
Rapportage van 3 jaar vogeltelling in Creijspot/Landgoed Denneboom. 
 
Van 2013 t/m 2015 heeft de vogelwerkgroep NMC Schijndel i.s.m. enkele ervaren 
vrijwilligers, het kleine maar zeer verrassend en gevarieerde natuurgebied Creijspot en 
landgoed Denneboom geïnventariseerd. Er zijn 119 vogelsoorten herkend (zie bijlage 1). 
Ondanks zorgvuldige monitoring is het soortenaantal waarschijnlijk nog iets hoger aangezien 
het een ideaal pleistergebied is voor veel soorten vogels die met name in het voor- en najaar 
kort dit gebied bezoeken. Gehouden telactiviteiten:  voor- en najaarstrektelling, winter-
gastentelling, avondtelling en broedmonitor-telling. De vereniging hanteert de Sovon-
richtlijnen. Sovon inventariseert tevens het kilometerblok waarbinnen dit gebied valt. 
 

   
In tegenstelling tot de gebieden beheerd door de  gemeente Schijndel & Sint-Michielsgestel 
mag op de wandelroute van het landgoed Denneboom de aangelijnde hond mee. Let wel op 
want de wandelroutes lopen in elkaar over! 
 
Weidevogels 
Net als in de rest van Nederland loopt het aantal weidevogels angstaanjagend terug en 
worden weidevogels nog nauwelijks waargenomen. De patrijs en kwartel komen alleen 
sporadisch voor tijdens de voor- en najaarsvogeltrek in zeer klein aantal.  
De kievit schommelt sterk in aantal. In 2014 waren er nauwelijks kieviten te vinden terwijl in 
2015 tussen de 3-5 broedparen zijn vastgesteld binnen de grenzen van het landgoed. We 
komen echter tot 10-20 broedgevallen als de aangelegen randen (Vogelzang en 
Oetelaarsestraat) met weilanden worden meegerekend.  
Toch geldt in de regel dat de waargenomen weidezangvogels zelden tot broedresultaat 
komen; het blijft beperkt tot een enkele rietgors, graspieper en grasmus. 
 

 
 Natte graslanden en bloemenweiden dragen bij aan de biodiversiteit in het gebied 
 
Ganzen, eenden en zwanen 
De grauwe gans, grote canadese gans en de knobbelzwaan hebben een poging gedaan om 
tot broeden te komen maar zijn door verstoring weggetrokken.  



De nijlgans heeft in 2014 een geslaagd broedsel. De wilde eend komt in 2014 en 2015 tot 
een succesvol broedsel op een van de vele sloten in het gebied.  
 
De meerkoeten hebben in 2015 een geslaagd broedseizoen doorgemaakt met 4 broedparen 
en breidt zich licht uit in het gebied. Een deel van dit succes is het verwateren van het gebied 
en het beter open houden van de plaatselijke vijvers. Dat meerkoeten minder 
storingsgevoelig voor de bezoekers zijn telt zeker mee. Een broedende meerkoet is 
doodgebeten door een hond. Een reden waarom honden niet welkom zijn in dit gebied. De 
eigenaar zou dat moeten weten want er staan bordjes met regels aan de ingang van het 
natuurgebied. 
 

   
v.l.n.r. juveniele meerkoetjes, nijlgans met kroos, vrouwtje wilde eend met kroos 

 
Roofvogels en uilen 
De meeste roofvogels worden als overvliegend en/of jagend waargenomen. De roofvogels 
die daadwerkelijk hebben gebroed zijn de buizerd (2014+2015) en de sperwer (2015).  
Valken hebben er niet gebroed. De bosuil is wel succesvol geweest (2014) mede te danken 
aan de werkzaamheden van de Werkgroep Uilen die een geplaatste uilenkast onderhoudt. 
Zorgwekkend is de teruggang van de steenuil. Waarschijnlijk heeft een paartje succesvol 
gebroed (2014). In 2015 heeft een bewoner van het gebied, maandenlang een solitair 
exemplaar in de gaten gehouden maar deze steenuil is niet tot broeden gekomen. 
 

   
 

geplukte zwarte kraai  wespendief    torenvalk 
 
Opmerkelijke waarneming: van 25 april tot en met 27 april 2015 heeft bij de bewoners van 
het landgoed Denneboom een vrouwtjes blauwe kiekendief gepleisterd. Een van onze 
waarnemers werd tijdig op de hoogte gesteld. De vogel deed zijn naam eer aan door als 
dank een van de kippen van de bewoners op haar menukaart te zetten. 
 
