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De in 2004 opgerichte Commissie Vogels in de Kempen (VINK) stelt zich ten doel waarnemingen van 
zeldzame vogels op het grondgebied van De Kempen te beoordelen. Gevallen van soorten die ter 
beoordeling zijn van de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) worden wel 
behandeld maar niet beoordeeld. Waarnemers wordt aangeraden deze gevallen bij die commissie in 
te dienen; VINK volgt dan in principe het oordeel van de CDNA. Voor de meest up-to-date status van 
deze gevallen (voor zover nog niet aanvaard) zie www.dutchbirding.nl  klik ‘CDNA/CSNA’ > ‘gevallen 
in roulatie’ c.q. ‘aanvaarde gevallen’ c.q. ‘afgewezen gevallen’. Voor de volledige lijst van in de 
Kempen waargenomen soorten (situatie per 1 januari 2008), beoordeelsoorten VINK, 
beoordeelsoorten CDNA en werkwijze VINK wordt verwezen naar www.vogelsindekempen.nl, klik 
‘Kempenlijst’. Gevallen van soorten welke (nog) niet op de Kempenlijst staan zijn in elk geval ter 
beoordeling van VINK of CDNA, zie daarvoor ook www.dutchbirding.nl , klik ‘’CDNA/CSNA’, >> ‘Lijst 
NL Vogelsoorten’.  

***************************** 
 
Dit 3e rapport van de Commissie VINK (voortaan VINK) behandelt 110 gevallen van 45 zeldzame taxa 
in de Kempen, voornamelijk uit 2007. In 2006 waren er dat respectievelijk 170 en 47. Hierbij zijn 9 
soorten (13 gevallen) die door de CDNA worden beoordeeld en dus ook landelijk zeldzaam zijn. In de 
loop van 2007/2008 deed de CDNA nog uitspraak over 3 gevallen uit 2006 (Dwergarend, 
Schreeuwarend en Steppekievit) die in het vorige verslag zijn genoemd (Neijts 2006).  
Voor 2007 is 1 soort (Nachtegaal) toegevoegd aan de lijst van VINK-beoordeelsoorten en wordt de 
beoordeling van Rouwkwikstaart voorlopig opgeschort.  
Hoogtepunten in 2007 waren: 

• Sensationeel voor zelfs Europese begrippen was de waarneming van een zeer waarschijnlijke 
Spaanse Keizerarend die op 6 mei op de Loozerheide werd gezien en gelukkig fraai kon 
worden gefotografeerd. Niet alleen nieuw voor de Kempen maar ook voor Nederland en één 
van de zeldzaamste roofvogels ter wereld. Op het moment van schrijven (jan. 2009) heeft de 
CDNA hierover nog geen definitief oordeel geveld. 

• Minder onverwacht maar zeker zo welkom was de 1e Steppekiekendief voor de regio die 
dankzij adequaat reageren van enkele VINK-leden door de meeste Kempentwitchers kon 
worden gezien. 

• Nieuw was ook Middelste Jager met zelfs 2 gevallen: een kwestie van op het juiste moment 
op de juiste plek gaan staan, ondanks (of beter: dankzij) het ‘beestenweer’….. 

• Wat ook gold voor Kleine Alk (zelfde dag, zelfde plek…), weliswaar het 2e geval maar voor 
alle waarnemers een nieuwe Kempensoort. 

• Nieuw als ondersoort/taxon was ook Toendraslechtvalk met 2 gevallen. 
• Spectaculair voor de helaas weinige waarnemers die erbij betrokken waren, waren de Vale 

Gieren die op 19 juni vooral over Eindhoven trokken waaronder een groep van 18 exx., resp. 
3e t/m 7e geval. 

• Bijzonder waren ook de 4e Kleine Vliegenvanger (en pas de 1e in deze eeuw) en de 5e 
Bladkoning, beide helaas voorbehouden aan slechts één waarnemer. 

• Daar staat tegenover dat er maar één (kortstondig) zingende Nachtegaal werd gemeld en 
maar 2 Middelste Bonte Spechten (tegenover 9 in 2006). 

Voor méér bijzonderheden, foto’s, geluidsopnames e.d. zie de literatuurlijst en lijst van websites 
achterin. Speciale aandacht verdient www.vogelsindekempen.nl .  

 
****************************** 

De Comissie VINK bestaat uit de volgende personen: 
Frank Neijts (voorzitter) 
Henk Hendriks 
Rob Bouwman 
Roel Verbraak  
Vanwege verhuizing naar het buitenland in de loop van 2008, heeft Jan Erik Kikkert zijn 
werkzaamheden voor de commissie helaas al in het begin van dat jaar moeten staken. Wij danken 
hem hartelijk voor zijn inzet in de afgelopen jaren! Gelukkig hebben we Roel Verbraak bereid 
gevonden om deze vacature per 1 januari 2008 te komen invullen.  
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KAART VAN ‘DE KEMPEN’ met de belangrijkste in de tekst genoemde gebieden 
 

        
 
 
TOELICHTING 
 
De zuid- en westgrens wordt gevormd door de landsgrens met België: globaal vanaf de Zinkfabriek 
Budel-Dorplein in het zuidoosten tot Hilvarenbeek in het (noord-)westen. De noordwest-grens wordt, 
vanaf de Belgische grens bepaald door de loop van het riviertje de Rovertsche Leij tot aan het 
Wilhelminakanaal. Dit kanaal vormt dan de noordgrens tot aan de samenkomst met de Zuid-
Willemsvaart. Dit kanaal, inclusief de oost-tangent door Helmond, is de oostgrens tot de Diepenhoek. 
Vanaf daar is de provinciegrens met Limburg tot aan de Loozerheide (met een kleine enclave op 
Limburgs gebied) de zuidoost-grens. Het totale gebied is ca. 1000 km² = 100.000 hectare. 
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SYSTEMATISCH OVERZICHT VAN AANVAARDE GEVALLEN 
 

De met een * gemerkte soorten zijn beoordeelsoorten van de CDNA (situatie 31 december 2007).  
De getallen achter de wetenschappelijke naam verwijzen naar het aantal gevallen vóór 2006, het 
aantal aanvaarde gevallen in 2006 en het aantal aanvaarde gevallen uit 2007. 

 
 

ROTGANS Branta bernicla ≥ 7, 1, 1 
1 geval:  15 & 16 december, 1 onv. ex. Soerendonks Goor (Robert Kastelijn e.a.). 

Dit is het eerste decembergeval. Er zijn nu tenminste 9 gevallen: januari (2), februari (1), maart 
(2), april (1), oktober (1), november (1) en december (1) en hebben meestal betrekking op 
slechts 1 ex. Uitzonderingen zijn: 28 januari 2002  41 exx. over het E-3 strand, Eersel en 27 
oktober 2005  6 exx. over de Landschotse Heide. 

