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ZELDZAME VOGELS IN DE KEMPEN 2005 
COMMISSIE VOGELS IN DE KEMPEN (VINK), RAPPORT NO. 1 

 

 
 
 
De in 2004 opgerichte Commissie 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 CDNA worden wel behandeld maar niet beoordeeld: waarnemers wordt aangeraden deze 
gevallen bij die commissie in te dienen. Voor de volledige lijst van in de Kempen waargenomen 
soorten (situatie per 1 mei 2006), 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 ‘committees’, ‘rarities’, ‘dutch checklist’.  
 

****************************** 
 
Dit eerste rapport van de Commissie VINK (voortaan VINK) behandelt alleen de gevallen van 

zeldzame vogels uit 2005. Voor meer bijzonderheden, foto’s, geluidsopnames e.d. zie ook: 

Bouwman (2000), Neijts (2006) en/of de Avifauna On-line, Multimedia en Maandoverzichten op 

www.vogelsindekempen.nl.  

De met een * gemerkte soorten zijn beoordeelsoorten van de CDNA (situatie t/m 2005).  

De getallen achter de wetenschappelijke naam verwijzen naar het (minimum-) aantal gevallen vóór 

2005 en het aantal aanvaarde gevallen uit 2005. 

 

 

 

 

 

De Commissie ‘VINK’ bestaat uit de volgende personen: 

 

Frank Neijts (voorzitter) 

Rob Bouwman 

Henk Hendriks
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SYSTEMATISCH OVERZICHT VAN DE GEVALLEN 

 
 
 
 
SNEEUWGANS Anser caerulescens 1, 0 
1 geval:  26 oktober, 5 exx. over Veldhoven (Tom Heijnen), (nog) niet ingediend. 
 Er is tot dusverre 1 geval: 21 mei 1998, 1 ex. Budel-Dorplein 
DWERGGANS Anser erythropus 2, 1 
1 geval:  21 januari, 1 ad. ex. Diepenhoek (Rob Bouwman, gefotografeerd), aanvaard. 

De andere 2 gevallen zijn: 19 – 22 februari 2000, 1 ex. Diepenhoek en 13 februari 2002, 1 ex. 
Goorven. 
 

 
Dwerggans, 21.01.05 Diepenhoek (Rob Bouwman) 

 
*GROENLANDSE KOLGANS Anser albifrons flavirostris 1, 0 
1 geval:  9 januari, 2 exx. Diepenhoek (Robert Kastelijn), afgewezen door CDNA. 

Het enige andere, wel aanvaarde geval, is dat van 31 januari 2004, 1 ex. op dezelfde plaats van 
dezelfde waarnemer. 

ROTGANS Branta bernicla ≥ 4, 3 
3 gevallen: 21 januari, 1 onv. ex. Diepenhoek (Rob Bouwman, gefotografeerd), aanvaard. 

14 maart Budel-Dorplein en 17 t/m 23 maart, 1 ad. ex. Soerendonks Goor en elders (vele 
waarnemers, foto’s), aanvaard. 
27 oktober, 6 exx. over Landschotse Heide (Lex Peeters), aanvaard. 
Er zijn nu tenminste 7 gevallen, het voorlaatste dateerde van 28 januari 2003, 41 exx. over 
Eersel. 
 

 
Rotgans, Soerendonks Goor 18.03.05 (Frank Neijts) 

 
 

*RINGSNAVELEEND Aythya collaris  0, 1 
1 geval:  22 oktober, 1 w/onv. ex. Budel-Dorplein (Rob Bouwman e.v.a., gefotografeerd) en vanaf 29 

oktober 2 w/onv. exx. Budel-Dorplein (vele waarnemers, foto’s), aanvaard door CDNA. 
 Dit was het eerste geval, nieuwe soort voor De Kempen. Het past goed in een influx die deze 

herfst elders in West-Europa werd opgemerkt. 
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Ringsnaveleend, okt. 2005 Budel-Dorplein (Rob Bouwman)  Twitch Ringsnaveleend, 22.10.05 Budel-Dorplein (Rob 

Bouwman) 
 

EIDER Somateria mollissima 10+, 1 
1 geval: 13 augustus, 1 w/onv. ex. over Loozerheide (Frank Neijts), aanvaard. 
 Een aantal oudere gevallen moet mogelijk nog beoordeeld worden. 
ZWARTE ZEE-EEND Melanitta nigra 10+, 1 
1 geval: 21 oktober t/m 5 november, 2 w/onv. exx. Budel-Dorplein (Hans Vrolijk e.v.a., gefotografeerd), 

aanvaard. 
 Een aantal oudere gevallen moet mogelijk nog beoordeeld worden. 
 