Spechten en boomklever, -kruiper. 
De groene specht wordt een steeds zeldzamere verschijning maar heeft net als de zwarte 
specht in de onderzoeksperiode tenminste eenmaal succesvol gebroed. De middelste bonte 
specht daarentegen wint aan terrein in Nederland maar is hier nog niet waargenomen. 



Deze soort broedt wel een paar kilometer verderop bij Haanwijk/Kasteel Maurick. De grote 
bonte specht is jaarlijks succesvol als broedvogel. De kleine bonte specht is een dwaalgast en 
draaihalzen zijn hier nog nooit waargenomen. Op het landgoed Denneboom broedt in alle 
jaren de boomklever en -kruiper. 
 

   
spechtenhol   zwarte specht   boomklever 
 
Kleine zangvogels 
De meest opvallende vogels die in deze periode het gebied aandoen om te nestelen zijn de 
rietgors, bosrietzanger en boompieper. De meest voorkomende kleine zangvogel is de 
winterkoning. Dankzij het aantal nestkasten scoort ook de koolmees hoog. Typische 
zomergasten zijn alleen pleisterend in het gebied te vinden. Opmerkelijk is de aanwezigheid 
van de zwartkop. In het begin van het broedseizoen ruim vertegenwoordigd (10-20 stuks) 
maar na een paar weken reduceert het aantal snel tot een enkel broedpaar. De huismus is 
redelijk stabiel dankzij de boerderijen en huizen in het gebied. Overigens profiteert de kauw 
hier ook van. De huiszwaluw is als broedvogel bijna verdwenen. 
 

   
V.l.n.r. rietgors(man), spreeuw, boompieper, jong boerenzwaluw, roodborsttapuit(man) 
 
Grote zangvogels en kraaiachtigen 
De merel is de meest succesvolle broedvogel in zijn categorie. De spreeuw is per 
broedseizoen grillig in zijn bestaan. In 2014 een zeldzaamheid, in 2015 gematigd succesvol. 
De houtduif is alom vertegenwoordigt maar als broedvogel niet talrijk. De holenduif is als 
broedvogel schaars maar wel succesvol. Roeken hebben hun eigen kolonie op het landgoed 
waarbinnen de zwarte specht in 2014 succesvol een broedsel heeft grootgebracht. In 2015 is 
na de voorjaarsstorm de gehele kolonie beschadigd en zijn de roeken weggetrokken, enkele 
hadden zelfs al eieren en er zijn toen 3 juvenielen geteld. Zwarte kraaien bevinden zich, 
samen met eksters en kauwen, aan de akkerranden bij boerderijen. 
 

    
noordse kauw     roek           vlaamse gaai  ekster 



Welke kansen liggen er voor deze 5 kwetsbare vogelsoorten 
Er liggen kansen voor de klapekster, mits het heidegebied structureel beheerd en uitgebreid 
wordt. Op het landgoed staan oude meidoornhagen in klassieke rijen en diverse losse 
exemplaren door het gehele gebied verspreid. In het Dommeldal bij Sint-Michielsgestel is 
deze soort al waargenomen en wordt tijdens de jaarlijks klapekstertelling getoetst. 
De ijsvogel als het (kwel)waterbeheer wordt bewaakt en er voldoende zorg is voor sloten 
met vis. De ijsvogel breidt zich in 2015 succesvol uit maar blijft als soort bijzonder kwetsbaar 
met name in strenge winters als sloten en visvijvers dichtvriezen. 
De boomvalk, de toename van zijn voedselbron, waterjuffers en libellen, is hoopgevend. 
De watersnip als natte graslanden niet gemaaid worden tijdens het broedseizoen maar pas 
in oktober. Dit is ook bevorderlijk voor de planten-, vlinder- en insectensoorten. 
Huiszwaluw. Wellicht dat het aanbieden van huiszwaluwkasten aan bewoners in het 
buitengebied een verdere teruggang van deze soort kan behoeden. De praktijk leert echter 
dat een huiszwaluw niet snel terugkeert wanneer zijn oude broedplaats is vervallen. 
 