 
TOPPER Aythya marila 23, 0, 1 
1 geval:  1 november t/m 16 december, 1 onv./♀ Strabrechtse Heide/Keelven (vele waarnemers, 

gefotografeerd). 
 Er zijn nu 24 gevallen waarvan de meeste stammen uit november (11) en april (5). Overige 

gevallen uit januari (1), februari (1), mei (1), augustus (1), september (1), oktober 2) en 
december (1). De meeste gevallen betreffen 1-3 exx. maar vooral in november ook grotere 
aantallen zoals 10 exx. op 29 november 1972, 6 exx. op 7 november 1953, 7 exx. op 21 
november 2004 en 5 exx. op 9 november 2004. Sommige vogels blijven weken achtereen op 
dezelfde plek. Laatste datum in het voorjaar is 24 mei, vroegste in het najaar 20 augustus. 
Verreweg de meeste waarnemingen hebben betrekking op vogels in onvolwassen of 
wijfjeskleed. 

 
ZWARTE ZEE-EEND Melanitta fusca 11+, 0, 1 
1 geval: 11 t/m 14 november, 1 ♀ E-3 strand, Eersel (Lex Peeters, Nico Venema, gefotografeerd). 
 Er zijn nu tenminste 12 gevallen. November blijft de beste maand en grote afgravingen (vennen) 

de beste plek om deze soort te zien. 
 
MIDDELSTE ZAAGBEK Mergus serrator ≥7, 0, 1 
1 geval: 10 april, ♂♀ Beuven, Strabrechtse Heide (Jeu v. Rijswick e.a., gefotografeerd) 
 Er zijn nu tenminste 8 aanvaardbare gevallen. Een aantal oudere gevallen betreft veelal wijfjes 

in de wintermaanden en zijn niet of slecht gedocumenteerd. De goed gedocumenteerde 
waarnemingen zijn, i.t.t. andere “zee-eenden” als Grote & Zwarte Zee-eend en, in mindere 
mate, Topper, vooral afkomstig uit het voorjaar, met name april. 

  
ZEEAREND Haliaeetus albicilla ca. 21, 4, 1  
1 geval:  26 oktober, 1 onv. ex. Loozerheide (Rob Bouwman, gefotografeerd). 
 Na het topjaar 2006 weer ‘back to normal’ hoewel dit pas het 3e oktobergeval is en voor zover 

bekend de eerste gefotografeerde Zeearend in de Kempen. De soort wordt in de Kempen het 
meest gezien van januari t/m maart en in september. Er zijn tot dusverre géén waarnemingen 
bekend uit de maanden april t/m juli. 

 
* VALE GIER Gyps fulvus  1, 1, 5 
5 gevallen: 19 juni, 18 ex. Woensel, Eindhoven (W. Gaikema), CDNA: aanvaard 
 19 juni,  1 ex. centrum Eindhoven (Ruud Bouwman), CDNA: aanvaard 
 19 juni, 2 exx. Tongelre, Eindhoven (Ruud Bouwman), CDNA: aanvaard 
 19 juni, 5 exx. Strijp, Eindhoven (Frank Neijts, gefotografeerd), CDNA: aanvaard 
 19 juni, 1 ex. Waalre (Jan Erik Kikkert, gefotografeerd), CDNA: aanvaard 
  Al deze gevallen hadden vermoedelijk betrekking op vogels van  een naar het zuiden trekkende 

groep van 41 Vale Gieren die op 18 juni neergestreken was in Oss, NB en de dag erop weer 
zuidwaarts trok. Deze maakte weer deel uit van een in totaal 111 exx.  tellende influx die op 18 
juni vanuit België in Nederland merkbaar werd. 

 Het betrof hier het resp. 3e t/m 7e geval. De voorgaande 2  waren: 14 exx. over Leenderstrijp op 
9 juli 2001 en 1 ex. bij Westerhoven op 19 juni (!) 2006. 

 
* STEPPEKIEKENDIEF Circus macrourus 0, 0, 1 
1 geval: 25 & 26 april, ♂ 2e kj. Strabrechtse Heide (R. Kastelijn e.a., gefotografeerd), CDNA: aanvaard 

Dit betrof het eerste geval voor de Kempen van deze lang en bijna desperaat  verwachte 
droomsoort. Goed dat de ontdekker onder slechte omstandigheden wat fotootjes wist te maken 
en deze nog laat in de avond ter commentaar naar VINK stuurde. De daarop gealarmeerde 
vogelaars wisten de andere dag vroeg de vogel terug te vinden, nauwelijks ’n uurtje vóór hij 
vertrok…! 
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RUIGPOOTBUIZERD Buteo lagopus 34+, 2, 4 
4 gevallen: 26 september, 1 onv. ex. Loozerheide (Frank Neijts) 
 20 oktober, 1 onv. ex. Loozerheide (Ruud Bouwman e.a.) 
 20 oktober, 1 onv. ex. Loozerheide (Ruud Bouwman e.a.), een ander exemplaar. 
 21 oktober, 1 ex. Strabrechtse heide (Roel v.d. Heuvel e.a.) 
  Hoewel 2007 in Nederland een topjaar was, bleek het aantal gevallen niet of nauwelijks hoger 

dan bijv. 1999 met 5 en 2005 met 4 gevallen. De beste maanden voor de soort zijn oktober en, 
in mindere mate, januari en februari hoewel langdurige overwinteringsgevallen niet bekend zijn! 
Septemberwaarnemingen zijn erg schaars: bovenstaande is pas de 2e maar de vogel van 13 
september 1969 was wel erg (te?) vroeg. Zie ook blz. 13. 

 
* DWERGAREND Aquila pennata  2, 2, 0  
2006: 12 augustus, 1 ex. donkere fase over de Loozerheide (Niels van Houtem), CDNA: aanvaard 
 Betrof het 4e aanvaarde geval voor de Kempen en het eerste van de donkere fase.  Eerdere 

gevallen waren 26.09.01 1 ex. Oirschotse Heide, 01.05.04 1 ex. Loozerheide en 3 mei 2006 1 
ex. Strabrechtse Heide (alle vogels van de  lichte fase).  

 
ROODPOOTVALK Falco vespertinus vele, 5, 4 
5 gevallen: 27 april, 1 ♀. Strabrechtse Heide (Rob Bouwman) 
 3 mei, 3 ♀. Strabrechtse Heide (Jan Erik Kikkert) 
 6 mei, 1 ♀. Loozerheide (Frank Neijts e.a.) 
 27 augustus, 1 ♂ onv. Ringselven (Niels v. Houtum) 
 Wederom een matig jaar wat de beslissing om de soort m.i.v.. 2006 weer te gaan beoordelen 

rechtvaardigt.  
 
TOENDRASLECHTVALK Falco peregrinus calidus 0, 0, 2 
2 gevallen: 18 oktober, 1 onv. ex. Loozerheide (Frank  Neijts e.a., gefotografeerd) 
 22 oktober 1 onv. ex. Loozerheide (Rob Bouwman e.a., gefotografeerd) 
 Hoewel dit taxon moeilijk met 100% zekerheid is te determineren (med. D. Forsman) betrof het 

hier wel degelijk vogels met kenmerken van noordoostelijke Slechtvalken, “waarschijnlijk” de 
ssp. calidus (P. Wolff in litt. betreffende het 1e geval). Op basis van de foto’s kon ook worden 
geconcludeerd dat het hier om 2 verschillende individuen ging. Voor zover bekend waren dit de 
eerste gevallen in de Kempen van vogels met kenmerken van deze ondersoort. 