        
Zwarte Zee-eend, 23.10.05 Budel-Dorplein (René Weenink)  Grote Zee-eend, 05.11.05 Valkenswaard (Rob Bouwman) 
 

GROTE ZEE-EEND Melanitta fusca ≥6, 1 
1 geval: 5 & 6 november, 1 onv. ex. Valkenswaardse Visvijvers (Rob Bouwman, Antonio Mendoza 

e.v.a., gefotografeerd), aanvaard. 
 Er zijn nu tenminste 7 gevallen. Het laatste was 25 december 1992 (!), 1 ex. E-3 strand. 
MIDDELSTE ZAAGBEK Mergus serrator ≥6, 1 
1 geval: 17 november, 5 exx. over Landschotse Heide (Lex Peeters), aanvaard. 
 Er zijn nu tenminste 7 gevallen. Het laatste was 19 maart 2004, 1 ex. Landschotse Heide. 
ROODHALSFUUT Podiceps grisegena  30+, 2 
2 gevallen: 23 & 24 oktober, 1 onv. ex. resp. De Flaes en Goorven (Lex Peeters), aanvaard. 
  29 okt. t/m 19 november, 1 onv. ex. Aquabest (Hans Vrolijk e.v.a.,gefotografeerd), aanvaard. 
 Alle oudere gevallen, waarvan vele van vogels in zomerkleed, worden niet meer beoordeeld. 

 

 
Roodhalsfuut, okt. 2005 Aquabest (Robert Kastelijn) 
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KWAK Nycticorax nycticorax  10+, 1 
1 geval: 23 oktober, 1 ad. ex. De Flaes (Lex Peeters), aanvaard. 
 Dit is de 1

e
 oktoberwaarneming. Een aantal oudere gevallen moet nog beoordeeld worden. 

KOEREIGER Bubulcus ibis 2?, 0 
1 geval: 17 augustus, 1 ex. over Strabrechtse Heide (Rob Bouwman, Jan Erik Kikkert), afgewezen 

(onvoldoende details waargenomen). 
 De oudere gevallen (24 juni 1979, 2 exx. Budel-Dorplein en 3 mei 2002, 1 ex. Landschotse 

Heide) moeten nog beoordeeld worden.  
Het blijft opmerkelijk dat deze soort in vergelijking met de rest van Nederland in de Kempen zo 
zeldzaam is. 

ZEEAREND Haliaeetus albicilla 20+, 1  
1 geval: 18 oktober, 1 onv. ex. over Loozerheide (Ruud Bouwman e.a..), aanvaard. 
 Mogelijk is dezelfde vogel waargenomen vanaf de Patersgronden. Tot dusverre zijn echter nog 

geen bijzonderheden over deze waarneming ontvangen. 
 Een aantal oudere gevallen moet nog beoordeeld worden. 
*SLANGENAREND Circaetus gallicus 2, 1 
2 gevallen: 28 juni, 1 ex. over Strabrechtse Heide (Rob Bouwman), aanvaard door CDNA 
 10 juli, 1 ex. over Loozerheide (Ruud Bouwman), afgewezen door CDNA  
 Na diverse claims uit het meer of minder recente verleden nu, na de 2 aanvaarde gevallen uit 

2004 (resp. 29 mei 1 ex. Strabrechtse Heide en 31 mei 1 ex. Loozerheide), al de 3
e
 aanvaarde 

Slangenarend in iets meer dan 1 jaar! Het beeld komt daarmee overeen hetgeen landelijk is 
vastgesteld. 

RUIGPOOTBUIZERD Buteo lagopus 30+, 4 
4 gevallen: 29 maart, 1 ex. Landschotse Heide (Lex Peeters), aanvaard. 
 14 oktober, 1 onv. ex. Landschotse Heide (Lex Peeters, Nico Venema), aanvaard. 
 20 oktober, 1 onv. ex. Loozerheide (Rob Bouwman, Henk Hendriks, Cor Kessels e.a.), 

aanvaard. 
 2 december, 1 onv. ex. Strabrechtse Heide (Jan Erik Kikkert), aanvaard. 
 Een buitengewoon jaar voor deze soort, alleen 1999 was beter met 5 gevallen. 

