
Ochtendexcursie Strabrechtse Heide 

Datum: 3 november 2018 

Gids: Saskia  

Aantal deelnemers:  3  

 

Met vorst aan de grond begonnen we de excursie van vandaag fris. Maar het beloofde een 
mooie ochtend te worden; de opkomende zon en wat nevel maakten dat de heide er 
sprookjesachtig uitzag. We werden verwelkomd door een kudde Schotse Hooglanders, die 
zich al grazend niets van ons aantrok.  

Er zat flink wat ‘trek’ in de lucht. Grotere en kleinere groepen veldleeuweriken, graspiepers, 
boomleeuweriken, vinken, en houtduiven vlogen over. En ook flink wat kramsvogels, te 
herkennen aan hun tjakkerende geluid.  

Het Starven lag er verlaten bij. Nog niet hersteld van de langdurige droogte, waardoor er 
alleen enkele zwarte kraaien en Schotse Hooglanders hun voedsel probeerden te vinden.  

We hoorden de roep van een zwarte specht, en van een grote bonte specht. Beiden lieten 
zich niet zien. Even later ook nog een groene specht, die opvloog en in de verte op een kale 
tak plaatsnam. Door de telescoop konden we zien wat een prachtig gekleurde vogel dit is: 
een groengeel verenkleed, en rood op de kop.  

Meerdere keren konden we een klapekster bekijken. Een vogel die in het winterhalfjaar in 
ons land verblijft, en onder andere op heidevelden te vinden is.  

We namen plaats in de kijkhut aan het Beuven. Een verstild uitzicht. Een enkele eend op 
grote afstand en in tegenlicht, maar wel veel ganzen aan de overkant van het water. Leuk 
was een groepje van drie kleine zwanen. Een soort die alleen in de winter ons land aandoet. 
Twee knobbelzwanen waren ook ter plaatse, waardoor we de soorten goed konden 
vergelijken. Een blauwe reiger stapte langs de oever, op zoek naar iets eetbaars.  

Twee bekenden van me kwamen ook in de hut. Zij vertelden dat ze onderweg twee 
waarschijnlijke ruigpootbuizerden hadden zien vliegen. Opletten dus! 

Toen we nog maar net weer onderweg waren, zagen we opnieuw de klapekster. We 
bekeken hem nogmaals door de telescoop, want hij zat nu mooi in de zon. Op flinke afstand 
achter hem zat een buizerd in een kale boom. Zijn verenpatroon zag er anders uit dan bij 
andere buizerden; het vogelboek gaf echter nog geen uitsluitsel. De twee kennissen haalden 
ons inmiddels in, en bekeken onze buizerd ook. We waren het erover eens dat het een 
‘verdacht’ beest was. Achteraf gaven mijn foto’s uitsluitsel, dat het toch om een ‘gewone’ 
buizerd ging. 

Het vervolg van onze wandeling ging deels door het bos. Hier zagen en hoorden we een 
flinke groep goudhaantjes, vergezeld door onder andere kool-, pimpel-, en kuifmezen.  

Hoewel het aantal soorten bij 35 bleef steken, hadden we allemaal erg genoten van onze 
winterse wandeling in dit prachtige gebied.  



Blauwe reiger 

Knobbelzwaan 

Kleine zwaan 

Toendrarietgans 

Kolgans 

Grauwe gans 

Buizerd 

Ruigpootbuizerd 

Slechtvalk 

Kievit 

Houtduif 

Groene specht 

Zwarte specht 

Grote bonte specht 

Boomleeuwerik 
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Pimpelmees 

Koolmees 

Klapekster 

Gaai 

Zwarte kraai 

Spreeuw 

Vink 
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Kneu 
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