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Foto 1: Jonge Raaf met kleurring: rechts oranje C65

Pagina 2

De Raaf in de Maashorst 2016 | verslag van het broedseizoen 2016

Samenvatting
In het broedseizoen 2016 is het Ravenpaar, dat al een paar jaar in de Maashorst broedt,
gemonitord door de Ravenwerkgroep van Vogelwacht Uden e.o.. Hiermee wilden we de
broedbiologie beter in beeld brengen en door middel van het aanbrengen van kleurringen bij
de jonge Raven de verspreiding van Raven binnen de Maashorst en, later, daarbuiten in kaart te
brengen.
Allereerst werd hulp ingeschakeld van de Ravenwerkgroep Nederland die een presentatie gaf
waarin de belangrijkste wetenswaardigheden over de Raven en mogelijke verstoring aan de
orde kwamen. Dit werd op dezelfde dag gevolgd door een bezoek aan het nestbos van het
bekende broedpaar zodat het geleerde ook gelijk in praktijk gebracht kon worden.
Vanaf 1 januari 2016 is het nestbos wekelijks in de gaten gehouden en het gedrag van het
broedpaar genoteerd. Half januari werd al nestbouw aan het bestaande nest waargenomen en
waren de Raven luidruchtig aan het baltsen. En paar weken later zijn ze veel stiller en
waakzamer en half februari wordt er een broedende Raaf op het nest gezien. Half maart wordt
het nest vanaf de grond gecontroleerd met een draadloze camera op een 23 meter lange stok
en er worden maar liefst vijf jonge Raven gezien, in leeftijd variërend van acht tot twaalf dagen
oud. Tien dagen later worden deze jongen geringd met een oranje kleurring aan de rechterpoot
(nummers C62‐C66) en een stalen ring links. Het grootste jong blijkt al meer dan een kilo te
wegen en tot onze verrassing wordt er ook nog een derde volwassen Raaf gezien bij de
alarmerend rondvliegende ouders! Half april zijn de jongen uitgevlogen en krijgen vliegles van
hun ouders, de kleurringen zijn goed af te lezen maar als de jongen begin augustus het ouderlijk
territorium verlaten hebben worden er, vooralsnog, geen terugmeldingen gedaan.
Het populair wetenschappelijk berichtje dat over het kleurringen wordt geschreven wordt goed
weergegeven in allerlei media en websites; er is veel belangstelling voor onze Raven!
De ringers gaven later aan dat het een succesvol jaar was voor de Raven met grote legsels maar
dat het “Maashorstnest” veruit de vroegste was met een eerste eileg op 4 februari. In het
najaar wordt bekend dat er een tweede ravennest in Noord‐Brabant gevonden is, op de
Oisterwijkse bossen en vennen worden twee jonge Raven grootgebracht!
Naar aanleiding van het onderzoek van dit jaar willen we de volgende aanbevelingen doen
1. Doorgaan met monitoren van het nest, de jongen voorzien van kleurringen en
terugmeldingen verwerken.
2. In de baltsperiode een aantal potentiele plaatsen van een mogelijk tweede ravenpaar in de
gaten houden: Herperduin, Holenberg/Schaijk en ten oosten van telpost zuid.
3. Kadavers van aangereden grootwild neerleggen en met cameravallen monitoren.
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Introductie
In 2015 heeft, voor het vierde achtereenvolgende jaar, de Raaf succesvol gebroed in de
Maashorst. Deze broedgevallen zijn nog steeds uniek in Noord‐Brabant en het succesvol
broeden van deze vogelsoort, die aan de top van de voedselketen staat, geeft bij uitstek de
kracht en potentie van het natuurgebied aan.
Door de Roofvogelwerkgroep van Vogelwacht Uden e.o. is alleen in 2012 en 2013 iets van
onderzoek gedaan naar legselgrootte en overleving in de jongenfase. Daarna werd in overleg
met SBB besloten dit werk te staken totdat duidelijk zou zijn dat de gebruikte methoden niet
verstorend zouden werken.
Na vijf jaar onafgebroken in het gebied te verblijven en vier jaar succesvol broeden kunnen we
ervan uitgaan dat de Raven zich stabiel in het gebied gevestigd hebben. Deze periode heeft ook
aangetoond dat het embargobeleid van Vogelwacht Uden voor het tonen van waarnemingen
rondom het nest uitstekend werkt. Hierdoor zien wij kansen voor meer en systematischer
onderzoek naar zowel de nestsituatie, de dispersie van de jongen en de rol en het effect van de
Raven op de macrofauna van de Maashorst.
Het doel is dus om dit jaar in ieder geval het nest en het broedgedrag van de Raven te
monitoren, de jongen te kleurringen en zodoende hun verspreiding te volgen, Daarnaast willen
we kadavers van aangereden wild uit leggen en deze te monitoren met fotovallen. Dat laatste is
nog niet gebeurd.
In dit verslag worden de details en werkzaamheden van de Ravenwerkgroep van Vogelwacht
Uden e.o. samengevat. Ook worden aanbevelingen gegeven voor de komende jaren.

