
Onderzoek Vogelwerkgroep Schijndel (onderdeel NMC) gebied Achterste Hermalen 
gemeente Schijndel. 
 
1. Onderzoeksgebied 2016 
 
a. Kaart onderzoeksgebied 
 

 

 
 
Copyright van deze gebiedskaart berust bij Brabant Water. Gebruik verkregen middels 
schriftelijke toestemming als bijlage bij toestemmingsbrief (zie 2). 
 
b. Voorkomende biotopen 
De volgende biotopen zijn van toepassing: 
a. open ruimte buiten de agrarische sfeer; 
b. graslanden; 
c. gemengd loof/naaldbos; 
d. struwelen en bossingles; 
e. ruderale open plekken in bosgebied (kapvlakte); 
f. jonge aanplant; 
g. kleine aangelegde plassen anders dan (vis)vijvers; 
h. kleinschalig akkerland (maïs); 
i. sloten en (kleine) veenstromen; 
j. bijzondere elementen: waterwingebied (Brabant water). 
 
c. Nadere beschouwing onderzoeksgebied 2016 
Het onderzoek vindt plaats in 3 hoofdgebieden: 
c1. Achterste Hermalen; 
c2. Waterwingebied Brabant Water; 
c3. Oostelijk gedeelte De Geelders. 
 



c1. Achterste Hermalen: 
Hoofdzakelijk agrarisch gebied met slotencomplex/veenstromen, boerderijen en huizen. 
Voornamelijk monocultuurgewas (maïs en gecultiveerde graslanden) met kleinschalig 
weidelandschap voor schapen en koeien en een bomenkwekerij. 
De infrastructuur bestaat uit verharde wegen en fietspaden (o.a. provinciale verbindingsweg 
Schijndel-Boxtel) met bermranden.  
 
c2. Waterwingebied Brabant Water: 
Grote biodiversiteit. Open ruimte buiten de agrarische sfeer, gemengd loof/naaldbos, 
struwelen en bossingles; ruderale open plekken in bosgebied (kapvlakte), jonge aanplant, 
kleine aangelegde plassen anders dan (vis)vijvers, sloten en (kleine) veenstromen. Centraal 
ligt een verhard wandelpad. 
 
c2a. Nadruk ligt  op het middelste gebied van het waterwingebied ten zuiden van de 
provinciale weg.  In 2017 kan het noordelijk en oostelijk gelegen waterwingebied als optie 
worden meegeteld. In het  doeljaar 2016 ligt de nadruk op het bovengenoemde deel omdat 
dit deel over de meeste biodiversiteit beschikt terwijl de twee overige delen homogene 
natuurgebieden zijn. 
 
c3. Oostelijk gedeelte De Geelders 
Grote biodiversiteit. Open ruimte buiten de agrarische sfeer,  graslanden, gemengd 
loof/naaldbos, struwelen en bossingles, ruderale open plekken in bosgebied (kapvlakte), 
jonge aanplant, kleinschalig akkerland (maïs) sloten en (kleine) veenstromen.  
 
De infrastructuur bestaat uit een gedeelte van het zogenaamde ‘Duits lijntje’, een inactieve 
spoorlijn -zonder bovenleidingen-, waarvan de omliggende natuur grotendeels verwilderd is 
bestaande uit braamstruwelen en brem. Het traject wordt voornamlijk gebruikt door 
mountainbikers, wandelaars (met honden) en motorcrossers. 
 