 
MORINELPLEVIER Charadrius morinellus 13, 21, 9 
9 gevallen: 1 mei, 1 ad. ex. Groote Heide (Frank Neijts) 
  3 mei, 1 ad. ex. Loozerheide (Ruud Bouwman e.a., gefotografeerd) 
  12 & 13 mei, 1 ad. ex. Kranenveld (Antonio Mendoza e.a., gefotografeerd) 
  18 mei, 1 ad. ex.  Greveschutven (Frank Neijts) 
  22 mei, 1 ex. Loozerheide (Frank & Rob Aarts) 
  26 mei, 1 ex. Loozerheide (Ruud Bouwman e.a.) 
  27 augustus, 2 onv. exx. Loozerheide (Rob Bouwman) 
  8 september, 1 onv. ex. Strabrechtse Heide (Jan Erik Kikkert e.a.) 
  24 september, 1 ex. Loozerheide (Frank Neijts e.a.) 

 Na het topjaar 2006 was dit weliswaar een veel minder jaar maar daar stond tegenover dat 
meerdere exx. enige tijd ter plaatse verbleven en er nu ook waarnemingen zijn gedaan op 
andere plaatsen dan de ‘traditionele’ telposten. Opvallend dat het zwaartepunt dit jaar in het 
voorjaar lag (mei) terwijl dat in 2006 juist in het najaar was (vooral september). Die verschillen 
van jaar tot jaar (zowel qua aantal als qua doortrekpieken) zijn kenmerkend voor de meeste 
binnenlandtelposten waar Morinellen worden gezien. 
Desondanks is duidelijk dat de maanden mei (10 gevallen), augustus (11) en september vooral 
(19 gevallen) de beste maanden zijn voor deze soort en de (telposten van de) Strabrechtse en 
Loozerheide de beste plekken. De waarneming van 27 augustus is pas het 2e geval met méér 
dan 1 individu. Uiterste data in het voorjaar zijn nu 23 april en 26 mei, in het najaar 7 augustus 
en 1 oktober. 
 

* STEPPEKIEVIT Vanellus gregarius 3, 1, 0 
2006:  15 september, 1 ex. 1e w.  Zinkplas Budel-Dorplein  (Henk Hendriks e.v.a., gefotografeerd), 

CDNA: aanvaard. 
 Voor verdere bijzonderheden zie het VINK-rapport 2006. 
 
IJSLANDSE GRUTTO Limosa limosa islandica ?, ≥ 4, 1 
1 geval: 27 & 28 maart, 1 ex. Zinkplas Budel-Dorplein (Rob Bouwman e.a., gefotografeerd)  
 Helaas zijn dit jaar geen waarnemingen bekend geworden van de min of meer traditionele 

pleisterplaats op de Landschotse Heide. “Sowieso” lijken grote groepen pleisterende Grutto’s 
(L.l. ssp) een zeldzaam verschijnsel te worden of al te zijn in de Kempen! 

 Zie voor overige opmerkingen m.b.t. dit taxon het VINK-verslag 2006. 
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Middelste Zaagbekken  Beuven 10 april (Koos vd Mortel)      Zwarte Zee-eend E-3 strand 13 november (Geert Sanders) 
 
 
 

     
Vale Gieren Eindhoven 19 juni  (Fank Neijts)      Vale Gier  Waalre 19 juni (Jan Erik Kikkert) 
 
 
 

      
Steppekiekendief Strabr. Heide 25 april (Robert Kastelijn)     Steppekiekendief Strabr. Heide 26 april (Rob Bouwman) 

Commissie Vogels in de Kempen (VINK), rapport no. 3 6



Zeldzame vogels in de Kempen 2007 

    
Spaanse Keizerarend  Loozerheide 6 mei  (René Weenink)     Spaanse Keizerarend  Loozerheide 6 mei (René Weenink) 
 
 
 

     
Zeearend Loozerheide 26 oktober (Rob Bouwman)            Toendraslechtvalk Loozerheide 22 oktober (René Weenink) 
 
 
 

     
Morinelplevier Kranenveld 12 mei (Jan Erik Kikkert)         IJslandse Grutto Budel-Dorplein 28 maart (Rob Bouwman)
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Middelste Jager Budel-Dorplein 10 november (Frank Neijts)     Noordse Stern Budel-Dorplein 2 juni (Rob Bouwman) 
 
 
 

 
Wiwangsterns Beuven 17 mei (Jan Erik Kikkert)     
  
 
 

 
Witvleugelsterns Budel-Dorplein 17 mei (René Weenink) 
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Witwangstern Soerendonks Goor 11 juni (Rob Bouwman)     Witvleugelstern Budel-Dorplein 20 mei (Roel Verbraak) 
 
 

    
Velduil Loozerheide 27 april (Ruud Bouwman)        Middelste Bonte Specht Meelakkers 31 jan. (Rob Bouwman) 
 
 

 
Buidelmees Budel-Dorplein 13 april (Marijn Heuts) 
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MIDDELSTE JAGER Stercorarius pomarinus 0, 0, 2 
2 gevallen: 10 november,  1 ex. 1e kj. Ringselven Budel-Dorplein (Rob Bouwman e.a., gefotografeerd). 
 11 november, 1 ex. 1e kj  Zinkplas Budel-Dorplein (Henk Hendriks e.a.) 
 Van het geval uit 1915 (v. Erve 1967) werden nu meer details bekend maar helaas kan daaruit 

niet met zekerheid worden geconcludeerd dat het hier inderdaad een Middelste Jager betrof. 
Derhalve zijn de gevallen uit 2007 resp. het 1e en 2e geval voor de Kempen. Deze 
waarnemingen vonden plaats tijdens een grote influx van deze soort in NL (o.a. als gevolg van 
zware weersomstandigheden) waarbij ook op diverse plaatsen in het binnenland exemplaren 
werden opgemerkt. Zie ook Kleine Alk en blz. 13. 

 
JAGER SPEC. Stercorarius spec.  ≥5, 0, 1 
1 geval: 26 september, 5 exx. Loozerheide (Frank Neijts & Rob Bouwman) 
  Door afstand en slechte lichtomstandigheden was helaas niet uit te maken om welke soort jager 

het hier ging. 
 
GROTE MANTELMEEUW Larus marinus ca. 19, 1, 2 
2 gevallen: 6 september, 1 ex. Strabrechtse Heide (Roel v.d. Heuvel e.a.) 
  3 december, 1 ad. ex. Soerendonks Goor (Ruud Bouwman) 
 Dit blijft een zeldzame  soort  in de Kempen. Een beoordeling van oudere gevallen is o.a. 

daarom wenselijk. Dit maakt  het weer lastig een bepaald patroon vast te stellen al is wel 
duidelijk dat de vogel van de Strabrechtse Heide het eerste septembergeval voor de regio is. 

