bestrijden zijn in 2013 enkele bospercelen rond het Beuven gekapt, zodat er meer kwelwater met een lagere
zuurgraad voor het ven ter beschikking komt.
Het (regen)water van het Starven en de andere vennetjes in de omgeving is voedselarm gebleven. Daar groeit veel
veenpluis, zonnedauw en bruine- en witte snavelbies.
Zeer geurig en opvallend is de massale groei van wilde gagel aan de oever van het ven.
Minder opvallend zijn zeldzame soorten als oeverkruid, drijvende waterweegbree, moerashertshooi, waterlobelia en
biesvaren. Dit zwak gebufferd ven, met een openwater oppervlakte van 49,1 ha, is tevens het meest kwetsbaar voor
invloeden van buitenaf. Zuid-Nederlandse vennen vervullen (inter)nationaal een belangrijke natuurfunctie. Ze zijn
toevluchtsoord voor veel bijzondere planten en dieren.
De oevers van het Beuven zijn kwetsbaar en daarom niet toegankelijk, maar vanuit de vogelkijkhut en het kijkscherm
heeft men een goed overzicht over de mooiste punten van het ven.
Het Beuven telt een groot aantal soorten broedvogels, waaronder meer dan tien van de rode lijst. Enkele soorten:
aalscholver, roerdomp, lepelaar, kleine karekiet, blauwborst, waterral, wintertaling en slobeend. Na de droge zomers
van 2018 en 2019 (toen is het ven drooggevallen en de vis gestorven) is de lepelaarskolonie verlaten en in 2020 ook
de aalscholverkolonie. Geregelde gasten zijn de grote zilverreiger, zwarte ooievaar, groenpootruiter, zeearend en
visarend. Een opvallende doortrekker is de kraanvogel.
Hieronder een overzicht van de wat meer bijzondere broedvogels van het Beuven in de afgelopen jaren.

In de afgelopen zeer droge jaren is het ven in de zomer drooggevallen en zijn helaas alle vissen gestorven. Dit heeft,
wat vogels betreft, vooral invloed op het aantal wintergasten.
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De laatste jaren wordt het ven ook veelvuldig gebruikt door ganzen om er te rusten en te slapen. Gemiddeld slapen
er in de winterperiode ’s nachts zo’n 600 ganzen op het ven (met een piek van 4000!).
Dit vormt een probleem voor de waterkwaliteit, de ganzenuitwerpselen zorgen voor extra toevoer van
voedingstoffen waardoor het voedselarme karakter van het water in gevaar komt!
In de drukbezochte vogelkijkhut ligt een door bezoekende vogelaars voortdurend bijgehouden logboek.
Een wandeling rond het ven heeft een lengte van ruim 7 Km, zie het kaartje (met vermelding van
wandelknooppunten).

Een deel van de deelnemers heeft de totale hierboven aangegeven route gelopen (ruim 7 Km), de rest
heeft een kortere wandeling gemaakt door vanaf het kijkscherm door het bos terug te lopen naar P Jasper
Sport (± 3 Km).
Hieronder een verslagje van Chiara Bos
Op zaterdag 19 februari was de eerste excursie gepland van de Vogelherkenningscursus van IVN
Asten-Someren. Maar vanwege de storm die dat weekend woedde werd besloten deze excursie een
week te verzetten.
Op 26 februari was het dan zo ver en ontmoetten we elkaar bij het parkeerterrein bij Jasper,
Bussersdijk. De excursie werd geleid door Jo van Zanten en Jack Feijen met hulp van leden van de
vogelwerkgroep. Zij hadden telescopen bij zich waardoor we vogels nog beter konden bekijken!
We konden kiezen tussen een lange route van zo'n 7 km of een kortere van 3 km. Dit is een verslagje
van de langere route waar het grootste deel van de groep aan meedeed.
Bij aankomst op de parkeerplaats hoorden we een vink en een groene specht dus dat was al een
goed begin. De vink liet zich mooi zien. Al snel hoorden de vogelaars onder ons een boomleeuwerik
en die konden we ook bewonderen. Gaandeweg de wandeling zagen we natuurlijk veel mezen, maar
niet alleen de koolmees en pimpelmees, maar ook de zwarte mees en de kuifmees liet zich aan het
eind zien.
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Bij het Beuven zagen we 11 knobbelzwanen, bergeenden een grote zilverreiger, en een brilduiker
man.
Verder zagen we drie keer een blauwe kiekendief vrouw laag al jagend vliegen. Dat was erg mooi!
We zagen verder een paar keer een roodborsttapuit, 2 gaaien, veldleeuweriken, zwarte kraaien,
rietgorzen, wilde eenden, een buizerd, een gele kwikstaart en als kers op de taart zagen we
klapeksters! Een klapekster zat achter een vogeltje aan en een ander zat in een boom een kleine
watersalamander op te peuzelen! Dit was echt een cadeautje!
Al bij al was dit een zeer geslaagde excursie ondanks het wat mistige weer. Ik denk dat meerderen
onder ons na deze excursie ook een Swarovski telescoop op hun verlanglijstje hebben gezet. Wat
was het fijn om daar de vogels beter door te kunnen bekijken. Dank aan allen die meehielpen dit tot
een geslaagde excursie te maken.
Met vriendelijke groet, Chiara
Er zijn die dag in totaal 26 soorten vogels waargenomen.