Leo Ballering, Oktober 2016

Pagina 4

De Raaf in de Maashorst 2016 | verslag van het broedseizoen 2016

Ravenwerkgroep Vogelwacht Uden e.o.
Begin 2016 is de Ravenwerkgroep opgestart vanuit Vogelwacht Uden e.o.
De Werkgroep bestond in 2016 uit de volgende leden:
 Wim Gremmen en Otto Kwak: wekelijks monitoren van het nest en de ouders
 Jan van de Tillaart en Willy van Lanen: “spiegelen” van het nest
 Peter van de Braak: communicatie en updates naar bestuur Vogelwacht Uden
 Jos van der Wijst: communicatie naar natuurwerkgroepen van de Maashorst en
beheerder budget vanuit de Stichting Natuurorganisaties De Maashorst
 Marc Poulussen, vertegenwoordiger van grondbezitter SBB
 Mignon van den Wittenboer en Leo Ballering: coördinatie, contact met ringers

Verstoring
Nota Bene: Om verstoring zoveel mogelijk te voorkomen is er besloten om het nest gedurende
de baltsfase en eifase vanaf de grond te monitoren, alleen één keer in de vroege jongenfase te
“spiegelen” en de nestboom alleen te beklimmen bij het ringen!

Geschiedenis van de Raven in de Maashorst
Jaar

Aantal
jongen

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

3
4
5
3
5

Opmerkingen
In de herfst is voor het eerst een Raaf waargenomen vanaf de A50 aan de kant van
de Kanonsberg
In het voorjaar is een paartje in de Maashorst waargenomen, geen balts, ook in de
herfst is minimaal 1 exemplaar waargenomen
Eerste ravenbroedgeval in Noord Brabant in 92 jaar!
5 eieren gespiegeld

Logboek van activiteiten van de Raven en de Ravenwerkgroep
Datum
05jan16
06jan16
10jan16
18jan16
23jan16

1feb16
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Activiteit / Waarneming
Whatsappgroep aangemaakt
Nest zit op 23 meter in een Douglas spar, 2 adulten bij nestbos, geen nestbouw
“Raaf” tot augustus op embargo gezet op waarneming.nl
2 Raven bij nestbos
Nest van 2015 is flink uitgebouwd, geen Raven
Bijeenkomst met ringers voor presentatie en nestbosbezoek:
14.00‐15.00 uur koffie met appelflap en presentatie met ringers. Daarna het veld in
Bij het bos het waarschuwingsgeluid gehoord dat we net geleerd hadden
Bij nest altijd een open ruimte om te foerageren
1 Raaf kwam bij de Kanonsberg al tegemoet met zachte geluidjes, andere Raaf met
nestmateriaal, later samen vliegend naar het Loo, trekken zich verder nergens wat van aan
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Datum
2feb16