2. Schriftelijke toestemming onderzoek 2016-2018 door Brabant Water 
a. Het onderzoeksgebied 
Dit is voor 80% een waterwingebied in beheer van Brabant Water. Momenteel vinden er 
waardevolle herstructureringen plaats waarbij het waterwingebied een meer open karakter 
krijgt. Dit versterkt niet alleen de biodiversiteit maar is tevens een compliment voor de 
beheerder. Binnen het gebied ligt een verhard wandelpad dat voor iedereen toegankelijk is 
inclusief fietsers. Honden dienen aangelijnd te zijn. Het is verboden zich buiten het verharde  
pad te begeven in verband met de kwetsbaarheid van bijzonder flora en fauna. 
 
b. Jachtgebied 
Door Brabant Water is een jachtvergunning verleend. Binnen het onderzoeksgebied  
bevinden zich minimaal 3 hoogzit-jachtstoelen. Er is een goed contact tussen de voorzitter 
van de Vogelwerkgroep NMC en de betreffende jagersgroep. 
 
c. Uitreksel uit brief Brabant Water van 14 april 2016 
U coördineert vrijwilligers die het voorkomen van de diverse plant- en diergroepen 
inventariseren in waterwingebied Schijndel. Wij verlenen u toestemming voor flora en 
fauna-inventarisaties in dit gebied, onder de volgende voorwaarden. 



 
Voorwaarden 
- Deze toestemming geldt voor het gebied zoals aangeduid op bijgaande kaart. 
- Recreanten en pachters kunnen ongehinderd gebruik maken van het gebied 
tijdens uw inventarisaties. 
- Indien u onderzoek wilt uitvoeren waarbij het plaatsen van installaties nodig 
is, kan dit uitsluitend worden gedaan in overleg met uw contactpersoon bij 
Brabant Water. 
- In geval van werkzaamheden waarbij uw onderzoek moet worden 
onderbroken, verleent u hieraan medewerking. 
- Medewerkers van uw organisatie moeten op verzoek van medewerkers van 
Brabant Water een kopie van deze brief kunnen tonen. 
- Indien u gegevens verstrekt aan SOVON of aan andere organisaties die 
gegevens beheren over het waterwingebied, ontvangen wij graag een kopie. 
 
Toestemming 
Deze toestemming is geldig tot en met januari 2019 en kan op uw verzoek worden 
verlengd. Voor een bezoek aan de afgesloten terreindelen kunt u een afspraak 
maken. Wij zijn bereid eventuele reproducties van uw inventarisatierapport(en) 
kosteloos te verzorgen. 
 
Hebt u nog vragen? 
Neemt u dan contact op met Joost Tuithof, coördinator terrein & reststoffen. Het 
telefoonnummer is 073 683 74 18. U kunt ook e-mailen: 
joost.tuithof@brabantwater.nl. 
 
3. Sovon-norm 
Voor het gehele onderzoek zullen de gestelde normen uitgevaardigd door Sovon worden 
gehanteerd als leidraad van het onderzoek (Broedmonitorlijst zie bijlage 1). 
 
4. Samenwerkingsverband 
Voortbordurend op eerdere succesvolle samenwerkingsverbanden, zullen naast de leden 
van de Vogelwerkgroep Schijndel, enkele ervaren vrijwilligers -bekend en werkend met de 
Sovonnormen- het onderzoeksteam versterken. Zij werken autonoom en hebben intensief 
contact met de voorzitter van de Vogelwerkgroep, Ton Voorn. Door hun autonome status 
voegen zij niet alleen veel kennis toe maar versterken zij tevens het onderzoek door hun 
onafhankelijke houding. De Vogelwerkgroep onderscheidt zich hiermee niet alleen door 
‘out-of-the-box’ te durven denken maar ook te doen. 
 
5. Waargenomen vogelsoorten tot 01-01-2016 
Bron:  waarneming.nl. (zie bijlage 2). 
 
6. Opzet telling jaargang 2016 
a. Begin maart 2016: 0-meting (zie bijlage 3); 
b. Midden maart – midden april:  minimaal vier tellingen inclusief avondtelling; 
c. Midden april – midden mei: broedvogeltelling in combinatie met fenologie zomergasten; 
d. Midden mei – midden juni: alle broedvogels worden geteld (Sovon-normering); 
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e. Midden juni: globale 1ste terugblik telactiviteiten 2016; 
f. Midden juni –midden augustus: broed + ruiperiode. Speerpunt: observatie en telling 
juveniele vogels; 
g. Midden augustus - eind september: controle vertrekkende zomervogels en inventarisatie 
standvogels; 
h. September - oktober: standvogelstelling en start trekvogeltelling; 
i. November - december: eind trekvogeltelling en start wintervogeltelling. 
 