 
WITWANGSTERN Chlidonias hybrida  ca. 25, 2, 4 
4 gevallen: 29 april, 1 ad. zomer ex. Beuven, Strabrechtse Heide (Jan Hein van Steenis) 
  17 mei, 2 ad. zomer exx. Beuven, Strabrechtse Heide (Jan Erik Kikkert e.a., gefotografeerd). 
  11 juni, 1 ad. zomer ex. Soerendonks Goor (Rob Bouwman, gefotografeerd) 
  15 juli, 14 exx. Reusel (Nico Venema) 

 Een goed jaar voor deze soort, mogelijk zijn veel exemplaren ‘meegezogen’ in het kielzog van 
de Witvleugelsterninvasie die Nederland dit jaar ‘teisterde’ (zie hieronder). 
Er waren maar 3 april-gevallen waarvan de vroegste op  23 april (2x). De waarneming te Reusel 
is in meerdere opzichten bijzonder: het betekende het eerste juli-geval en het hoogste aantal 
ooit in de Kempen.  Er zijn nu ca. 31 gevallen (63 exx.) en mei blijft veruit de beste maand met 
ca. 60% van alle gevallen. De Strabrechtse Heide en het Soerendonks Goor blijven de beste 
plaatsen om de soort te zien maar het geval in Reusel (op een ordinaire visvijver) toont aan dat 
de soort ook elders kan opduiken in zelfs ongewone aantallen.  
Voor verdere bijzonderheden zie het Vink-verslag 2006. 
 

WITVLEUGELSTERN Chlidonias leucopterus ≤ 15, 0, 8 (67 exx.) 
8 gevallen: 17 mei, 20 exx. Zinkplas Budel-Dorplein (Ruud Bouwman e.a., gefotografeerd) 
  17 mei,  14 exx. Beuven Strabrechtse Heide (Jan Erik Kikkert e.a., gefotografeerd) 
  18 mei, 4 exx. telpost Strabrechtse Heide (Jan Erik Kikkert e.a.) 
  18 mei,  7 exx. Côte Dor Budel-Dorplein (Roel v.d. Heuvel) 
  18 mei, 3 exx. Soerendonks Goor (Antonio Mendoza) 
  19 mei, 2 exx. Beuven Strabrechtse Heide (Jan Erik Kikkert) 
  20 mei, 4 exx. Zinkplas Budel-Dorplein (Roel Verbraak e.a., gefotografeerd) 
  20 mei, 13 exx. Soerendonks Goor (Antonio Mendoza & Hans Vrolijk) 

Een dergelijke influx, die in geheel Nederland merkbaar was, was ongekend. De totaal 67 
waargenomen exemplaren  betekenden bijna een verdriedubbeling van het totaal aantal in 
voorgaande jaren waargenomen vogels! Hoewel dubbeltellingen niet zijn uitgesloten bleek op 
de meeste plaatsen dat de vogels maar kort bleven hangen en de aantallen in korte tijd sterk 
wisselden. De opgegeven aantallen zijn daarom eerder minima. De waarnemingsplaatsen 
geven wellicht vooral aan wáár tijdens de influx (bewust) naar de vogels is gezocht: het valt 
immers aan te nemen dat ook elders in de Kempen Witvleugelsterns hebben verbleven. 
Uit de waarnemingen van voorgaande jaren was al duidelijk dat mei (vroegste 3 mei) veruit de 
beste maand is voor deze soort (18 van de ca. 23 gevallen). Verder waarnemingen uit juni (3), 
augustus (1) en september (1), tevens de laatste najaarsdatum (7 september). Beide laatste 
gevallen betroffen juveniele vogels. 

 
NOORDSE STERN Sterna paradisaea 20, 7, 2  
2 gevallen: 2 juni, 1 1e z. ex.  Ringselven Budel-Dorplein (Rob Bouwman, gefotografeerd). 
 3 t/m 5 november, 1 onv. ex.  Beuven Strabrechtse Heide (Robert Kastelijn e.a., gefotografeerd) 
 Een matig jaar voor deze soort waarmee we de laatste jaren zo verwend waren! Daar staat 

tegenover dat beide waarnemingen bijzonder waren:  
Omdat 1e zomer Noordse Sterns merendeels in de overwinteringsgebieden verblijven, wordt dit 
kleed in Nederland weinig gezien, bovendien was dit pas het 2e juni-geval. De vogel van het 
Beuven betekende het 1e november-geval voor de Kempen. 
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Er zijn nu 29 gevallen (met totaal 89 exx.!) sinds de 1e vogel in 1994 te Soerendonk, waarvan 
20 (77 exx.) alleen al bij het Ringselven. Doortrek vooral van half april tot half mei (vroegste 
voorjaarswaarneming 14 april  en de laatste 3 juni) Het aantal najaarsgevallen is nu 6 waarvan 
15 augustus de vroegste en 5 november de laatste.  

 
VISDIEF Sterna hirundo  vele, 6, 5 
5 gevallen: 22 april, 1 ex. Beuven Strabrechtse Heide (Jan Erik Kikkert). 
 13 mei, 1 ex. Ringselven Budel-Dorplein (Roel Verbraak & Rob Brinkhof) 

17 juni, 2 ex. Zinkplas Budel-Dorplein (Henk Hendriks e.a.). 
 11 augustus, 1 ex. Zinkplas Budel-Dorplein (Hans Vrolijk). 
 9 september, 6 exx. Zinkplas Budel-Dorplein (Peter v. Rooij). 
 Een normaal jaar voor de soort in de 21e eeuw waarin hij zelfs, qua aantal exemplaren, wat 

schaarser is (geworden) dan de Noordse Stern. De verspreiding van de waarnemingen over het 
zomer halfjaar is ook kenmerkend met minder duidelijke doortrekperiodes dan zijn nauwe 
verwant. Het aantal van 9 september is het grootste van de afgelopen jaren. Voor verdere 
bijzonderheden (Visdief was nog vrij recent broedvogel) zie o.a. het VINK-verslag 2006. 

 
KLEINE ALK Alle alle 1, 0, 1 
1 geval:  10 november, 1 ex. Zinkplas Budel-Dorplein (Rob Bouwman e.a.) 

Dit betrof pas het 2e geval voor de Kempen na de vondst van een nog levende vogel op 17 
november 1982 bij Reusel welke op 18 november helaas overleed. Het vermoeden bestaat dat 
de vogel uit 2007 hetzelfde lot heeft getroffen: nadat de waarnemers hem in de begroeiing 
zagen verdwijnen is hij niet meer teruggezien. 
 De waarneming vond plaats tijdens een influx van deze soort langs de Nederlandse kust als 
gevolg van zware weersomstandigheden. Er werden relatief veel Kleine Alken (ver) 
landinwaarts aangetroffen, evenals Middelste Jagers (zie daar). 
 

VELDUIL Asio flammeus  40+, 3, 4 
4 gevallen: 27 t/m 29 april, 1 ex. Loozerheide (Frank Neijts e.a., gefotografeerd). 
 7 oktober, 1 ex. Loozerheide (Ruud Bouwman e.a.) 
 19 oktober, 1 ex. Loozerheide (Ruud Bouwman e.a.). 
 22 oktober, 1 ex. Loozerheide (Rob Bouwman e.a.)  

 Een normaal jaar voor de soort met waarnemingen uit de voor de soort kenmerkende 
doortrekperiodes. Wel is het opvallend dat alle waarnemingen dit jaar  afkomstig zijn van slechts 
één plaats. De vogel uit april was één van de weinige langer verblijvende vogels, die uit oktober 
betroffen hoog doortrekkende vogels. 