Voorjaarswaarnemingen blijven erg schaars. 
 De commissie beraadt zich nog op een herziening/beoordeling van het grote aantal oudere 

gevallen. 
*ELEONORA’S VALK Falco eleonorae  0, 0 
1 geval: 28 mei, 1 ex. (mogelijk deze soort) over Loozerheide (Frank Neijts), niet ingediend CDNA. 
 Hoewel een intrigerende waarneming werden onvoldoende details waargenomen waardoor 

indiening bij de CDNA kansloos zou zijn, zeker daar het hier een nieuwe soort voor Nederland 
zou betreffen. 

*SAKERVALK Falco cherrug 0, 0 

1 geval: 20 oktober, 1 ex. Loozerheide (Rob Bouwman, Henk Hendriks, Cor Kessels, gefotografeerd), 
(nog) niet ingediend CDNA. 

 Waarnemingen van ‘grote’ valken in Nederland worden ernstig beïnvloed door het grote aantal 
ontsnapte valkeniersvogels waaronder een aantal hybriden die nauwelijks van wilde vogels zijn 
te onderscheiden, ook niet op foto’s. Vooralsnog heeft volgens VINK indiening van dit geval 
weinig zin. 

 

 
Sakervalk, 20.10.05 Loozerheide (Rob Bouwman) 
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KWARTELKONING Crex crex  10+, 1 
1 geval: 29 april tot ca. 10 mei, 1 ex. Loozerheide (Rob Bouwman e.v.a., geluid opgenomen), aanvaard. 
 Oudere gevallen, mits voorzien van data en nauwkeurige plaatsaanduiding, worden mogelijk 

zonder verder voorbehoud aanvaard daar dit meestal alleen auditieve waarnemingen zijn. De 
soort was/is mogelijk incidenteel broedvogel. 

 

 
Kwartelkoning-twitch, 30.04.05 Loozerheide (Frank Neijts) 

 
MORINELPLEVIER Charadrius morinellus 8, 5 
5 gevallen: 28 augustus, 1 ex. over Strabrechtse Heide (Jan Erik Kikkert, Jan Hein van Steenis, Robert 

Kastelijn e.a., geluid opgenomen), aanvaard. 
 29 – 30 augustus, 1 onv. ex. Loozerheide (Frank Neijts, Justin Jansen e.v.a., gefotografeerd, 

geluid opgenomen), aanvaard. 
 30 augustus, 1 ex. over Loozerheide (Frank Neijts, geluid opgenomen), aanvaard. 
 1 september, 1 ex. over Strabrechtse Heide (Jan Hein van Steenis e.a.), aanvaard 

1 september, 1 ex. over Loozerheide (Frank Neijts, Peter v. Rooij), aanvaard. 
 Wat betreft de waarnemingen op de telposten zelf wordt aangenomen dat het steeds om 

verschillende vogels ging, of er echter uitwisseling tussen de telposten onderling plaatsvindt is 
onbekend.  
Veruit het beste jaar voor deze soort, vermoedelijk echter wordt hij over het hoofd gezien. 

 

 
Morinelplevier, 29.08.05 Loozerheide (Frank Neijts) 

 
ROSSE GRUTTO Limosa lapponica 10+, 3 
3 gevallen: 10 april, 1 ex. Budel-Dorplein (Robert Kastelijn e.v.a., gefotografeerd), aanvaard. 
 27 april, 1 ex. Budel-Dorplein (vele waarnemers, gefotografeerd), aanvaard 
 25 september, 18 exx. (in 1 groep) over Strabrechtse Heide (Jan Erik Kikkert, Robert Kastelijn 

e.a.), aanvaard. 
 Na vele jaren ‘afwezigheid’ (het laatste geval van een vogel ter plaatse was 11 september 1994, 

1 ex. Beuven) nu 3 gevallen waaronder de grootste groep ooit in de Kempen waargenomen. 
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Rosse Grutto, 27.04.05 Budel-Dorplein (Robert Kastelijn) 

 
GRAUWE FRANJEPOOT Phalaropus lobatus  8, 2 
2 gevallen: 23 augustus, 1 onv. ex. Soerendonks Goor (Frank Neijts e.a.), aanvaard 
 5 september, 1 onv. ex. Budel-Dorplein (Robert Kastelijn e.a., gefotografeerd), aanvaard 
 Dit is het 3

e
 jaar met 2 gevallen, de andere waren 1988 en 1990. De meeste gevallen dateren 

uit augustus/september maar er zijn ook 2 voorjaarswaarnemingen (mei). 
 