Excursie naar Sarsven & de Banen op 12-3-2022
Het gebied vormt een onderdeel van het N 2000 gebied Sarsven en De Banen, zie
https://www.natura2000.nl/gebieden/limburg/sarsven-en-de-banen
Hieronder een kaartje met de gelopen route.

Er zijn die dag in totaal 20 soorten vogels waargenomen.
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Excursie naar Kwegt en Schoorkuilen 26-3-2022
Voor informatie over deze gebieden, zie:
https://www.limburgs-landschap.nl/natuurgebied/roeventerpeel-schoorkuilen-en-kwegt/
Hieronder een kaartje met de gereden routes.

Er zijn die dag grote aantallen watervogels waargenomen, maar wel verdeeld over een beperkt aantal
soorten, nl 8.
Heel mooi was de Blauwborst die zich een aantal malen duidelijk liet bewonderen!
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Excursie in centrum Asten op 9-4-2022
Voor de vogels van Tuin & Park zijn we in groepjes vanuit de Stulp door de aanliggende wijk gelopen, zie
bijgaand kaartje

Tijdens deze wandeling zijn in totaal 21 soorten waargenomen.
Topper was misschien wel de Appelvink die voor 1 groepje goed te zien was.
De overtrekkende Zwarte Wouw is maar door enkele deelnemers gezien.

Excursie Vogelasiel op 23-4-2022
In het Vogelasiel (zie https://vogelasielsomeren.nl/ ) werden we uitgebreid voorgelicht door de beheerder
Pepie Smits-Peerlings die naast haar verhaal ook enkele van haar “gasten” liet zien.
Bijzonder was de jonge Kruisbek die net op dat moment door de dierenambulance werd binnengebracht.
Het vogelasiel heeft behoefte aan enkele nieuwe vrijwilligers en bestuurders!
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Excursie Moostdijk/Mussenbaan op 24 -5-2022

Dit aan de Groote Peel grenzende “nieuwe natuur” gebied is het gebied voor het waarnemen van weideen struweelvogels.
Tijdens de wandeling zijn dan ook maar liefst 54 soorten waargenomen!
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Jo van Zanten

Aalscholvers
Aalscholver
Reigers, Ooiev., Ibissen
Grote Zilverreiger
1
Blauw e Reiger
1
Lepelaar
1
Zw anen
Knobbelzw aan
1
1
Ganzen
Grauw e Gans
1
Nijlgans
1
Casarca
Bergeend
1
Eenden
Krakeend
Wintertaling
1
Wilde Eend
1
Pijlstaart
1
Zomertaling
Slobeend
1
Krooneend
Tafeleend
Kuifeend
1
Brilduiker
1
Nonnetje
1
Roofvogels
Rode Wouw
Bruine Kiekendief
Blauw e Kiekendief
1
Sperw er
Buizerd
1
Torenvalk
Patrijzen, Fazanten
Fazant
Rallen
Waterhoen
Meerkoet
1

Waargenomen soort = 1

1

1
1
1
1
1
1

1

1

Steltlopers
1 Kleine Plevier
Kievit
1 Grutto
1 Wulp
Tureluur
Groenpootruiter
Oeverloper
Meeuw en
1 Kokmeeuw
1 Duiven, Tortels
Houtduif
1 Koekoeken
Koekoek
1 Spechten
1 Groene Specht
1
1 Zw arte Specht
1
Grote Bonte Specht 1
1
Leeuw erikken
1 Boomleeuw erik
1
Veldleeuw erik
1
Strandleeuw erik
Zw aluw en
Oeverzw aluw
Piepers, Kw ikstaarten
Boompieper
Graspieper
1
1 Gele Kw ikstaart
1
Winterkoning
Heggenm ussen
1 Heggenmus
1 Lijsters
Roodborst
1
1 Blauw borst
Gekraagde Roodst.
1 Roodborsttapuit
1
1 Merel
Zanglijster
Koperw iek
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1
1
1
1

1

1

1
1

1
1
1
1
1

Zangers
Spotvogel
Braamsluiper
Zw artkop
Tjiftjaf
Fitis
Mezen
Staartmees
Kuifmees
Zw arte Mees
Pimpelmees
Koolmees
Buidelmees
Boom klever
Boom kruipers
Boomkruiper
Klauw ieren
Grauw e Klauw ier
Klapekster
Kraaien
Gaai
Ekster
Kauw
Zw arte Kraai
Spreeuw en
Spreeuw
Mussen
Huismus
Vinken
Vink
Groenling
Putter
Kneu
Appelvink
Gorzen
Geelgors
Rietgors