 
(zwarte) elzenkatjes  grove dennenkegel wilgenkatjes  veldzuring 
 
Resumerend 
Algemeen kan worden aangenomen dat het gebied met de nodige zorg en aandacht kan 
uitgroeien tot een interessant broedvogelgebied. Speerpunt is het bewaken van de vele 
kleine biotopen in het gebied. De aanwezigheid van diverse vennetjes,  de soorten bomen, 
struiken, bloemen en planten is niet alleen opmerkelijk maar geeft kans te komen tot een 
permanente natuurparel. Dit kan alleen als er intensief wordt samengewerkt door instanties 
onderling en er met durf ‘niet natuurbevorderlijk gedrag’ wordt aangepakt. Wellicht dat 
meer onderzoek kan verklaren waarom het aantal vogelsoorten relatief gezien zo hoog en 
tegelijkertijd het broedsucces zo laag is. Gezien het unieke karakter van dit gebied zal het 
NMC zich de komende jaren hier blijven bezighouden met onderzoek en onderhoud. 
 

  
w 

weidebeekjuffer  heesterslak  groene kikker      boomblauwtje 
 
Kansen voor de besturen en beleidsmakers provincie Noord-Brabant, gemeente Sint-
Michielsgestel & Schijndel, Staatsbosbeheer en Brabants landschap. 
In navolging van de Maashorst, waar, door intensief samenwerken een waardevol 
natuurmonument is ontstaan, ligt er ook voor dit gebied een bijzondere kans.  



Aansluiting op en/of uitbreiding naar het Dommeldal zou wenselijk zijn. Onze grootste zorg 
blijft echter het behouden van de kleinschalige ‘pareltjes’. Zorgelijk is de permanente 
aanwas van riet, wilg en berk op het heidegebied. Daarnaast zou het voorkeur hebben om 
productiemaïs te vervangen door graansoorten. Ter bevordering van de plantengroei is in 
2015 een imker met diverse bijenkasten op het landgoed Denneboom geïnstalleerd. 
 
Wij willen iedere geïnteresseerde bestuurder en beleidsmaker uitnodigen eens een 
wandeling te maken door dit gebied om zelf de veelzijdigheid van dit landschap te ervaren. 
 

  
Zo moet het niet: maaien tijdens broedseizoen terwijl (foto 1) de nijlganzen op het ven nog 
juvenielen hebben 
 

  
Schapen op de heide, prima!      Graanvelden (spelt) op landgoed Denneboom. 
 
Bijzondere planten in het gebied 

   V.l.n.r.    
V.l.n.r. pilvaren, moeraswolfsklauw, klein warkruid, vijfdelig kaasjeskruid, echt 
duizendguldenkruid 



Bijlage 1: 119 waargenomen vogelsoorten tijdens de voor- en najaarstrektelling, 
wintergastentelling, avondtelling en broedmonitor-telling 01-01-2013 t/m 31-12-2015 
 
1 Patrijs - Perdix perdix 
2 Kwartel - Coturnix coturnix 
3 Fazant - Phasianus colchicus 
4 Blauwe Pauw - Pavo cristatus 
5 Toendrarietgans - Anser serrirostris 
6 Kolgans - Anser albifrons 
7 Grote Canadese Gans - Branta canadensis 
8 Brandgans - Branta leucopsis 
9 Knobbelzwaan - Cygnus olor 
10 Wilde Zwaan - Cygnus cygnus  
11 Nijlgans - Alopochen aegyptiaca 
12 Muskuseend - Cairina moschata 
13 Wintertaling - Anas crecca  
14 Wilde Eend - Anas platyrhynchos 
15 Grauwe Gans - Anser anser  
16 Fuut - Podiceps cristatus 
17 Ooievaar - Ciconia ciconia 
18 Blauwe Reiger - Ardea cinerea 
19 Grote Zilverreiger - Ardea alba  
20 Aalscholver - Phalacrocorax carbo 
21 Wespendief - Pernis apivorus 
22 Rode Wouw - Milvus milvus 
23 Blauwe Kiekendief - Circus cyaneus 
24 Sperwer - Accipiter nisus 
25 Havik - Accipiter gentilis 
26 Buizerd - Buteo buteo 
27 Torenvalk - Falco tinnunculus 
28 Smelleken - Falco columbarius 
29 Slechtvalk - Falco peregrinus 
30 Waterhoen - Gallinula chloropus 
31 Meerkoet - Fulica atra 
32 Kraanvogel - Grus grus 
33 Scholekster - Haematopus ostralegus 
34 Kievit - Vanellus vanellus 
35 Goudplevier - Pluvialis apricaria 
36 Houtsnip - Scolopax rusticola 
37 Watersnip - Gallinago gallinago 
38 Wulp - Numenius arquata 
39 Witgat - Tringa ochropus 
40 Oeverloper - Actitis hypoleucos 
41 Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus 
42 Stormmeeuw - Larus canus 
43 Zilvermeeuw - Larus argentatus 
44 Holenduif - Columba oenas 