 
Grauwe Franjepoot, Budel-Dorplein 05.09.05 (Frank Neijts) 

 
KLEINE JAGER Stercorarius parasiticus 1, 2 
2 gevallen: 9 april, 1 ad. ex. over Strabrechtse Heide (Antonio Mendoza, Jan Hein van Steenis e.a.), 

aanvaard 
 22 oktober, 1 onv. ex. over Loozerheide (Rob & Ruud Bouwman, Frank Neijts, Roel Verbraak), 

aanvaard 
 Na een aantal ongedetermineerde ‘jagers’ uit het verleden staat de soort pas sinds 16 oktober 

2004 op de Kempenlijst (1 ex. over de Strabrechtse Heide). Opvallend is dat er evenveel 
aanvaarde gevallen van Kleinste Jager Stercorarius longicaudus zijn! 

DRIETEENMEEUW Rissa tridactyla 1, 0 
1 geval: 17 november, 1 ad. ex. over Landschotse Heide (Lex Peeters), afgewezen (onvoldoende 

details waargenomen voor een in de Kempen zo zeldzame soort). 
 De soort staat pas sinds 2004 op de Kempenlijst op basis van de vondst van een adulte vogel 

(mogelijk raamslachtoffer) bij het Maxima-Ziekenhuis in Veldhoven op 21 november 2004. Een 
aantal oudere gevallen moet nog beoordeeld worden. 

GROTE MANTELMEEUW Larus marinus 15+, 1 
1 geval: 21 februari, 1 ex. 3

e
 w. Budel-Dorplein (Rob Bouwman, gefotografeerd), aanvaard 

 De soort lijkt zeldzaam in de Kempen. Een herziening van oudere gevallen is daarom 
noodzakelijk. 
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Grote Mantelmeeuw, 21.02.05 Budel-Dorplein (Rob Bouwman) 

 
*BALTISCHE MANTELMEEUW Larus fuscus fuscus  0, 0 
1 geval: O.a. 31 juli en 23 augustus, 1 ex. (mogelijk deze ssp.) Soerendonks Goor (Frank Neijts, 

gefotografeerd), (nog) niet ingediend CDNA. 
 Hoewel de vogel, ook volgens externe deskundigen, kenmerken van L.f.fuscus vertoonde, staat 

de CDNA (nog) op het standpunt dat zolang de herkomst niet ondubbelzinnig kan worden 
aangetoond (ringen bijv.), gevallen van deze ondersoort niet worden beoordeeld. 

 

 
Baltische Mantelmeeuw? 23.08.05 Soerendonks Goor (Frank Neijts) 

 
PONTISCHE MEEUW Larus cachinnans ?, ? 
 De status van deze soort in de Kempen is erg onduidelijk. Slechts weinige waarnemers sturen 

waarnemingen in die ook nog eens grotendeels op dezelfde vogel(s) betrekking lijken te 
hebben. Er zijn echter diverse goed gedocumenteerde gevallen. 

 

 
Pontische Meeuw, 11.09.05 Helmond (Robert Kastelijn) 
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LACHSTERN Gelochelidon nilotica 1, 1 
1 geval: 1 mei, 1 ex. over Strabrechtse Heide (Jan Erik Kikkert, Jan Hein van Steenis e.a.), aanvaard 
 Opmerkelijk dat het enige andere geval (1 mei 2002) dateert van dezelfde plaats, dezelfde 

datum en (deels) dezelfde waarnemers! 
REUZENSTERN Hydroprogne caspia 6, 3 
3 gevallen: 20 augustus, 1 onv. ex. over Landschotse Heide (Lex Peeters), aanvaard. 
 2 september, 2 exx. (1 ad. + 1 onv.) Soerendonks Goor (Robert Kastelijn e.a., gefotografeerd), 

aanvaard 
 23 september, 2 exx. (1 ad. + 1 onv. ex.) over Strabrechtse Heide (Jan Erik Kikkert e.a.), 

aanvaard 
 Het eerste jaar met 3 gevallen. De meeste waarnemingen stammen uit augustus/september; er 

is 1 voorjaarsgeval. 
 