Starven & Beuven

12-3

Sarsven & de Banen

26-3

Kw egt & Schoorkuilen

9-4
14-5
Waarnem ers

14-5

9-4

26-3

1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1

1

1
1

1
1

1

Totaal/gebied

Totaal
26-2

12-3

SOORT

26-2

14-5

1
1
1
1
1
1
1

Niet eenduidig gedetermineerde w aarneming = 0

Legenda Waarneemlocaties:

9-4

26-3

12-3

26-2

SOORT

14-5

9-4

26-3

12-3

SOORT

26-2

Vogelwaarnemingen tijdens de excursies Herkenningscursus 2022

26 20

8

21 54

82

Centrum Asten
Moostdijk & Mussenbaan
Deelnemers & begeleiders Vogelherkenningscursus 2022
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Tot slot…..
Het doet ons genoegen dat veel cursisten hun positieve waardering over het verloop en de inhoud van
deze cursus hebben uitgesproken.
Enkele hebben ook het evaluatieformulier ingevuld en scoorden nagenoeg unaniem met “goed” of
“uitstekend”.
Daarvoor onze hartelijke dank!
Mede namens Nico ook dank aan alle IVN/VWG leden die aan deze cursus hebben meegewerkt.
Tenslotte nog een persoonlijke impressie van José de Lau!
Ik heb erg genoten van de herkenningscursus van vogels, het was voor mij echt een eyeopener. Ook de
combinatie van theorie en in het veld was prima. Op woensdag heb ik genoten van de ervaring van Jack,
Gerard en Jo. Zo werden we mooi voorbereid op wat ons zaterdag’s in het veld te wachten stond. Heerlijk
op pad met z’n allen, en buiten ging er echt een wereld voor me open. Van klapekster, lepelaar,
roodborsttapuit, tot het horen van het lage geluid van de roerdomp, dat zal ik nooit vergeten!
Met de telescoop konden we de vogels tot in de finesses zien, echt heel mooi. Eindelijk zag ik ook weer de
kievit en de veldleeuwerik, die ik vroeger veel zag in de velden, maar al jaren niet meer had gezien.
De kennis van de gidsen is ongekend, ik vergeet nooit meer dat we kokmeeuwen zagen, met drie
verschillende kopjes, wit, bruin en zwart. Ik dacht dat het drie verschillende meeuwen zouden zijn, maar
nee, volgens Jo was het de overgang van winter- naar zomerkleed. Oeps, als je die verandering ook nog wil
herkennen dan kom ik tijd te kort.
Het is een verrijking om met zulke ervaren mensen op pad te mogen gaan, en dat zij hun kennis met je
delen. De ezelsbruggetjes van Gerard bij het herkennen van de vogelzang, van de 5e van Beethoven tot “wie
o wie wil er thee met biskwie”, ik heb het al aan veel mensen verteld. Dus mijne klein beetje kennis geef ik
ook door ☺.
Verder vond ik het ook gezellig zo samen op pad, alle tijd nemen om te kijken, onderweg een theetje
drinken, echt veel zien, en een heel mooi begin van het weekend.
Een tijdje geleden ben ik met Leontine, mijn vogelvriendin van de cursus, mee op pad geweest om ’s avonds
naar de nachtzwaluw te luisteren, met het IVN. Wat een mooie ervaring, zo bij het vallen van de avond en in
het donker bij het Witven te lopen, en het indringende geluid van de nachtzwaluw te horen. Verder was er
werkelijk een kakofonie van kikkergekwaak, en hebben we met een apparaatje het geluid van vleermuizen
gehoord. Een prachtige avond, ik denk dat wij wel 10x tegen elkaar gezegd hebben ’gaaf hè’? Dus ik blijf
zeker met het IVN en mijn verrekijker op pad gaan.
En verder geniet ik thuis nog meer van de vogels in mijn tuin. Regelmatig zit ik met mijn verrekijker voor het
raam, samen met mijn kleinzoon van 2 die ook een verrekijkertje heeft. Iedere donderdag geven we samen
de vogeltjes water, en strooien samen wat voer. Vaak zegt hij: ‘ kijk oma, een mus, enne is de pimpelmees
vandaag al geweest ’? Ja, als ik iets heb geleerd is, dat je er eigenlijk heel vroeg mee moet beginnen, want
er is zoveel…… Als je de afvinklijst van de vogels ziet, is dit nog maar een begin. Dus ja, het vogelen na de
cursus gaat gewoon door. Ik zit voortaan anders op mijn fiets, wandel anders dan voorheen. Mijn ogen zijn
echt geopend dus hartelijk dank dat ik van jullie mocht leren.
Met een hartelijke vogelgroet José

Mede namens Nico Regtien, Jo van Zanten

Samenvatting Vogelherkenningscursus 2022

11

Versie: 3-8-2022