45 Houtduif - Columba palumbus 
46 Turkse Tortel - Streptopelia decaocto 
47 Stadsduif - Columba livia 
48 Koekoek – Cuculus canorus 
49 Bosuil - Strix aluco 
50 Steenuil - Athene noctua 
51 Ransuil - Asio otus 
52 Gierzwaluw - Apus apus 
53 IJsvogel - Alcedo atthis 
54 Kleine Bonte Specht - Dendrocopos minor 
55 Grote Bonte Specht - Dendrocopos major  
56 Zwarte Specht - Dryocopus martius 
57 Groene Specht - Picus viridis 
58 Gaai - Garrulus glandarius 
59 Ekster - Pica pica 
60 Roek - Corvus frugilegus 
61 Zwarte Kraai - Corvus corone 
62 Kauw - Coloeus monedula 
63 Matkop - Poecile montanus 
64 Zwarte Mees - Periparus ater 
65 Kuifmees - Lophophanes cristatus 
66 Koolmees - Parus major 
67 Pimpelmees - Cyanistes caeruleus 
68 Veldleeuwerik - Alauda arvensis 
69 Boerenzwaluw - Hirundo rustica 
70 Staartmees - Aegithalos caudatus 
71 Tjiftjaf - Phylloscopus collybita 
72 Fitis - Phylloscopus trochilus 
73 Rietzanger - Acrocephalus schoenobaenus 
74 Kleine Karekiet - Acrocephalus scirpaceus 
75 Bosrietzanger - Acrocephalus palustris 
76 Spotvogel - Hippolais icterina 
77 Sprinkhaanzanger - Locustella naevia 
78 Zwartkop - Sylvia atricapilla 
79 Tuinfluiter - Sylvia borin 
80 Braamsluiper - Sylvia curruca 
81 Grasmus - Sylvia communis 
82 Vuurgoudhaan - Regulus ignicapilla 
83 Goudhaan - Regulus regulus 
84 Winterkoning - Troglodytes troglodytes 
85 Boomklever - Sitta europaea 
86 Boomkruiper - Certhia brachydactyla 
87 Spreeuw - Sturnus vulgaris 
88 Beflijster - Turdus torquatus 
89 Merel - Turdus merula 
90 Kramsvogel - Turdus pilaris 
91 Koperwiek - Turdus iliacus 



92 Zanglijster - Turdus philomelos 
93 Grote Lijster - Turdus viscivorus 
94 Roodborst - Erithacus rubecula 
95 Blauwborst - Luscinia svecica 
96 Nachtegaal - Luscinia megarhynchos 
97 Zwarte Roodstaart - Phoenicurus ochruros 
98 Gekraagde Roodstaart - Phoenicurus phoenicurus 
99 Roodborsttapuit - Saxicola rubicola 
100 Bonte Vliegenvanger - Ficedula hypoleuca 
101 Huismus - Passer domesticus 
102 Ringmus - Passer montanus 
103 Heggenmus - Prunella modularis 
104 Gele Kwikstaart - Motacilla flava 
105 Witte Kwikstaart - Motacilla alba 
106 Graspieper - Anthus pratensis 
107 Boompieper - Anthus trivialis 
108 Vink - Fringilla coelebs 
109 Keep - Fringilla montifringilla 
110 Groenling - Chloris chloris 
111 Sijs - Spinus spinus 
112 Putter - Carduelis carduelis 
113 Grote Barmsijs - Acanthis flammea 
114 Kleine Barmsijs - Acanthis cabaret 
115 Kneu - Linaria cannabina 
116 Goudvink - Pyrrhula pyrrhula 
117 Appelvink - Coccothraustes coccothraustes 
118 Geelgors - Emberiza citrinella  
119 Rietgors - Emberiza schoeniclus 
 
Aanbevolen websites: 
https://www.sovon.nl/ 
http://www.vogelbescherming.nl/ 
http://waarneming.nl/ 
https://tuintelling.nl/ 
http://www.soortenbank.nl/ 
 
Schijndel, 01-01-2016 
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