 

Reuzensterns, 02.09.05 Soerendonks Goor (Robert Kastelijn) 

 
NOORDSE STERN Sterna paradisaea 11, 9 
9 gevallen: 17 april, 1 ex. Ringselven (Frank Neijts e.a., gefotografeerd), aanvaard 
 26 april, 9 exx. Ringselven (Rob Bouwman e.a.), aanvaard 
 29 april, 4 exx. Ringselven (vele waarnemers), aanvaard 
 2 mei, 1 ex. Ringselven (Frank Neijts e.a.), aanvaard 
 6 mei, resp 1 en 14 exx. Ringselven (Rob Bouwman e.a.), aanvaard 
 14 mei, 2 exx. over Patersgronden (Wim Deeben e.a.) aanvaard 
 15 mei, 2 exx. Ringselven (Rob Bouwman e.a.), aanvaard 
 21 mei, 1 ex. over Strabrechtse Heide (Jan Erik Kikkert e.a.), aanvaard 
 Na een ‘blank’ jaar (2004) was dit het beste jaar voor deze soort ooit! Doortrek voornamelijk van 

half april tot half mei. Er zijn 3 najaarsgevallen van onvolwassen vogels. Veruit de meeste 
waarnemingen, ook uit voorgaande jaren,  komen van het Ringselven (Budel-Dorplein). 

 

 
Noordse Stern, Ringselven 17.04.05 (Frank Neijts) 

 
HOP Upupa epops vele, 3 
3 gevallen: 17 april, 1 ex. Loozerheide (Ruud Bouwman), aanvaard 
 17 april, 1 ex. De Pan (?, foto), aanvaard 
 25 t/m 29 augustus, 1 ex. Strabrechtse Heide (Antonio Mendoza e.v.a., gefotografeerd), 

aanvaard 
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 Het 2
e
 jaar met 3 gevallen, het andere was 1988. April blijkt veruit de beste maand voor deze 

soort in de Kempen. 
De commissie VINK is met name geïnteresseerd in de gevallen die betrekking hebben op 
(mogelijke) broedgevallen in de jaren ’90 uit de omgeving van Bladel. 

 

 
Hop, augustus 2005 Strabrechtse Heide (Rob Bouwman) 

 
MIDDELSTE BONTE SPECHT Dendrocopus medius 1, 2 
2 gevallen: 21 september, 1 ex. Strabrechtse Heide (Jan Erik Kikkert), aanvaard 
 20 & 21 november, 1 onv. man Driebruggen (Roel Verbraak e.v.a., gefotografeerd), aanvaard 
 De vogel van de Strabrechtse Heide was een mogelijke ‘trekker’, in elk geval waargenomen in 

een voor de soort zeer ongewoon biotoop. 
 Buiten de bekende vogel van Heeze (winter 1996/97) zijn er 3 andere gevallen welke nooit zijn 

ingediend uit resp. 1982 (CDNA), 2001 en 2003 (beide VINK). De soort was t/m 1997 
beoordeelsoort van de CDNA. 

 

 
Middelste Bonte Specht, Driebruggen 20.11.05 (Frank Neijts 

 
*KORTTEENLEEUWERIK Calandrella brachydactyla 0, 0 
1 geval: 30 augustus, 1 ex. over Loozerheide (Frank Neijts), niet ingediend CDNA. 
 De vogel werd alleen gehoord maar het geluid is niet opgenomen. Dit gegeven alleen is 

onvoldoende voor aanvaarding door de CDNA. 
GROTE PIEPER Anthus richardi 15+, 8 
8 gevallen: 22 september, 1 ex. over Landschotse Heide (Lex Peeters), aanvaard 
 23 september, resp. 1 en 1 ex. over Landschotse Heide (Lex Peeters), aanvaard 
 2 oktober, 1 ex. over Strabrechtse Heide (Jan Erik Kikkert e.a.), aanvaard 
 5 oktober, 1 ex. Loozerheide (Rob Bouwman), aanvaard 
 7 oktober, 1 ex. over Patersgronden  (Wim Deeben), aanvaard 
 28 oktober, 1 ex. over Landschotse Heide (Lex Peeters, Nico Venema), aanvaard 
 31 oktober, 1 ex. over Ringselven (Jan Erik Kikkert), aanvaard 
 Het voorlopige standpunt van de commissie is dat determinatie van overvliegende vogels op 