 
HOP Upupa epops vele, 0, 2 
2 gevallen: 15 april, 1 ex. Patersgronden (Tom Heijnen e.a., gefotografeerd). 
 15 april, 1 ex. Strabrechtse Heide (Jan Erik Kikkert e.a., gefotografeerd). 

 Beide waarnemingen betroffen vogels die voorbij een telpost vlogen. Gezien de tijdstippen v.d. 
waarnemingen en de vliegrichting v.a. de Patersgronden is het niet onmogelijk dat het hetzelfde 
exemplaar was. Hiervoor is echter geen bewijs en gezien de relatief grote afstand tussen deze 
waarnemingsplekken worden zij als 2 verschillende gevallen aanvaard. De datum valt ook 
precies in de beste periode voor voorjaarstrekkers in de Kempen. Desondanks blijft de soort in 
de 21 eeuw een erg schaarse, nogal onregelmatige doortrekker ondanks de sterk toegenomen 
waarnemersintensiteit juist ook  in gebieden waar Hoppen graag plegen te pleisteren. 

 
MIDDELSTE BONTE SPECHT Dendrocopus medius 3, 9(8), 2(1) 
2(1) gevallen: t/m 15 februari, 1 ex. Meelakkers Heeze (vele waarnemers, gefotografeerd). 
 24 januari, 1 ex., Kasteelbos Heeze (Hans & Gabi Janssen). 
 De vogel van de Meelakkers was al in 2006 aanwezig en mogelijk geldt hetzelfde voor de vogel 

van het Kasteelbos.  
De in het vorige verslag voorzichtig geuite waarschuwing dat een permanente vestiging (nog) 
lang niet zeker was, is helaas bewaarheid geworden: ondanks naarstig zoeken konden 
tenminste 7 van de 9 (8) in 2006 gemelde vogels/territoria niet worden teruggevonden en 
werden ook geen nieuwe locaties ontdekt. Vermoedelijk betreffen waarnemingen in de Kempen 
vooralsnog merendeels jonge vogels (mannetjes?) die vanuit naburige broedgebieden (België?) 
pogingen doen hun broedgebied uit te breiden. De beekdalen lijken in de meeste gevallen de 
routes  te vormen waarlangs dat gebeurt. 
 Zie ook het VINK-rapport no. 2. 

 
GROTE PIEPER Anthus richardi 30, 8, 4 
4 gevallen: 24 september, 1 ex. Loozerheide (Frank Neijts e.a.). 
 26 september, 1 ex. Loozerheide (Frank Neijts) 
 27 september, 1 ex. Loozerheide (Frank Neijts). 
 5 oktober, 1 ex. Loozerheide (Frank Neijts & René Weenink). 
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  Een gemiddeld jaar voor de soort waarbij het opvallend is dat, dit jaar (!), waarnemingen van 
andere trektelposten ontbreken. Alle waarnemingen overigens exact binnen de, in de Kempen, 
geconstateerde beste periode voor deze soort. Zie voor overige opmerkingen betreffende deze 
en andere typische ‘telpost-soorten’ de VINK-rapporten 2005 en 2006. 

 
ROODKEELPIEPER Anthus cervinus 37, 9, 4 
4 gevallen: 30 april, 1 ex. Loozerheide (Rob Bouwman e.a.) 
 3 mei, 1 ex. Strabrechtse Heide (Jan Erik Kikkert e.a.) 
 5 mei, 1 ex. Klotputten Eindhoven (Frank Neijts) 
  28 september, 1 ex. Loozerheide (Frank Neijts) 

I.t.t. 2006 een waarschijnlijk betere afspiegeling van de (in heel Nederland) geconstateerde 
achteruitgang van de soort als doortrekker, momenteel in de Kempen immers nagenoeg even 
algemeen/zeldzaam als Grote Pieper! Overigens vallen de waarnemingen alle prima binnen de 
in de Kempen geconstateerde doortrekperiodes. 
Zie voor overige opmerkingen betreffende deze soort het VINK-rapport 2006. 

 
ENGELSE KWIKSTAART Motacilla flavissima 34+, 0, 1 
1 geval:  2 mei, 4 ♂ ad. Strabrechtse Heide (Jan Erik Kikkert) 

Het is goed mogelijk dat deze soort meer doortrekt in het voorjaar maar goede pleisterplaatsen 
voor ‘gele’ kwikstaarten zijn schaars in de Kempen. Weliswaar worden relatief veel 
waarnemingen van ‘gele’ kwikstaarten gedaan op trektelposten maar het vaststellen van de 
juiste soort is daar meestal slechts onder uitzonderlijke omstandigheden mogelijk. 
Van deze soort zijn relatief veel najaarswaarnemingen gedaan welke echter alle opnieuw 
beoordeeld zullen worden. Veel waarnemers blijken onvoldoende op de hoogte van de 
variabiliteit van Gele Kwikstaart in (1e) winterkleed. 

 
ROUWKWIKSTAART Motacilla yarrellii  
 Het aantal waarnemingen van raadselachtige kwikstaarten met kenmerken van Rouwkwikstaart 

is dit jaar toegenomen en zelfs zijn al (mogelijke) broedgevallen vastgesteld waarbij zulke 
vogels zijn betrokken. Dit is in die zin vreemd omdat in geen enkel van die gevallen sprake is 
van onmiskenbare adulte mannetjes Rouwkwikstaart terwijl in een aantal gevallen gedrag e.d. 
wel degelijk duiden op vogels van het mannelijk geslacht. De commissie wil daarom voorlopig 
geen uitspraak (meer) doen over dergelijke vogels (tenzij zulke onmiskenbare adulte  
mannetjes) maar, eventueel door zelfstandig onderzoek, afwachten tot er meer duidelijkheid 
komt over eventuele (grootschalige) hybridisatie met Witte Kwikstaart en/of (grotere) variatie bij 
vooral mannetjes Witte Kwikstaart dan tot dusverre aangenomen. 

 
NACHTEGAAL Luscinia megarhynchos ?, ?, 3 (nieuwe beoordeelsoort VINK) 
3 gevallen: 16 april, 1 zingend ♂ De Hoort Budel-Dorplein (Peter v.Rooij) 
 26 april, 1 ex. Strabrechtse Heide (Jan Erik Kikkert) 
 19 augustus, 1 ringvangst Loozerheide (Wil Beeren) 
 In de 2e helft van de 90-er jaren verdween de Nachtegaal vrijwel geheel als broedvogel uit de 

Kempen, een incidenteel geval uitgezonderd. Doortrek van niet-zingende exemplaren is erg 
lastig vast te stellen vanwege de verborgen levenswijze maar de bekende ringvangsten geven 
weinig aanleiding tot veel optimisme. Daarom heeft de commissie besloten om m.i.v. het jaar 
2007 deze soort te gaan beoordelen, mede omdat er nogal eens verwarring optreedt met 
andere, luid en/of complex zingende vogelsoorten als Zwartkop en Bosrietzanger. Niet-
zingende vogels, vooral tijdens de najaarstrek, kunnen met diverse andere ongetekende 
zangers worden verward.  

 De commissie beraadt zich nog op beoordeling van andere gevallen in de 21e eeuw. 
 