11feb16
14feb16

24feb16
29feb16
6 mrt16
13mrt16

14mrt16
16mrt16
23mrt16

27mrt16
28mrt16
10apr16

09apr16

17apr16

18apr16
19apr16

24apr16
25apr16
27apr16
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Activiteit / Waarneming
‐ Jan voorspelt eileg na deze week!
Jos geeft aan dat het fietspad verbreed moet worden en of dat het broedgeval zou kunnen
verstoren. Omdat het tijdens het gevoelige eileg stadium kan zijn wordt gevraagd en voor
elkaar gekregen om het uit te stellen
Paar vliegt geluidloos van Kanonsberg naar nestbos, zonder nestmateriaal
1 Raaf waakzaam bij nest, reagerend op mensen die langs het bos lopen... conclusie: er zijn
eieren en partner zit te broeden
1 vogel broedend op nest
(broedduur van 18‐21 dagen vanaf het eerste ei, nestjongen fase 40 dagen... 1 maart
eerste jong uit ei? ...twee weken later spiegelen is prima, 1‐2 weken daarna ringen)
Overleg over lengte spiegelstok met camera die tot 23 meter moet komen, “spiegeldatum”
bepaald op 13 maart
Geen wachtpost wel een broedende vogel zeer diep in het nest
Beide Raven in en boven het nestbos, beide roepend
1 Raaf vliegt van nest zonder geluid, enkele poepjes onder het nest: misschien al jongen,
andere adult kwam van Hofmans plassen aangevlogen
“Spiegeldag”! 5 jongen Raven gemeld met foto’s van Jan en Mignon, leeftijd tussen 8 en 12
dgn
1 Raaf boven de Wisenten ruziemakend met een Buizerd
Nest kan niet geheim gehouden worden, komt in de krant
Ringdatum wordt vastgesteld op 23mar16 0930, 2x reiskosten, uurvergoeding
en ringkosten worden aan de ringers vergoed
Ringdag! met Jan, Willy, Peter, Mignon, Leo en drie ringers (Pascal, Hans en Harry) en Marc
G, oranje ring rechts (nummers C62‐C66) en staal links. Grootste jong is al 1060 gram
Derde volwassen Raaf bij alarmerend rondvliegende ouders! Ringers geven aan dat dat
vaker gebeurt als er andere Raven in de buurt zijn...
Oudste jong wordt op 24 dagen geschat: uitvliegdatum dan rond 20 april
Leo bereidt een “Natuurberichtje” voor, Mignon gaat het filmpje van het ringen bewerken
Oudste jong volgens biometrie 27,9 dgn. eerste eileg datum 04feb16 (klopt mooi met
eerdere veldwaarnemingen!) uitvliegdatum eerste jong dan rond 17 april
3 Raven in de buurt van het nest gezien, volgens ringers komen andere Raven alleen op
alarm af, is derde Raaf geen bedreiging? Later bleken er twee Haviken in de buurt te zijn! 1
Raaf vloog richting Loo en beide alarmeerden op waarnemer die niet het bos in geweest is
4 jongen te zien, 1 stond al op de nestrand! 1 ouder vloog boven het nestbos, korte lichte
geluidjes makend, even later riepen beide ouders tijdens een schitterende simultane
luchtshow, foto van Otto
jongen hebben het nest verlaten, minstens 4 jongen bezig met vliegoefeningen boven
nestbos, beide ouders aanwezig, was erg onbeholpen allemaal! Kwamen maar een paar
meter ver...
Nature Today artikel gepubliceerd, en verder verspreid onder lokale media
Foto en filmpje van Otto, hele familie rond zien vliegen, 1 ringen kunnen aflezen: C64,
Jongen hebben nog geen wigvormige staart en nog niet echt een ravensnavel, ouders
vliegen wakend en roepend boven kroost ruzie makend met buizerd.
Ringers op Vroege Vogels radio: genoeg belangstelling voor Raven!
Artikeltje van ARK over onze Raven gepubliceerd
Bericht van ringers: tot nu toe een zeer goed jaar: 6 nesten (1x1, 1x3, 2x4 2x5 en 2x6
jongen). Ons nest was veruit de vroegste met eerste eileg op 4 feb, anderen op 2x21 feb,
22 feb, 26 feb, en 4 mrt
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Datum
30apr16
01mei16
02mei16
23mei6
30mei16
08jun16
15jul16

