
Ochtendexcursie Strabrechtse Heide, 2 oktober 2021 

Gids: Saskia Verberne 

Aantal deelnemers: 2 

 

Vandaag gingen de vriendinnen Ellen en Lilian met me op pad. Ellen had voor haar 
verjaardag een verrekijker en vogelboek gekregen, en wilde graag een begin maken met 
vogels kijken. Lilian had hier al ervaring mee. Om half 9 ontmoetten we elkaar op de 
afgesproken plek, en gezamenlijk reden we het laatste stukje naar de Strabrechtse heide. Na 
het goed afstellen van de verrekijkers begonnen we aan onze wandeling.  

Eerst een stuk door het bos, waar we de eerste vinken, kool- en pimpelmezen 
tegenkwamen. Ook hoorden we er het roepje van kuifmezen tussen. Een grote bonte specht 
liet zich horen en zien, de eerste van de vele die we zouden tegenkomen vanochtend. Ook 
hoorden in de verte een zwarte specht roepen; deze heeft diverse geluiden, en we hoorden 
zowel zijn wat schorre “kruu-kruu-kruu” (de vluchtroep) als de klaaglijke “klieeh”-roep. 
Terwijl ik vertelde dat de spechten het goed doen, doordat er tegenwoordig veel meer dood 
hout in de bossen blijft liggen, hoorden we de zwarte specht weer, en ineens vloog hij vrij 
dichtbij langs!  

Ook vloog een groep van circa tien kruisbekken over; eerst in de verte, maar even later ook 
dichterbij. Een typische vogel van naaldbossen. Met hun gekruiste snavel kunnen ze heel 
behendig de zaadjes uit dennenappels peuteren, om ze vervolgens op te eten. 

We maakten even plaats voor de schaapsherder die ons met haar grote kudde schapen en 
twee honden passeerde, een prachtig gezicht! 

Vanuit het bos liepen we de hei op. Onderweg naar de vogelkijkhut hoorden en zagen we 
onder meer groepjes boomleeuweriken, veldleeuweriken, gaaien, vinken, en graspiepers 
overvliegen. De vogeltrek is overduidelijk in volle gang. Vanuit de vogelkijkhut heb je een 
prachtig uitzicht over het Beuven. In eerste instantie zagen we niet meer dan wat grauwe 
ganzen en drie grote zilverreigers. Ineens vloog er een roofvogel met spitse vleugels met 
grote snelheid voorbij: een slechtvalk!  

Lilian ontdekte op een slikplaatje een zestal foeragerende steltlopertjes. Door de telescoop 
zagen we dat het vijf bonte strandlopers en een bontbekplevier waren, erg leuk!  

We vervolgden onze tocht. Ik zag een roofvogel landen, en terwijl ik zocht waar hij was 
gebleven, zag ik iets anders in het topje van een boom: een vrouwtje kruisbek! In 
tegenstelling tot het mannetje, dat rood van kleur is, is het vrouwtje groenachtig. Ze liet zich 
prachtig bekijken door de telescoop; nu konden we goed de gekruiste snavel zien. Toen ze 
opvloog, werd ze gevolgd door een tweede; luid “kiep-kiep”-end vlogen ze over ons heen. 

De roofvogel die ik had zien landen bleek een boom verderop te zitten: een torenvalk. Deze 
zouden we later ook nog zien “bidden”. Ook zagen we een buizerd, en een sperwer, allebei 
overvliegend. Op wat dode dennetjes zagen we een familie roodborsttapuiten. Prachtige 
vogeltjes, die meestal goed zichtbaar op een topje gaan zitten. 



Op het vervolg van onze wandeling zagen we ook nog andere diersoorten: meerdere jonge 
salamanders liepen langs of over het fietspad. De meeste waren Kleine watersalamanders,  
maar er zat ook een Alpenwatersalamander; bijna zwart van boven, en met een effen oranje 
buikje (in tegenstelling tot de Kleine Watersalamander, die een oranje buik met zwarte 
vlekjes heeft). Erg leuk om te zien, evenals een jonge rugstreeppad die we tegenkwamen. 
Ook insecten passeerden de revue: een Stinkende Kortschildkever kruiste ons pad en een 
Atalanta (dagvlinder) vloog langs. En dan nog een dikke, harige rups van zo’n 7cm lang die 
voorbij kroop: de rups van de Veelvaat, een nachtvlinder. 

Op het laatste deel van onze wandeling liepen we weer door het bos. Opnieuw hoorden 
en/of zagen we diverse mezen: koolmees, pimpelmees, zwarte mees, kuifmees, matkop en 
staartmees. Ook hoorden we een boomkruiper, en een boomklever vloog over. In de hoge 
sparren verraadden de hoge piepjes de aanwezigheid van veel goudhaantjes, maar meer dan 
een schicht kregen we er niet van te zien. Ze zijn klein, razendsnel, en zitten geen seconde 
stil. 

Met een mooie vliegenzwam, pas uit de grond en nog helemaal gaaf, sloten we onze 
geslaagde ochtend af.  

 

 

Soortenlijst Strabrechtse Heide 2 oktober 2021 

  1 Grote zilverreiger 

2 Kolgans 

3 Grauwe gans 

4 Sperwer 

5 Buizerd 

6 Torenvalk 

7 Slechtvalk 

8 Bontbekplevier 

9 Bonte strandloper 

10 Zwarte specht 

11 Grote bonte specht 

12 Boomleeuwerik 

13 Veldleeuwerik 

14 Boerenzwaluw 

15 Graspieper 

16 Winterkoning 

17 Roodborst 

18 Roodborsttapuit 

19 Grote lijster 

20 Goudhaan 

21 Staartmees 

22 Matkop 

23 Kuifmees 



24 Zwarte mees 

25 Pimpelmees 

26 Koolmees 

27 Boomklever 

28 Boomkruiper 

29 Gaai 

30 Zwarte kraai 

31 Spreeuw 

32 Vink 

33 Kruisbek 

  

  

 

Kleine watersalamander 

 

Alpenwatersalamander 

 

Rugstreeppad 

 

Stinkende kortschildkever 

 

Veelvraat (nachtvlinder, rups) 

 

Atalanta (dagvlinder) 

 

Vliegenzwam 



 