Bijlages: 
1. BMP Sovon: start teldata per maand op alfabetische volgorde per soort 
2. Waargenomen soorten tot 01-01-2016 
3. Nulmeting op 16 maart 2016 
 

Bijlage 1 
BMP Sovon startteldata per maand & alfabetisch per soort 

Kleurenlegenda 
Zeer korte telperiode   (5-7 weken) 
Korte telperiode  ( 8 weken) 
Redelijk korte telperiode  (9 -11 weken) 
 
Januari 
Bosuil     1 januari - 15 juli   (7,5 maand) 
 
Februari 
Buizerd    1 februari - 15 juli   (5,5 maand) 
Fazant     1 februari - 30 juni   (5 maanden) 
Winterkoning    1 februari - 20 juli    (5,5 maand) 
Matkop    1 februari – 30 juni   (5 maanden) 
Boomkruiper    1 februari - 20 juni   (4 maand + 3 weken) 
Ekster     1 februari  – 30 juni   (5 maanden) 
Glanskop    1 februari  – 10 juni   (4 maanden + 10 dagen) 
 
Boomklever    15 februari – 20 mei   (3 maanden + 5 dagen) 
Patrijs     15 februari  – 20 juni   (3 maanden + 1 week) 
 
Maart 
Groene specht    1 maart - 31 mei   (3 maanden) 
Grote bonte specht   1 maart - 30 juni   (4 maanden) 
Grote lijster    1 maart – 31 mei   (3 maanden) 
Grauwe gans    1 maart – 15 april   (1 maand + 2 weken) 
Holenduif    1 maart - 31 juli   (5 maanden) 
Kauw     1 maart - 10 mei   (2 maanden + 10 dagen) 
Merel     1 maart – 15 juli   (5,5 maand) 
Sperwer    1 maart - 15 juli    (5,5 maand) 
Torenvalk    1 maart – 15 juli   (5,5 maand) 
Zwarte kraai    1 maart – 30 juni   (4 maanden) 
 
Heggenmus    10 maart – 10 juli   (5 maanden) 
Huismus    10 maart – 20 juni   (4 maanden + 10 dagen) 
Kramsvogel    10 maart – 30 juni   (3 maanden + 3 weken) 



 
Blauwe reiger    15 maart – 10 mei   (1 maand + 3 weken ) 
Boomleeuwerik   15 maart - 20 juni   (3 maanden + 5 dagen) 
Houtsnip    15 maart  – 20 juli   (4 maanden + 5 dagen) 
Koolmees    15 maart - 30 juni   (3,5 maand) 
Nijlgans     15 maart – 15 mei   (2 maanden) 
Pimpelmees    15 maart – 20 juni   (3 maanden + 1 week) 
Roek      15 maart – 10 mei   (1 maand + 3 weken) 
Roodborsttapuit   15 maart -  15 juli   (4 maanden) 
Turkse tortel    15 maart – 20 augustus (5 maanden + 5 dagen) 
Wulp     15 maart – 31 mei   (2,5 maand) 
Zwarte mees     15 maart – 30 juni   (3,5 maand) 
Zwarte specht    15 maart – 20 juni   (3 maanden + 5 dagen) 
 
 
April 
Blauwborst    1 april - 15 juli    (3,5 maand) 
(Vlaamse) Gaai    1 april -10 juli    (3 maanden + 10 dagen) 
Geelgors   1 april – 20 juli   (3 maanden + 3 weken) 
Goudvink    1 april – 31 juli    (4 maanden) 
Graspieper    1 april -30 juni    (3 maanden) 
Grote canadese gans   1 april – 30 juni   (3 maanden) 
Ringmus    1 april – 15 juni   (2,5 maand) 
Grutto     1 april – 10 mei   (1 maand + 10 dagen) 
Kievit     1 april – 10 mei   (1 maand + 10 dagen) 
Putter      1 april – 15 juli    (3,5 maand) 
Spreeuw    1 april – 15 mei   (1,5 maand) 
Veldleeuwerik    1 april – 15 juni   (2,5 maand) 
Wilde eend    1 april – 10 mei   (1 maanden + 10 dagen) 
Witte kwikstaart   1 april – 10 juli    (3 maanden + 10 dagen) 
IJsvogel    1 april – 15 mei   (1 maand + 2 weken) 
 
