
Ochtendexcursie Strabrechtse Heide  

Datum: 5 november 2016 

Gids: Saskia Verberne 

Aantal deelnemers:  2 

 

Hoogtepunten: 

 Klapekster 
 Waterpieper 
 Brilduiker 
 Blauwe kiekendief 

 

Tegelijk kwamen de deelnemers en ik aan op de afgesproken plek, parkeerplaats ’t Jasper. 
Goede timing, dus we konden na kennismaking meteen van start.  

We werden al snel getrakteerd op grote groepen ganzen (toendrarietganzen en kolganzen), 
die onderweg van hun slaapplaats het Beuven richting de akkers en weilanden vlogen. In de 
bomen hoorden we volop goudhaantjes en kuifmezen. Ze in beeld krijgen viel niet mee, 
doordat ze hoog zaten en erg beweeglijk waren.                                                                          
Ook de spechten waren goed vertegenwoordigd: ik hoorde een zwarte specht, we zagen een 
groene specht vliegen, en hoorden en zagen meerdere grote bonte spechten. 

Op de heide was het opvallend rustig wat vogels betreft; ik had wat meer ‘trek’ verwacht. 
Enkele vinken en een kramsvogel vlogen over. Ineens vloog er toch een aardig groepje 
graspiepers en rietgorzen op. De oorzaak bleek een vrouwtje blauwe kiekendief, vergezeld 
door een torenvalk! 

Jaarlijks aanwezige wintergast op de Strabrechtse heide is de klapekster. We zagen er een 
zoals het hoort: in het topje van een kale boom. We bleven op afstand, en konden hem zo 
prachtig bekijken door de telescoop. 

Vanuit de vogelkijkhut aan het Beuven zagen we onder andere grote zilverreigers, 
toendrarietganzen, grauwe ganzen, wintertalingen, kuifeenden, tafeleenden en pijlstaarten. 
Het merendeel van de eenden zat met de kop in de veren, en ver weg.  Daarbij was het erg 
grijs weer, waardoor de herkenning niet zo gemakkelijk was. Gelukkig dook er binnen bereik 
van de telescoop een vrouwtje brilduiker op (of onder…). Die hebben we allemaal goed 
kunnen bekijken.                                                                                                                                  
Aan de overkant van het ven zat een blonde buizerd in een boom. Deze had duidelijk een 
veel lichter verenkleed dan de twee die we eerder op de ochtend hadden gezien.                
Een van de deelnemers ontdekte een ‘klein vogeltje’, vlak voor de hut. Het bleek een 
waterpieper, druk foeragerend. Ook zo’n leuke wintergast, mooie waarneming! 



Tegen 12 uur besloten we weer richting parkeerplaats te lopen. Daar vlogen nu vanuit 
tegenovergestelde richting weer flink wat ganzen luid roepend over. Een mooie afsluiter van 
de excursie. 

Soortenlijst: 

Nederlandse naam Engelse naam Wetenschappelijke naam

Knobbelzwaan Mute swan Cygnus olor
Kolgans Greater whitefronted goose Anser albifrons
Toendrarietgans Tundra Bean Goose Anser fabalis rossicus
Grauwe gans Greylag goose Anser anser
Nijlgans Egyptian goose Alopochen aegyptiaca
Indische gans Bar-headed goose Anser indicus
Wilde eend Mallard Anas platyrhynchos
Pijlstaart Northern pintail Anas acuta
Slobeend Northern shoveler Anas clypeata
Wintertaling Common teal Anas crecca
Tafeleend Common pochard Aythya ferina
Kuifeend Tufted duck Aythya fuligula
Brilduiker Common goldeneye Bucephala clangula
Aalscholver Great cormorant Phalacrocorax carbo
Grote zilverreiger Western great egret Casmerodius albus
Blauwe reiger Grey heron Ardea cinerea
Blauwe kiekendief Hen harrier Circus cyaneus
Buizerd Common buzzard Buteo buteo
Torenvalk Common kestrel Falco tinnunculus
Kievit Northern lapwing Vanellus vanellus
Watersnip Common snipe Gallinago gallinago
Houtduif Common wood pigeon Columba palumbus
Zwarte specht Black woodpecker Dryocopus martius
Groene specht European green woodpecker Picus viridis
Grote bonte specht Great spotted woodpecker Dendrocopus major
Waterpieper Water pipit Anthus spinoletta
Graspieper Meadow pipit Anthus pratensis
Roodborst  European robin Erithacus rubecula
Kramsvogel Fieldfare Turdus pilaris
Goudhaan Goldcrest Regulus regulus
Winterkoning Winter wren Troglodytes troglodytes
Koolmees Great tit Parus major
Pimpelmees European blue tit Cyanistes caerulus
Kuifmees European crested tit Lophophanes cristatus
Staartmees Long-tailed tit Aegithalos caudatus
Klapekster Great grey shrike Lanius excubitor
Ekster Eurasian magpie Pica pica
Gaai Eurasian jay Garrulus glandarius
Zwarte kraai Carrion crow Corvus corone
Vink Common chaffinch Fringilla coelebs
Rietgors Common reedbunting Emberiza schoeniclus

Totaal aantal soorten 40

 


