
Ochtendexcursie Soerendonks Goor en omgeving  

Datum: 14 november 2015 

Gids: Saskia Verberne 

Aantal deelnemers:  2 

 

Hoogtepunten: 

 Buizerden 

 Torenvalken 

 Diverse eendensoorten 

 

De weergoden waren ons gunstig gezind deze ochtend. In tegenstelling tot de 
verwachtingen eerder in de week bleef het droog, en scheen de zon zelfs een poos.  

Vanaf het ontmoetingspunt in Eindhoven reden we gezamenlijk richting Soerendonk. Tijdens 
de rit maakten we een aantal tussenstops, omdat we al een flink aantal vogelsoorten 
tegenkwamen. Op het eerste weiland dat we passeerden, in Leenderstrijp, zagen we meteen 
twee buizerden. Door de telescoop konden we ze mooi bekijken, en was goed het verschil in 
verenkleed te zien: de een geheel donkerbruin, de ander grotendeels wit. De donkere vogel 
poseerde op een paaltje, waardoor ook de imposante gele klauwen prachtig te zien waren. 
In hetzelfde weiland ook een gemengde groep hout- en holenduiven. 

Een eindje verder landde een vrouwtje torenvalk op een paal; terwijl we haar stonden te 
bewonderen, ontdekten we ook een grote lijster, een groep merels, vinken en een geelgors. 
Op het weiland aan de overkant van de weg foerageerden een aantal grote zilverreigers en 
blauwe reigers.  

Weer een paar honderd meter verder op een akker een flinke slag spreeuwen, met een 
enkele kramsvogel ertussen en een mooi aantal kieviten. Ook vloog een groepje barmsijzen 
over, en een paar groepen toendrarietganzen. Deze laatste konden we even verderop ook in 
een weiland goed bekijken. 

Op de plas, het Soerendonks Goor, was het een drukte van belang. Wilde eenden, grauwe 
ganzen, meerkoeten en wintertalingen in grote aantallen. Ook behoorlijk wat krakeenden, 
slobeenden, kuifeenden, tafeleenden, en een paar smienten. Met de zon erop waren de 
kleuren en verschillen prachtig te zien. En opnieuw landde er een vrouwtje torenvalk, vlakbij 
nu. Ze liet zich schitterend bekijken door de telescoop, terwijl ze in het zonnetje zat. 

Helaas bewolkte het steeds meer, en met de gure wind werd het echt koud. We besloten 
nog even op te warmen in de auto, en naar Budel-Dorplein te rijden, waar ook nog wat 
plassen zijn. Onderweg troffen we o.a. nog kauwtjes, vinken, kool- en pimpelmezen. 

Een halfuurtje kijken bij de ‘Zinkplas’ leverde nog een fuut, kieviten dichtbij, en wederom 
diverse eendensoorten op, en zelfs een voorbij vliegende groene specht. 

Toen we vonden dat het mooi was geweest, reden we terug naar Eindhoven, en sloten we 
de gezellige excursie af. 



Soortenlijst: 

Nederlandse naam Engelse naam Wetenschappelijke naam

Knobbelzwaan Mute swan Cygnus olor

Toendrarietgans Tundra bean goose Anser fabalis rossicus

Grauwe gans Greylag goose Anser anser

Wilde eend Mallard Anas platyrhynchos

Krakeend Gadwall Anas strepera

Slobeend Northern shoveler Anas clypeata

Smient Eurasian wigeon Anas penelope

Wintertaling Common teal Anas crecca

Tafeleend Common pochard Aythya ferina

Kuifeend Tufted duck Aythya fuligula

Fuut Great crested grebe Podiceps cristatus

Aalscholver Great cormorant Phalacrocorax carbo

Grote zilverreiger Western great egret Casmerodius albus

Blauwe reiger Grey heron Ardea cinerea

Buizerd Common buzzard Buteo buteo

Torenvalk Common kestrel Falco tinninculus

Meerkoet Eurasian coot Fulica atra

Kievit Northern lapwing Vanellus vanellus

Kokmeeuw Blackheaded gull Chroicocephalus ridibundus

Holenduif Stock dove Columba oenas

Houtduif Common wood pigeon Columba palumbus

Groene specht European green woodpecker Picus viridis

Grote bonte specht Great spotted woodpecker Dendrocopos major

Witte kwikstaart White wagtail Motacilla alba

Roodborst  European robin Erithacus rubecula

Grote lijster Mistle thrush Turdus viscivorus

Kramsvogel Fieldfare Turdus pilaris

Merel Common blackbird Turdus merula

Goudhaan Goldcrest Regulus regulus

Winterkoning Winter wren Troglodytes troglodytes

Koolmees Great tit Parus major

Pimpelmees European blue tit Cyanistes caerulus

Boomkruiper Short-toed treecreeper Certhia brachydactyla

Ekster Eurasian magpie Pica pica

Gaai Eurasian jay Garrulus glandarius

Kauw Western jackdaw Corvus monedula

Zwarte kraai Carrion crow Corvus corone

Spreeuw Common starling Sturnus vulgaris

Huismus House sparrow Passer domesticus

Vink Common chaffinch Fringilla coelebs

Kneu Common linnet Carduelis cannabina

Kleine barmsijs Lesser redpoll Carduelis flammea cabaret

Sijs Eurasian siskin Carduelis spinus

Geelgors Yellowhammer Emberiza citrinella

Totaal aantal soorten 44  