Goudhaan    10 april – 30 juni   (2 maanden + 3 weken) 
Tjiftjaf     10 april – 20 juli   (2 maanden + 10 dagen) 
 
Boompieper    15 april – 10 juli   (2 maanden + 3 weken) 
Fitis     15 april-30 juni    (2,5 maand) 
Fuut     15 april-15 juni    (2 maanden) 
Gele kwikstaart   15 april-20 juli    (3 maanden + 5 dagen) 
Groenling    15 april – 20 juni   (2 maanden + 5 dagen) 
Rietgors    15 april – 30 juni   (2,5 maand) 
Zwartkop    15 april – 20 juli   (3 maanden + 5 dagen) 
 
Houtduif    20 april – 31 juli   (3 maanden + 11 dagen) 
Knobbelzwaan    20 april – 20 juli   (3 maanden) 
Meerkoet    20 april – 10 juni   (1 maand + 3 weken) 
Vink     20 april – 20 juli   (2 maanden) 
Waterhoen    20 april -15 juni   (2 maanden + 5 dagen) 
Watersnip    20 april – 30 juni   (2 maanden + 10 dagen) 
Zanglijster    20 april – 30 juni   (2 maanden + 10 dagen) 
Zwarte roodstaart   20 april – 10 juli   (2 maanden + 3 weken) 
 



Grasmus    25 april - 10 juli   (2,5 maand) 
Rietzanger    25 april - 10 juli   (2,5 maand) 
Kneu     25 april – 20 juli   (2 maanden + 3 weken) 
 
Braamsluiper    30 april – 30 juni   (2 maanden) 
Gekraagde roodstaart   30 april – 30 juni   (2 maanden) 
Roodborst    30 april – 30 juni   (2 maanden) 
Scholekster    30-april – 10 juni   (1 maand + 10 dagen) 
Sprinkhaanrietzanger   30 april – 20 juli   (2 maanden + 3 weken) 
Tuinfluiter    30 april – 20 juli   (2 maanden + 3 weken) 
 
Mei 
Kleine karekiet    5 mei – 10 juli    (2 maanden + 5 dagen) 
Nachtegaal    5 mei  – 20 juni    (1 maand + 3 weken) 
 
 
Bosrietzanger    10 mei – 20 juli   (2 maanden + 10 dagen) 
Koekoek    10 mei - 25 juni   (1 maand + 2 weken) 
Spotvogel    10 mei – 15 juli    (2 maanden + 5 dagen) 
Wielewaal   10 mei – 15 juli   (2 maanden + 5 dagen) 
 
Gierzwaluw    15 mei - 15 juli    (2 maanden) 
Grote zilverreiger   15 mei – 30 juni    (1 maand + 2 weken) 
 
Boerenzwaluw    20 mei – 30 juni   (1 maand + 10 dagen) 
Kokmeeuw    20 mei – 15 juni   (1 maand + 2 weken) 
 
Juni 
Huiszwaluw    15 juni – 15 augustus   (2 maanden) 

 
Bijlage 2. 
Waargenomen soorten tot 01-01-2016 
Legenda: 
Lichtrode soorten: kwetsbaar in dit gebied. 
Donkerrode soorten: komen (nagenoeg) niet meer voor in dit gebied. 
Bijzondere aandacht: soort dreigt kwetsbaar te worden in dit gebied. 
 
De kleurindicatie is regionaal bepaald en heeft alleen betrekking op het onderzoeksgebied 
en correspondeert niet noodzakelijk met de landelijke trend. 
 