03okt16

Activiteit / Waarneming
4 jongen (C62, C63?, C64 en C65, te zien en twee ouders [C66 niet gezien]), jongen blijven
constant in het nestbos en roepen constant
Sovon bericht over onze Raven op hun website
3 Raven luidruchtig rondom nestbos
Arend Vermaat: 7 Raven op Munse hei
5 jongen Raven op SBB terrein, spelend en veel kabaal makend
Raven al een paar dagen in wisentengebied
Tweede broedgeval in Brabant bij Oisterwijkse vennen wordt gemeld, in het NM
nieuwsbericht staat dat Maashorst Raven uitgezet zijn en dat dit het eerste wilde
broedgeval in Brabant is. Op reactie van Leo wordt niet gereageerd
3 Raven boven de telpost Brobbelbies Noord, hingen roepend in de lucht

Biometrische gegevens van de geringde Raven
Kleurrring
nummer
C62
C63
C64
C65
C66

Ringnummer
7105623
7105624
7105625
7105626
7105627

Poot
(mm)
10,50
10,31
10,42
10,03
10,46

Vleugel
(mm)
212
208
177
191
202

Gewicht
(g)
1016
798
795
898
870

Kop
(mm)
110,73
100,24
98,74
100,63
103,63

Contactgegevens Ravenwerkgoep Nederland
Hans de Vos Burchart, coördinator: hdevb@euronet.nl
Pacal Gijsen, ringer: pascalgijsen@hotmail.com
Harry de Rooij, klimmer, harryderooij@planet.nl

Foto 2: Unieke beelden van jongen Raven tussen de 8 en 12 dagen oud op het nest, 13 maart 2016
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Waarnemingen van Raven in de Maashorst 2016
Waarnemingen per dag

Aantal waargenomen raven per dag
Maashorst 2016 | waarneming.nl
8
7
6

2

5
4

1

3

3
2
1
0
Jan‐16 Feb‐16 Mar‐16 Apr‐16 May‐16 Jun‐16 Jul‐16 Aug‐16 Sep‐16

In de bijgaande grafiek is het aantal uniek waargenomen Raven per dag in de Maashorst te zien
(bron: waarnemingen.nl, 1‐Jan‐2016 tot 1‐Okt‐2016, 371 waarnemingen). Daaraan is goed te
zien dat de twee ouders het hele jaar te zien zijn in de Maashorst maar er zijn wat opvallende
zaken:
1. in het begin van januari worden er op een aantal dagen tot vijf Raven tegelijk
waargenomen
a. tijdens het ringen, eind maart, werd er naast de twee alarmerende ouders
ineens nog een adulte vogel vliegend boven het nestbos waargenomen, deze
leek op het alarm af te komen. Mogelijk kwam deze vogel van Herperduin
(waarneming niet op waarneming.nl en daarom niet in de grafiek).
b. op 1 april toen de jongen nog niet uitgevlogen waren zijn er ook drie vliegende
Raven boven het nest gezien (waarneming niet op waarneming.nl en daarom
niet in de grafiek).
2. op 6 augustus zijn er voor het laatst zeven Raven bij elkaar gezien, vlak daarna moeten
de vijf jongen het ouderlijk territorium verlaten hebben.
3. In september zijn er een aantal keer vier Raven bij elkaar gezien: op de Kanonsberg door
Marc Poulussen en op de Holenberg door Harry Claasen
Het hele jaar zijn er waarnemingen van Raven geweest bij Telpost Zuid op het
begrazingsgebied, en bijna dagelijks op het moment dat de Raven van het broedgeval bij het
nest gezien zijn.
1.
2.
3.
4.