geluid nauwelijks te beoordelen is. Zulke gevallen worden daarom in principe aanvaard. De 
commissie blijft de ontwikkelingen echter kritisch volgen: zo gelden andere criteria voor niet-
roepende vogels.  
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 Dit was veruit het beste jaar voor de soort. Vrijwel alle Grote Piepers worden in 
september/oktober gezien; er is maar 1 voorjaarsgeval: 2 mei 2004, 1 ex. Loozerheide. Oudere 
gevallen worden in een later stadium mogelijk alsnog beoordeeld. 

ROODKEELPIEPER Anthus cervinus 30+, 4 
4 gevallen: 30 april, 4 exx. (in 1 groep) Loozerheide (Frank Neijts e.a.), aanvaard 
 7 mei, 1 ex. over Ringselven (Frank Neijts, Robert Kastelijn), aanvaard 
 4 oktober, 1 ex. over Landschotse Heide (Lex Peeters), aanvaard 
 7 oktober, 1 ex. over Strabrechtse Heide (Jan Erik Kikkert e.a.), aanvaard 
 Hiervoor geldt min of meer hetzelfde als voor Grote Pieper (zie daar). Voor niet-roepende 

vogels, met name in het najaar, gelden beslist andere criteria! 
 Ondanks de recent sterk toegenomen belangstelling voor het trektellen was dit een tamelijk 

bescheiden jaar voor de soort. Zo waren 2003 en 2004 met resp. 7 en 6 gevallen beduidend 
beter. De landelijke indruk dat de soort afneemt wordt daardoor bevestigd. Desondanks was het 
groepje van 4 op 30 april het grootste aantal ooit bijeen gezien in ons gebied. 

ENGELSE KWIKSTAART Motacilla flavissima 20+, 3 
3 gevallen: 1 mei, 1 ex. Strabrechtse Heide (Jan Erik Kikkert, Jan Hein van Steenis e.a.), aanvaard 
 19 mei, 2 exx. Westelbeers Broek (Lex Peeters), aanvaard 
 31 augustus, 2 exx. Landschotse Heide (Lex Peeters, Nico Venema), aanvaard 
 De soort blijft een zeldzame verschijning in de Kempen. De oudere waarnemingen worden nog 

beoordeeld: zo is het opvallend dat er vrijwel evenveel najaars- als voorjaarsgevallen zijn. 
ROUWKWIKSTAART Motacilla yarrellii 50+, 2 
2 gevallen: 16 april, 1 wijfje Budel-Dorplein (waarnemer onbekend), afgewezen (onvoldoende details 

waargenomen) 
 4 mei, 1 wijfje Helmond (Robert Kastelijn, gefotografeerd), aanvaard 
 De commissie wil alle oudere gevallen herzien. De indruk bestaat dat de soort aanmerkelijk 

zeldzamer is en/of de determinatie is lastiger  dan tot dusverre werd aangenomen . Met name 
wijfjes in het voorjaar (de meerderheid van de waarnemingen…) zijn dikwijls onvoldoende 
gedocumenteerd of zelfs op verkeerde gronden gedetermineerd. Vooralsnog worden dergelijke 
gevallen zonder fotografische documentatie niet aanvaard.  

 

 
Rouwkwikstaart, 04.05.05 Helmond (Robert Kastelijn) 

 

WATERSPREEUW Cinclus cinclus  7, 0 
1 geval: 3 februari, 1 dood ex. Bladel (onbekende waarnemer), afgewezen (ondanks navraag kwamen 

geen andere details boven water; o.a. omdat deze vogel ter preparatie werd aangeboden 
bestaat de indruk dat hij in werkelijkheid heel ergens anders is gevonden!) 