CETTI’S ZANGER Cettia cetti ≥13, 1, 1 
1 geval: 1 september, 1 ex. Ringselven (Antonio Mendoza). 
  Voor meer bijzonderheden over het voorkomen van Cetti’s Zangers in de Kempen zie het VINK-

verslag 2006. Het blijft een vreemde zaak dat de aanvankelijke uitbreiding van deze soort over 
Nederland in de jaren 70 van de vorige eeuw (ook) betrekking had op bijv. ZO-Brabant (het 1e 
geval voor Nederland werd notabene vastgesteld te Budel-Dorplein!) en nu de soort opnieuw 
aan een opmars bezig is, deze vrijwel geheel beperkt lijkt tot de Delta! 

 
BLADKONING Phylloscopus inornatus 4, 0, 1 
1 geval: 6 november, 1 ex. Reusel (Jan Wouters) 
 Reusel lijkt wel een ‘hotspot’ voor zeldzame phylloscopus-soorten! Immers zijn is dit al het 3e 

geval van Bladkoning in deze plaats na 2 ringvangsten (door dezelfde waarnemer!) op 13 
oktober 1988 en 13 oktober 2003. In november 2004 werd hier, opnieuw door dezelfde 
waarnemer, ook een Hume’s Bladkoning geringd! 

 De overige 2 Bladkoningen in de Kempen werden gezien op de Strabrechtse Heide op 17 
oktober 2003 en op 7 oktober 2005. Ongetwijfeld wordt deze soort hier over het hoofd gezien. 
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KLEINE VLIEGENVANGER Ficedula parva  ≤ 3, 0, 1 
1 geval: 30 juni, 1  ♂ ad. (3e z. +) Welschap Eindhoven (Herman Heskamp) 
 De waarnemingsplaats, op het militaire gedeelte van het vliegveld, is helaas niet vrij 

toegankelijk en vervolgwaarnemingen zijn o.a. daarom  niet gedaan.  
 Dit geval betrof het 1e in de 21e eeuw. Oudere waarnemingen zijn schaars en hooguit in slechts 

3 gevallen betrouwbaar: ook deze betroffen juni-waarnemingen van zingende mannetjes.  
 
BUIDELMEES Remiz pendulinus vele, 8, 6 
6 gevallen: 13 t/m 21 april, 1 ex. Ringselven Budel-Dorplein (vele waarnemers, gefotografeerd) 
 28 april, 2 exx. De Maaij Bergeijk (Frank Neijts) 
 30 april, 1 ex. Loozerheide (Niels v. Houtum) 
 3 mei, 1 ex. Strabrechtse Heide (Jan Erik Kikkert) 
 7 oktober, 1 ex. Beuven (Rob Bouwman) 
 13 oktober, 1 ex. Soerendonks Goor (Tom Heijnen) 
 Deze duidelijke afname correspondeert met de landelijke trend. Voor de Kempen geldt ook dat 

de beste plek voor deze soort tijdens de najaarstrek, de telpost bij het Beuven Strabrechtse 
Heide, juist in de herfst een onderbezetting van competente waarnemers kende. Voor verdere 
bijzonderheden m.b.t. het voorkomen van deze soort in de Kempen zie het VINK-rapport 2006.  

  
RAAF Corvus corax ≥ 11, 1, 1 
1 geval: 3 mei, 1 ex. Loozerheide (Ruud Bouwman e.a.). 
 Pas de 2e mei-waarneming. Hoewel een aantal oudere gevallen (nog) niet is beoordeeld, lijken 

Raven vooral op te duiken in maart/april (ca. 7 gevallen) en in mindere mate in oktober (ca. 4 
gevallen). Zie ook blz. 13. 
De historie van de Raaf als (voormalige) broedvogel in Noord-Brabant (en de Kempen) is 
uitvoerig uit de doeken gedaan in v. Erve (1967).  
 

IJSGORS Calcarius lapponicus vele, 15, 5  
5 gevallen: 5 oktober, 1 ex. Loozerheide (Frank Neijts & René Weenink) 
  7 oktober, 1 ex. Loozerheide (Frank Neijts e.a.) 
  21 oktober, 1 ex. Loozerheide (Frank Neijts e.a.) 
  26 oktober, 1 ex. Groote Heide (Tom Heijnen) 
  28 oktober, 1 ex. Loozerheide (Rob & Ruud Bouwman) 

Opnieuw een slecht jaar voor de soort en weer beduidend minder dan 2006, overigens conform 
de landelijke trend m.b.t. de binnenlandtelposten. Het ontbreken van waarnemingen van de 
Strabrechtse Heide, andere jaren toch ook goed voor een handjevol of méér IJsgorzen, valt 
deels te verklaren uit een tijdelijke onderbezetting van de telpost in de herfst. 
 Voor meer bijzonderheden over het voorkomen van IJsgorzen in de Kempen zie het VINK-
rapport 2006. 
 

SNEEUWGORS Plectrophenax nivalis  35+, 1, 2 
2 gevallen: 4 oktober, 1 ex. Strabrechtse Heide (Roel v.d. Heuvel e.a.). 
  14 oktober, 1 ex. Strabrechtse Heide (Robert Kastelijn e.a.) 
 Opnieuw een slecht jaar voor de soort hetgeen correspondeert met het landelijk beeld m.b.t. de 

binnenlandtelposten waar in de herfst van 2006 en 2007 (nog) maar weinig Sneeuwgorzen 
werden opgemerkt.  

 
ORTOLAAN Emberiza hortulana  vele, 13, 4 
4 gevallen: 15 september, 1 ex. Westelbeers Broek (Tom Heijnen) 
 15 september, 2 exx. Strabrechtse Heide (Jan Erik Kikkert e.a.) 
 16 september, 1 ex. Loozerheide (Frank Neijts e.a.) 
 20 september, 1 ex. Strabrechtse Heide (Roel.v.d. Heuvel & Jeu v. Rijswick) 
 Hoewel juist tijdens het hoogtepunt van de Ortolanentrek (eind augustus/begin september) er 

vooral op de telpost Loozerheide sprake was van onderbezetting, is het wel duidelijk dat dit een 
slecht jaar was voor de soort. I.t.t. voorgaande jaren was er in 2007 geen enkel voorjaarsgeval. 
Ook in de rest van Nederland worden Ortolanen steeds zeldzamer op de telposten. 

 Zie de VINK-rapporten 2005 en 2006 voor een gedetailleerd overzicht van de doortrek in die 
jaren. 

 
GRAUWE GORS Emberiza calandra   vele, 1, 1 
1 geval: 22 oktober, 1 ex. Loozerheide (Rob Bouwman e.a.). 

 Het 4e geval in de 21 eeuw en het 3e achtereenvolgende jaar dat de soort wordt waargenomen. 
In deze eeuw zijn er nu 2 oktoberwaarnemingen, 1 in april (allen Loozerheide) en 1 in februari 
(Oirschotse Heide). 
In de 70-er jaren van de 20e eeuw broedde de soort nog op diverse plaatsen in de Kempen om 
tegen het einde van die eeuw een zeer zeldzame dwaalgast te zijn geworden. Zie het VINK-
rapport 2006 voor meer bijzonderheden. 
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SYSTEMATISCH OVERZICHT VAN (NOG) NIET AANVAARDE en/of (NOG) NIET 
INGEDIENDE GEVALLEN 

 
Niet aanvaarde en niet ingediende gevallen komen niet in aanmerking voor opname in de Kempenlijst.  
In roulatie zijnde gevallen worden na aanvaarding opgenomen in het eerstvolgende VINK-rapport. 
 