04‐05‐2016 12:58: 2 overvliegend, Velp ‐ De Bronkhorst [NB] door Justin Jansen
04‐05‐2016 12:06: 2 adult roepend, Maashorst ‐ Munse Heide [NB] door Theo Vos
04‐05‐2016 10:03: 2 adult ter plaatse, Maashorst ‐ Begrazingsgebied [NB] door Gerard van Aalst
04‐05‐2016
: 1 onbekend roepend, Maashorst ‐ Kanonsberg [NB] door Bert Verweij
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Waarnemingclusters in de Maashorst (januari‐oktober 2016)
Op het bijgaande kaartje zijn de waarnemingclusters van de Raven in de Maashorst te zien uit
de database van waarneming.nl. Uit het kaartje is niet op te maken waar de Raven zich
voornamelijk ophouden. Er zijn grote clusters rond de beide telposten van Vogelwacht Uden
maar dat is een vertekend beeld (waarnemerseffect) omdat die plaatsen een groot deel van
het jaar bezet zijn en omdat de plaats van de waarnemer wordt ingevoerd en niet de plaats van
de Raven. Daarnaast is er een cluster van waarnemingen te zien op de Kanonsberg, daar
foerageren de Raven voornamelijk bij de grote “M” tafel omdat mensen daar etensresten
achterlaten. De waarneming op de Holenberg is een bijzondere. Niet alleen omdat vanuit die
richting, in het verleden, meerdere waarnemingen zijn gedaan maar ook omdat het vier
volwassen exemplaren betrof!
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Andere broedgevallen in Brabant en waarnemingclusters
Op het volgende screenshot is goed te zien dat er binnen Noord‐Brabant nog een paar
waarnemingclusters zijn
1. Boven Tilburg Huis ter Heide en de Brand
2. Oisterwijkse bossen en vennen / Kampina, hier was voor het eerst dit jaar het tweede
broedpaar van Brabant actief, dat twee jongen groot bracht.
(https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/broedsucces‐voor‐brabantse‐Raven)
3. Middelbeers en Oostelbeers
4. Groote Peel – Asten
5. De Rips. Hier worden vaak Raven waargenomen. Ondanks dat er gezocht is, zijn er hier
geen nesten gevonden maar dit zijn waarschijnlijk Raven en hun jongen die al een paar
jaar succesvol broeden net aan de andere kant van de Limburgse grens op het voormalig
vliegveld de Peel (2015) en ten westen van Venray (2014‐2016).

1

2
5
3
4
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Terugmeldingen kleurringen
Zolang de jonge Raven in de Maashorst zijn worden er verschillende terugmeldingen ontvangen
maar, tot op heden, zijn er nog geen terugmeldingen van de gekleurringde jonge Raven
ontvangen van buiten de Maashorst.

Afbeelding 1: Foto van onze gekleurringde jonge Raven door Peter van de Wouw op
www.waarneming.nl

Uit waarnemingen binnen de Maashorst en een aantal waarnemingen van op dezelfde wijze
geringde Raven blijkt dat deze ringen wel degelijk goed zijn af te lezen en zelfs in de vlucht; wij
hopen dat er snel meer waarnemingen binnenkomen! In de database van waarneming.nl staan
tot nu toe veertien waarnemingen van ge(kleur)ringde Raven als zodanig aangegeven: uit 2016
negen waarnemingen, drie in 2015 en elk één in 2012 en 2013.