 Van een geval rond Kerstmis 2004 langs de Tongelreep in Eindhoven (via www.waarneming.nl) 
zijn helaas, ondanks verwoede pogingen, geen nadere details bekend geworden. Derhalve blijft 
het geval van september 1989 (Kasteelbos Heeze) het laatste in de Kempen. Recent zijn, o.a. 
vanwege de datum, twijfels gerezen over de subspecifieke identiteit van deze vogel die 
aanvankelijk als Zwartbuikwaterspreeuw (C.c.cinclus) was gedetermineerd. Tot dusverre 
hadden 3 van de 7 gevallen (november 2, februari 1) met zekerheid betrekking op de ssp. 
cinclus. 

*ORPHEUSSPOTVOGEL Hippolais polyglotta  1, 0 
1 geval: 6 juni, 1 ex. Strabrechtse Heide (Rob Bouwman, gefotografeerd), in behandeling bij CDNA. 
 Na het aanvaarde geval uit 2000 (ontdekt door dezelfde waarnemer) is dit het 2

e
 geval dat nog 

in behandeling is bij het CDNA, naast een ringvangst te Reusel op 23 juli 1998. 
 Vanaf 1 januari 2006 wordt deze soort niet langer beoordeeld door het CDNA maar uiteraard 

nog wel door de commissie VINK. Vergeleken met de Belgische Kempen en Nederlands 
Limburg is het aantal gevallen nog uiterst gering 
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Orpheusspotvogel, 06.06.05 Strabrechtse Heide (Rob Bouwman) 

 
BLADKONING Phylloscopus inornatus 3, 1 
1 geval: 7 oktober, 1 ex. Strabrechtse Heide (Jan Erik Kikkert), aanvaard. 
 Hoewel de vogel alleen werd gehoord en het geluid niet kon worden opgenomen, is de 

commissie van mening dat de betrokken waarnemer het karakteristieke geluid van deze soort 
zeer goed kent. Een eerder geval op 17 oktober 2003 werd door dezelfde waarnemer op 
dezelfde manier (en dezelfde plaats…) ontdekt en werd gevolgd door zichtwaarnemingen. De 
overige gevallen betreffen ringvangsten: 13 oktober 1988 1 ex. Reusel en 13 oktober 2003 1 ex. 
Reusel. 

WITKOPSTAARTMEES Aegithalos caudatus caudatus 1, 0 
1 geval: 22 februari, 3 exx. Strabrechtse Heide (onbekende waarnemers), afgewezen (onvoldoende 

details waargenomen). 
 Met o.a. Justin Jansen (in litt.) is de commissie van mening dat deze ondersoort in Nederland 

zeldzaam is en het onderscheid met ‘witkoppige’ europaeus erg lastig. Ondanks vele meldingen 
is tot dusverre maar 1 geval aanvaard: 10 – 16 december 2000 2 exx. Eindhoven.  

TAIGABOOMKRUIPER Certhia familiaris ssp. 7, 0 
1 geval: 22 januari, 1 ex. ’t Sangh (Antonio Mendoza), (nog) niet ingediend. 
 De commissie is van mening dat de oudere gevallen, behalve die beoordeeld door de CDNA, 

herziening behoeven.  
BUIDELMEES Remiz pendulinus vele, 12 
12 gevallen: Strabrechtse Heide 9: (Jan Erik Kikkert e.a.) op 09.04 (1 ex.), 01.08 (1), 07.08 (1), 21.09 (4), 

22.09 (2), 24.09 (1), 25.09 (1), 05.10 (3) en 15.10 (1), aanvaard 
 Daarnaast: 

1 augustus: 1 ex. Ringselven (Cor Kessels) 
2 september, 1 ex. over Landschotse Heide (Lex Peeters), aanvaard 
23 september, 1 ex. over Loozerheide (Frank Neijts), aanvaard 
De geconstateerde afname in Nederland wordt ook in de Kempen opgemerkt. Immers zijn de 
bovenstaande waarnemingen voornamelijk afkomstig van najaarstrekkers en dan nog vooral 
van 1 plaats (omgeving Beuven, Strabrechtse Heide). Voor het eerst sinds jaren is de soort in 
het voorjaar niet opgemerkt bij o.a. het Ringselven en de Maaij. Waarschijnlijk broedt de soort 
niet langer in de Kempen tenzij incidenteel. 