Afkortingen: 
SV: Standvogel, vogel bewoont permanent dit gebied 
JG: Jaargast, vogel is jaarlijks aanwezig, soms als broedvogel. 
WG: Wintergast, vogel in winterperiode aanwezig, komt zelden tot broeden 
ZG: Zomergast, vogel in zomerperiode aanwezig, tevens broedvogel. 
DG: Dwaalgast, komt hier niet (meer) voor maar kan bij hoge uitzondering nog worden 
waargenomen. 
 
Soortnaam:       Codering: 
1 Patrijs - Perdix perdix     JG 



2 Grauwe Gans - Anser anser     WG  
3 Kolgans - Anser albifrons     WG 
4 Grote Canadese Gans - Branta canadensis   JG 
5 Wilde Eend - Anas platyrhynchos    SV 
6 Blauwe Reiger - Ardea cinerea    SV 
7 Grote Zilverreiger - Ardea alba    JG 
8 Wespendief - Pernis apivorus    JG 
9 Sperwer - Accipiter nisus     SV 
10 Havik - Accipiter gentilis     SV 
11 Buizerd - Buteo buteo     SV 
12 Torenvalk - Falco tinnunculus    SV 
13 Boomvalk - Falco subbuteo     ZG 
14 Waterhoen - Gallinula chloropus    SV 
15 Meerkoet - Fulica atra     SV 
16 Scholekster - Haematopus ostralegus   ZG 
17 Kievit - Vanellus vanellus     JG 
18 Houtsnip - Scolopax rusticola    SV 
19 Watersnip - Gallinago gallinago    JG 
20 Grutto - Limosa limosa     DG 
21 Wulp - Numenius arquata     DG 
22 Witgat - Tringa ochropus     JG 
23 Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus   SV 
24 Stormmeeuw - Larus canus     WG/JG 
25 Zilvermeeuw - Larus argentatus    JG 
26 Holenduif - Columba oenas     SV 
27 Houtduif - Columba palumbus    SV 
28 Zomertortel - Streptopelia turtur    DG 
29 Turkse Tortel - Streptopelia decaocto   SV 
30 Koekoek - Cuculus canorus     ZG 
31 Steenuil - Athene noctua     SV 
32 Gierzwaluw - Apus apus     ZG 
33 IJsvogel - Alcedo atthis     SV 
34 Kleine Bonte Specht - Dendrocopos minor   JG 
35 Middelste Bonte Specht - Dendrocopos medius  JG 
36 Grote Bonte Specht - Dendrocopos major   SV 
37 Zwarte Specht - Dryocopus martius    JG 
38 Groene Specht - Picus viridis     SV 
39 Wielewaal - Oriolus oriolus     ZG 
40 Gaai - Garrulus glandarius     SV 
41 Ekster - Pica pica      SV 
42 Zwarte Kraai - Corvus corone    SV 
43 Kauw - Coloeus monedula     SV 
44 Matkop - Poecile montanus     SV 
45 Zwarte Mees - Periparus ater    SV 
46 Kuifmees - Lophophanes cristatus    SV 
47 Koolmees - Parus major     SV 
48 Pimpelmees - Cyanistes caeruleus    SV 