 
 
* BUFFELKOPEEND Bucephala albeola 0, 0, 0 
1 geval: 11-14 november, 1 ♂ ad. Kazerneterrein Oirschot/Veldhoven (E.v. Glabbeek e.a., 

gefotografeerd), CDNA: niet aanvaard 
 De vogel bleek een kleurring te dragen die gebruikelijk zijn in waterwildcollecties en daarom 

ongetwijfeld een escape. 
 
* ROZE PELIKAAN Pelecanus onocrotalus 0. 0. 0 
1 geval: 27 juli e.v. 1 ex. Nuenen (o.a. Robert Kastelijn e.a., gefotografeerd), CDNA: niet aanvaard 
 Deze vogel, herkenbaar aan de zwaar beschadigde vleugel, bleek ontsnapt te zijn uit een 

dierenpark. 
 
* VALE GIER Gyps fulvus  1, 1, 5 
1 geval: 20 juni, 14 exx. Bergeijk (Marco Bakermans), CDNA: niet ingediend 
 Omdat de CDNA in principe alle meldingen die (hoogstwaarschijnlijk) betrekking hadden op ‘de 

groep van Oss’ (zie blz. 3) vrijwel zonder meer heeft aanvaard, is het erg jammer dat deze 
waarneming nooit is gemeld. 

 
* SLANGENAREND Circaetus gallicus 3, 1, 0 
1 geval: 8 juli, 1 ex. Nuenen (Gerard Schouten), CDNA: niet aanvaard 
 De CDNA is van mening dat de beschreven ‘jizz’ niet klopte voor Slangenarend. 
 
* SCHREEUWAREND Aquila pomarina 0, 0, 0 
2006: 9 april, 1 ad. ex. Loozerheide (Frank Neijts e.a.), CDNA: niet aanvaard 
 De CDNA is van mening dat andere Aquila-arenden niet konden worden uitgesloten.  
 Deze vogel werd eerst in België waargenomen waarna de waarnemers op de Loozerheide 

werden ingeseind die de vogel inderdaad 3 kwartier later konden oppikken. Overigens is dit 
geval ook door de Belgische zeldzaamhedencommissie (BAHC) afgewezen. Zie ook het VINK-
rapport 2006. 

 
* SPAANSE KEIZERAREND Aquila adalberti 0, 0, 0 
1 geval: 6 mei, 1 2e kj. ex. Loozerheide (Cor Kessels & René Weenink) CDNA: nog in roulatie 
 Indien aanvaard de meest spectaculaire (en misschien wel de meest  overwachte) nieuwkomer 

op de Kempenlijst! Immers heeft deze soort een zeer beperkt verspreidingsgebied (voorn. 
Iberisch Schiereiland), de totale wereldpopulatie telt hooguit enkele 100-en exemplaren en deze 
arend staat niet bekend als langeafstandstrekker (al zijn recent wat meer waarnemingen uit 
Frankrijk bekend geworden). De determinatie aan de hand van de foto’s van René Weenink  
werd gedaan door de Finse roofvogelexpert Dick Forsman en heeft veel stof doen opwaaien.  

 
RUIGPOOTBUIZERD Buteo lagopus 34+, 2, 5 
1 geval:  22 oktober, 1 ex. Patersgronden Valkenswaard (Wim Deeben e.a.), niet ingediend 
 
MIDDELSTE JAGER Stercorarius pomarinus 0, 0, 2 
1915: 7 september, 1 ex. geschoten “Budel” (v. Erve 1967), niet aanvaard 
 Ondanks naspeuringen kon dit exemplaar in geen enkele bekende collectie worden getraceerd 

(J. Janssen in litt.). Omdat het niet denkbeeldig is dat in die tijd de verschillen met andere 
Stercorarius-soorten niet goed bekend waren en de oorspronkelijke melding van dit geval in 
Ardea (no. 5, blz. 96) ook geen gewag maakt van nadere bijzonderheden, heeft de commissie 
besloten dit geval niet te aanvaarden. 

 
OEHOE Bubo bubo 0, 0, 0 
1 geval: (o.a.) 21 februari, 1 ex. Strijp/Woensel Eindhoven (T. Geerts e.a.), niet aanvaard 
 Deze vogel bleek een escape. 
 
RAAF Corvus corax ≥ 11, 1, 1 
2 gevallen: 7 & 8 april, 1 ex. Loozerheide (diverse waarnemers), niet aanvaard 
 18 november , 1 ex. Loozerheide (Rob & Ruud Bouwman), niet aanvaard 
 Het gedrag van de vogel uit april wees op een escape, ook was de vogel bijzonder klein. 
 De vogel uit november vloog op grote afstand en werd niet afdoende beschreven. 
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ANDERE OPMERKELIJKE SOORTEN/GEVALLEN IN 2007 
 

Gevallen van deze soorten worden niet beoordeeld. M.i.v. 2007 worden gevallen van deze soorten (en eventuele 
andere) wel in dit verslag opgenomen om een vergelijk met andere regio’s, waar deze soorten wellicht veel 
algemener of juist veel zeldzamer zijn, mogelijk te maken. Tevens geven zij inzicht in een mogelijke af- of 
toename in de toekomst, eventueel vergeleken met voorafgaande jaren.  
 
 
KLEINE RIETGANS Anser brachyrhynchus 
  Werd zoals elke winter in zeer klein aantal (enkele exx.) waargenomen, vooral in de  
  Diepenhoek, Someren. 
KROONEEND Netta rufina 
  Er werden 9 Krooneenden doorgegeven waaronder enkele lang verblijvende exemplaren, zoals 
  een groepje van 4 op het Soerendonks Goor. 
WITOOGEEND Aythya nyroca 
  Van diverse plaatsen werden totaal 5 Witoogeenden gemeld alsmede 1 hybride Witoogeend X 
  Tafeleend Aythya ferina 
KWARTEL Coturnix coturnix 
  Een goed Kwarteljaar met vanaf eind mei 22 roepende haantjes, vooral in juli. 
KLEINE ZILVERREIGER Egretta garzetta 

Het wil nog niet zo vlotten met deze soort in de Kempen: slechts 2 waarnemingen dit jaar, beide 
in augustus. 

PURPERREIGER Ardea purpurea 
  Totaal werden 7 trekkende Purperreigers opgemerkt (alle april) en 1 jonge vogel in augustus. 
ZWARTE OOIEVAAR Ciconia nigra 
  Op de Strabrechtse Heide verblijven tegenwoordig  van juli tot in september regelmatig 1 of 
  meerdere Zwarte Ooievaars.  Dit jaar waren dat er minimaal 4. Daarnaast werden nog ruim 20 
  trekkers gemeld van de diverse telposten. De beste maand voor de soort was augustus en er 
  was 1 oktober-waarneming. 
OOIEVAAR Ciconia ciconia 
  Naast een aantal waarnemingen van de telposten en meer incidenteel elders was er één 
  opmerkelijke waarneming: op 23 augustus trokken 2 ‘bellen’ van resp. 116 en 50 Ooievaars 
  over de Strabrechtse Heide! 
WESPENDIEF Pernis apivorus 
  Blijkbaar was 23 augustus een dag met bijzonder gunstige omstandigheden voor grote  
  ‘zwevers’ want een aantal van 224 Wespendieven over de Strabrechtse Heide was zeer  
  bijzonder! Zelfs in Eindhoven werd die dag een ‘bel’ van 37 exx. opgemerkt. 
ZWARTE WOUW Milvus migrans 

Het aantal van 26 voorjaarstrekkers (april 15, mei 10, juni 1) was niet bijzonder hoog maar de 2 
 vogels in september (1 Loozerheide en 1 Strabrechtse Heide) waren dat wèl: de soort is erg 
zeldzaam in het najaar. 

