
Ochtendexcursie Strabrechtse Heide, 6 november 2021  

Gids: Saskia Verberne 

Aantal deelnemers: 6 

 

Vandaag stond de excursie voor Nicole, Geert, Jacco, Sheila en hun ouders op het 
programma. In tegenstelling tot andere excursies reden we niet meteen naar de 
Strabrechtse heide. Sinds een week of twee is er namelijk een kuifaalscholver aanwezig op 
de Zuid-Willemsvaart. En laat dat nu vlakbij onze ontmoetingsplek zijn! Gisteren was de 
vogel helemaal niet meer gemeld, maar voordat ik naar de carpoolplaats reed besloot ik 
toch even te kijken of hij er zat, en ja! We maakten dus even een uitstapje naar het kanaal 
om deze zeldzame vogel te bekijken. Normaal gesproken leeft de kuifaalscholver op 
rotskusten, en is het een zeldzame verschijning langs onze kust. Zo in het binnenland is het 
dus helemaal een bijzonderheid! De vogel stond heel rustig op een pijler, en nadat iedereen 
hem goed door de telescoop had gezien, reden we naar de hei. 

De najaarstrek loopt op zijn eind, maar we pikten toch nog een staartje mee: we zagen en 
hoorden wat groepjes overvliegende vinken, rietgorzen, graspiepers en veldleeuweriken. 
Ook koperwieken vlogen over; een ver familielid van onze merel, die naar Nederland komt 
om te overwinteren. 

Op het Beuven rustten veel ganzen. Vanuit de kijkhut konden we ze goed zien en vergelijken. 
De meeste waren grauwe ganzen, met hun grote oranje snavel. Maar er zaten ook wat 
kolganzen tussen, te herkennen aan de witte bles rond de snavel, en even later kwam er nog 
een groepje toendrarietganzen bij, met een kleinere snavel en minder oranje dan de grauwe 
gans. Die laatste twee soorten broeden noordelijk, en komen overwinteren in ons land. 
Geert ontdekte een mooi clubje slobeenden; deze hebben een brede, platte snavel waarmee 
ze door het water ‘slobberen’. Leuk was ook het bekijken van een foeragerende grote 
zilverreiger: door het bewegen van zijn poot in het water komen er vissen en andere diertjes 
naar boven die hij vervolgens kan vangen. 

In een boom aan de rand van het ven zat een klapekster. Een prachtige vogel met grijs-wit 
verenkleed en een zwart ‘boevenmasker’, en ook weer een echte wintergast. Vanuit de top 
van een boom of struik speurt hij naar prooi (muizen, hagedissen, krekels), die hij na vangst 
opspietst aan een tak, als voorraad. 

Het was een koude ochtend, waardoor de roofvogels wat minder actief waren. Toch liet een 
mannetje torenvalk zich prachtig zien, biddend en zoekend naar een prooi. Ook een buizerd 
zweefde over ons heen. 

Tijdens onze wandeling door het bos hoorden we wel wat mezen, maar allemaal op afstand, 
en daardoor lastig te lokaliseren. Leuk was een groepje overvliegende kruisbekken, te 
herkennen aan hun ‘kiep-kiep’ roep. Een grote bonte specht poseerde prachtig voor ons in 
het topje van een dode boom.  

Toen we op onze weg terug naar de parkeerplaats de vele paddenstoelen aan het 
bewonderen waren, hoorden we ineens een zwarte specht roepen. Wat dieper het bos in, 
en daardoor ook weer moeilijk te vinden. Maar doordat hij een paar keer opvloog, konden 
we toch enkele glimpen van hem opvangen. Een waardige afsluiter van deze mooie ochtend! 



 

1 Aalscholver 

2 Kuifaalscholver 

3 Grote zilverreiger 

4 Toendrarietgans 

5 Kolgans 

6 Grauwe gans 

7 Nijlgans 

8 Slobeend 

9 Buizerd 

10 Torenvalk 

11 Holenduif 

12 Zwarte specht 

13 Grote bonte specht 

14 Veldleeuwerik 

15 Graspieper 

16 Roodborst 

17 Koperwiek 

18 Pimpelmees 

19 Koolmees 

20 Klapekster 

21 Zwarte kraai 

22 Spreeuw 

23 Vink 

24 Putter 

25 Sijs 

26 Kruisbek 

27 Rietgors 

 

 