49 Boomleeuwerik - Lullula arborea    ZG 
50 Veldleeuwerik - Alauda arvensis    ZG 
51 Boerenzwaluw - Hirundo rustica    ZG 
52 Huiszwaluw - Delichon urbicum    ZG 
53 Staartmees - Aegithalos caudatus    JG/SV 
54 Tjiftjaf - Phylloscopus collybita    JG 
55 Fitis - Phylloscopus trochilus    JG 
56 Kleine Karekiet - Acrocephalus scirpaceus   ZG 
57 Bosrietzanger - Acrocephalus palustris   ZG 
58 Spotvogel - Hippolais icterina    ZG 
59 Zwartkop - Sylvia atricapilla     ZG/JG 
60 Tuinfluiter - Sylvia borin     ZG 
61 Grasmus - Sylvia communis     ZG  
62 Vuurgoudhaan - Regulus ignicapilla   JG 
63 Goudhaan - Regulus regulus     SV 
64 Winterkoning - Troglodytes troglodytes   SV 
65 Boomklever - Sitta europaea     SV 
66 Boomkruiper - Certhia brachydactyla   SV 
67 Spreeuw - Sturnus vulgaris     SV/JG 
68 Merel - Turdus merula     SV 
69 Kramsvogel - Turdus pilaris     WG 
70 Koperwiek - Turdus iliacus     WG 
71 Zanglijster - Turdus philomelos    JG/ZG 
72 Grote Lijster - Turdus viscivorus    ZG/JG 
73 Roodborst - Erithacus rubecula    SV 
74 Nachtegaal - Luscinia megarhynchos   ZG/JG 
75 Gekraagde Roodstaart - Phoenicurus phoenicurus  ZG 
76 Roodborsttapuit - Saxicola rubicola    ZG/JG 
77 Grauwe Vliegenvanger - Muscicapa striata   ZG  
78 Bonte Vliegenvanger - Ficedula hypoleuca   ZG 
79 Huismus - Passer domesticus    SV 
80 Heggenmus - Prunella modularis    SV  
81 Gele Kwikstaart - Motacilla flava    ZG 
82 Witte Kwikstaart - Motacilla alba    ZG 
83 Graspieper - Anthus pratensis    ZG 
84 Boompieper - Anthus trivialis    ZG 
85 Waterpieper - Anthus spinoletta    WG/JG 
86 Vink - Fringilla coelebs     SV 
87 Keep - Fringilla montifringilla    WG 
88 Groenling - Chloris chloris     WG/JV neiging naar SV 
89 Sijs - Spinus spinus      WG 
90 Putter - Carduelis carduelis     SV/JG 
91 Goudvink - Pyrrhula pyrrhula    SV 
92 Appelvink - Coccothraustes coccothraustes   SV 
93 Geelgors - Emberiza citrinella    JG neigt naar DG (was ooit SV!) 
94 Rietgors - Emberiza schoeniclus    JG 
 



Bijlage 3 
Nulmeting 
Op 16 maart 2016 heeft er een 0-meting plaatsgevonden van 8.30-11.30 uur. De 
waargenomen soorten zijn: 
1 Wilde Eend - Anas platyrhynchos    SV 
2 Blauwe Reiger - Ardea cinerea    SV 
3 Grote Zilverreiger - Ardea alba    JG 
4 Havik - Accipiter gentilis     SV 
5 Buizerd - Buteo buteo     SV 
6 Houtsnip - Scolopax rusticola    SV 
7 Holenduif - Columba oenas     SV 
8 Houtduif - Columba palumbus    SV 
9 IJsvogel - Alcedo atthis     SV 
10 Grote Bonte Specht - Dendrocopos major   SV 
11 Groene Specht - Picus viridis     SV 
12 Gaai - Garrulus glandarius     SV 
13 Ekster - Pica pica      SV 
14 Zwarte Kraai - Corvus corone    SV 
15 Kauw - Coloeus monedula     SV 
16 Koolmees - Parus major     SV 
17 Pimpelmees - Cyanistes caeruleus    SV 
18 Staartmees - Aegithalos caudatus    JG/SV 
19 Winterkoning - Troglodytes troglodytes   SV 
20 Boomklever - Sitta europaea    SV 
21 Boomkruiper - Certhia brachydactyla   SV 
22 Spreeuw - Sturnus vulgaris     SV/JG 
23 Merel - Turdus merula     SV 
24 Zanglijster - Turdus philomelos    JG/ZG 
25 Grote Lijster - Turdus viscivorus    ZG/JG 
26 Roodborst - Erithacus rubecula    SV 
27 Heggenmus - Prunella modularis    SV  
28 Vink - Fringilla coelebs     SV 
29 Goudvink - Pyrrhula pyrrhula    SV 
 
 