RODE WOUW Milvus milvus 
  Het voorjaarstotaal van 31 (waarvan 20 in april) was aan de hoge kant maar het najaar met 19 
  exx. (daarvan 10 in oktober) viel iets tegen. 
GRAUWE KIEKENDIEF Circus pygargus 
  Vooral het voorjaar was goed voor deze soort met 10 trekkers maar het najaar met slechts 4 
  vogels (3 in augustus) viel iets tegen. Mogelijk had dat te maken met een onderbezetting van de 
  telposten in de goede trektijd van die soort. 
VISAREND Pandion haliaetus 
  Op de telposten werden 17 exx. opgemerkt in het voorjaar en 22 in het najaar maar op veel 
  andere plaatsen in de regio worden ook Visarenden gezien. Omdat ze vooral in het najaar nogal 
  eens blijven hangen leidt dat echter snel tot dubbeltellingen. 
SMELLEKEN Falco columbarius 
  I.t.t. Visarend geven de resultaten van de telposten wel een representatief beeld van de  
  doortrek. In 2007 werden er 45 Smellekens geteld in het voorjaar en 79 in het najaar. Ca. 65% 
  hiervan komt voor rekening van de Loozerheide die een haast magnetische   
  aantrekkingskracht voor deze soort lijkt te hebben. 
PORSELEINHOEN Porzana porzana 
  Het gaat niet best met deze soort in de Kempen: er bereikte ons slechts 1 waarneming van een 
  roepende vogel (hele maand juni). 
KRAANVOGEL Grus Grus 
  De voorjaarstrek kwam in 3-voud: begin maart totaal 174 exemplaren, eind maart 479 en begin 
  april nog eens 91. Een opmerkelijke waarneming was er verder in juni van 1 pleisterend   
  exemplaar. De najaarstrek verliep dit jaar ‘geruisloos’: in september 33, in oktober 14 en in 
  november 17 exemplaren. 
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KLUUT Recurvirostra avosetta 
  Slechts 3 exemplaren in de voor de soort kenmerkende periode maart/april. 
ZILVERPLEVIER Pluvialis squatarola 
  In de Kempen tegenwoordig een soort die vooral in oktober op de telposten wordt opgemerkt. 
  Dit jaar werden er 5 gezien. 
KANOET Calidris canutus 
  Meer een voorjaarssoort  maar de groep van 50 die op 11 mei bij de Zinkplas Budel-Dorplein 
  werd waargenomen was toch een absoluut record! Elders werden er nog 4 opgemerkt die 
  maand en 1 in september. 
DRIETEENSTRANDLOPER Calidris alba 
  Slechts 1 exemplaar in mei maar dat is een vrij normaal aantal voor deze soort in de Kempen. 
TEMMINCKS STRANDLOPER Calidris temminckii 
  Doortrek van deze soort in de kempen lijkt wat onregelmatig: jaren met meerdere exx. op 
  diverse locaties worden afgewisseld met magere jaren, zoals 2007 met maar 1 geval in mei. 
PONTISCHE MEEUW Larus cachinnans 
  Waarnemingen zijn slechts afkomstig van enkele waarnemers die aandacht besteden aan grote 
  meeuwen. Wordt in elk geval jaarlijks waargenomen in zeer klein aantal langs de ZW-Vaart bij 
  Helmond, op de Zinkplas Budel-Dorplein en meer incidenteel elders.  
HOUTDUIF Columba palumbus 
  Door de oostelijke ligging krijgen de telposten van de Loozerheide en Strabrechtse Heide 
  jaarlijks te maken met de grote Houtduiven-bonanza in oktober. De waargenomen aantallen 
  behoren tot de hoogste in de Benelux zoals dit jaar 170.000 exx. op 14 oktober (waarvan alleen 
  al 100.000 op de Loozerheide) en 118.000 op de 20e oktober. 
DRAAIHALS Jynx torquilla 
  Totaal werden 14 exx. opgemerkt tijdens de voorjaarstrek en 4 tijdens de najaarstrek .  
  Daarnaast nog 4 ringvangsten in augustus. 
KUIFLEEUWERIK Galerida cristata 
  Er waren dit jaar misschien nog 3 plaatsen waar Kuifleeuweriken voorkomen in de Kempen: 1 
  vermoedelijk solitaire vogel die al enige jaren rondhangt op ’t NS-station Eindhoven; 2 paartjes 
  in Meerhoven/Eindhoven en misschien nog 1 paar in het noorden van Eindhoven  
  (Blixembosch). Van de vogels van het Citycentrum/Veldhoven werd dit jaar niks vernomen. 
DUINPIEPER Anthus campestris 
  Met maar 2 vogels in mei verliep de voorjaarstrek erg rustig maar het najaar met 16 exx. in 
  augustus, 11 in september en nog 1 in oktober was heel wat beter. Het merendeel hiervan 
  werd, zoals elk jaar, gezien op de Loozerheide. 
PESTVOGEL Bombycilla garrulus 
  Er waren 2 meldingen uit maart met resp. 4 en 2 exx. en 1 uit november. 
BEFLIJSTER Turdus torquatus 
  Met 143 exx. was april veruit de beste maand. Daarnaast nog 4 exx. in mei, 1 in september en 
  33 in oktober.  
RIETZANGER Acrocephalus schoenobaenus 
  Slechts 1 zangpost werd dit jaar opgemerkt. Doortrek vindt vooral plaats in augustus al wordt 
  daar weinig van opgemerkt. Het grote aantal ringvangsten te Budel-Dorplein (2 in juli, 37 in 
  augustus en 3 in september) zijn echter illustratief. 
BAARDMAN Panurus biarmicus 
  Met maximaal 2 exx. bij ’t Ringselven Budel-Dorplein en 1 ex. bij ’t Soerendonks Goor begint 
  het erop te lijken dat deze soort nog maar ternauwernood stand houdt in onze regio.  
  Doortrekkers worden andere jaren nogal eens gemeld van de Strabrechtse Heide maar dit jaar 
  niet één. 
GRAUWE KLAUWIER Lanius collurio 
  Slechts 3 waarnemingen uit april (26e, de vroegste ooit ), mei en september 
EUROPESE KANARIE Serinus serinus 
  Totaal 15 exx. waarvan 3 tijdens de voorjaarstrek (maart/april) en 8 tijdens de najaarstrek 
  (sept/okt). Opmerkelijk was ’n waarneming in juni en ’n decemberwaarneming van 3 exx. 
  bijeen. 
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