Foto 3 en 4: Voorbeeld van een afgelezen kleurring (E22)
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Onze Raven in de media
Op 18 april 2016 verscheen er op de website van Nature Today, het vroegere “Natuurbericht”
een verslag van het kleurringen van de Raven (https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature‐
reports/message/?msg=22658) en werd er de nodige aandacht voor de Maashorst als uniek
natuurgebied gegenereerd.
Dit bericht werd door diverse lokale media opgepikt en onder de aandacht van hun lezers
gebracht.
 Brabants Dagblad (22 april 2016): http://www.bd.nl/regio/oss‐uden‐veghel‐e‐
o/bernheze/vijf‐jonge‐Raven‐uitgevlogen‐in‐de‐maashorst‐1.5950629
 D‐tv (23 april 2016): http://www.d‐tv.nl/index.php/nieuws/24487‐vijf‐jonge‐Raven‐in‐
maashorst.html
 Drimble (22 april 2016): https://drimble.nl/regio/noord‐brabant/oss/35344005/vijf‐
jonge‐Raven‐in‐maashorst.html
 MooiBernheze.nl (22 april 2016): http://mooiheesch.nl/nieuws/6922/30083/vijf‐jonge‐
Raven‐uitgevlogen‐in‐de‐maashorst
 MooiUden.nl: http://www.mooiuden.nl/nieuws/algemeen/16794/vijf‐jonge‐Raven‐
uitgevlogen‐in‐de‐maashorst?redir
 Facebook | Natuurcentrum de Maashorst:
https://www.facebook.com/pages/Natuurcentrum‐De‐Maashorst/200707610062134
 Pinterest: https://www.pinterest.com/pin/572168327640920604/

Stg. Ark bracht het nieuws op 25 april 2016 op hun websites (www.ark.eu/nieuws/2016/vijf‐
jonge‐raven‐uitgevlogen‐de‐maashorst) en ook Free Nature meldde het nieuws op 25 april
2016 (http://www.freenature.nl/free/p001406/nieuws/nieuwsarchief/2016‐april‐juni/vijf‐
jonge‐Raven‐uitgevlogen‐in‐de‐maashorst)

Foto 3: detail van de kleurring
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Aanbevelingen
Naar aanleiding van het onderzoek van dit jaar willen we de volgende aanbevelingen doen
1. Doorgaan met monitoren van het nest, de jongen voorzien van kleurringen en
terugmeldingen verwerken
 Hiermee willen we een langjarige reeks waarnemingen van deze bijzondere
broedvogels opbouwen en meer te weten komen over de dispersie van deze
vogels vanuit de Maashorst naar andere plaatsen.
 We hebben gezien dat het aantal terugmeldingen van gekleurringde Raven
vooralsnog laag is maar wel goed mogelijk, het vergt dan ook langere adem om
mogelijke terugmeldingen te administreren.
2. In de baltsperiode een aantal potentiele plaatsen van een mogelijk tweede Ravenpaar in
de gaten houden: Herperduin, Holenberg/Schaijk en ten oosten van telpost Brobbelbies
Zuid.
 Uit verschillende waarnemingen is op te maken dat er waarschijnlijk meer dan
één paar Raven in de Maashorst leeft. Mogelijk is of zijn deze gerelateerd aan
het bekende broedpaar want in ieder geval één exemplaar werd in de buurt van
het nest getolereerd.
3. Kadavers van aangereden grootwild neerleggen en met cameravallen monitoren
 Cameravallen zijn ideaal om de gedragingen en voedselkeuze van de Raaf en
andere aaseters (vogels, zoogdieren en insecten) te bestuderen, ook zouden we
hiermee kunnen bewijzen dat, en welke, gekleurringde exemplaren in het gebied
aanwezig zijn.
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Afbeelding 2: Screenshot van het Nature Today artikeltje van 18 april 2016

Pagina 14

De Raaf in de Maashorst 2016 | verslag van het broedseizoen 2016