ROODKOPKLAUWIER Lanius senator  6, 1 
1 geval:  2 juni, 1 onv./wijfje Strabrechtse Heide (Koos v.d. Mortel e.v.a., gefotografeerd), aanvaard 
 Naast de aanvaarde gevallen zijn er uit de laatste decennia nog diverse niet ingediende 

gevallen: de soort was t/m 2003 CDNA-beoordeelsoort. De commissie VINK zal er naar streven 
deze alsnog te laten indienen. Inmiddels is, op basis van museumvondsten, duidelijk dat de 
Roodkopklauwier nog in de 19

e
 eeuw een gewone broedvogel was in de Kempen (Justin 

Jansen in litt.). 

 
Roodkopklauwier, 02.06.05 Strabrechtse Heide (Rob Bouwman) 
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BONTE KRAAI Corvus cornix  vele, 1 
2 gevallen: 6 maart, 1 ex. over Eindhoven (Saskia Verberne), aanvaard 
 20 oktober, 1 ex. Strabrechtse Heide (Jan Erik Kikkert e.a.), aanvaard 
 Net als elders in Nederland is de Bonte Kraai hier een (zeer) zeldzame gast geworden. De 

laatst bekende pleisterplaats (de Paardse Heide) is sinds het begin van de 21
e
 eeuw verlaten. 

RAAF Corvus corax 15+, 1 
1 geval: 14 april, 1 over Geldrop (F. Hendriks), aanvaard 
 Gedurende een groot deel van 2005 waren 2 geringde Raven aanwezig bij Budel-Dorplein 

waarvan gedrag en soort ringen wezen op escapes. Zij werden veelvuldig in deze omgeving 
gezien. 

 De commissie beraadt zich nog op een eventuele herziening van oudere gevallen. 
 

 
Raven (escapes), okt. 2005 Loozerheide (Frank Neijts) 

 

FRATER Carduelis flavirostris vele, 0 
1 geval: 27 november, 20 exx. Patersgronden (Wim Deeben, Jacques van Kessel), (nog) niet 

ingediend. 
 Sinds het begin van de jaren ’90 is de Frater een zeer zeldzame verschijning geworden in de 

Kempen, ondanks de sterk toegenomen waarnemingsintensiteit. Het bovenstaande geval zou 
het eerste serieuze geval in de 21

e
 eeuw zijn! 

*WITBANDKRUISBEK Loxia leucoptera 2, 0 
1 geval: 26 februari, 2 exx. Neterselsche Heide (Lex Peeters), niet ingediend bij de CDNA. (De 

waarnemer is van mening dat onvoldoende details zijn waargenomen zodat indiening kansloos 
is).  
Vorige gevallen waren: 25 november 1990 t/m 24 januari 1991, 7 exx. Hoge Mierde en 27 t/m 
29 december 2002, 1 ex. Lage Mierde. 

GROTE KRUISBEK Loxia pytyopsittacus  10+, 0 
1 geval: 19 november, 1 wijfje Patersgronden (Wim Deeben, Jacques van Kessel), niet aanvaard 

(onvoldoende details waargenomen, met name de vorm van de snavel is niet beschreven) 
 Gebleken is dat de determinatie van Grote Kruisbek niet zo gemakkelijk is als enige tijd werd 

aangenomen. De CDNA heeft daarom tussen 1992 en 2002 de soort (opnieuw) beoordeeld. De 
commissie VINK zal daarom een aantal Kempense gevallen opnieuw bekijken. 

IJSGORS Calcarius lapponicus vele, 20 
 Waarnemingen uit april (1, bijzonder!) en oktober, vooral de 2

e
 helft.. 

 Gezien het relatief grote aantal waarnemingen welke bovendien vrijwel allemaal afkomstig zijn 
van ervaren trektellers ziet de commissie er van af deze te beoordelen. De commissie behoudt 
zich het recht voor deze opstelling in een later stadium eventueel te wijzigen. 

SNEEUWGORS Plectrophenax nivalis  25+, 12 
 De waarneming van 21 maart (11 exx. over Loozerheide) betekende het eerste voorjaarsgeval 

en was tevens het grootste aantal ooit bijeen gezien. Overige waarnemingen alle in 
oktober/november. 
Ook hier geldt (zie IJsgors) dat vrijwel alle gevallen afkomstig zijn van trektelposten en van 
ervaren waarnemers. De commissie ziet voorlopig geen reden deze te beoordelen.  

*WITKOPGORS Emberiza leucocephalus 2, 1 
1 geval:  14 tot 16 maart, 1 ad. wijfje Gastel (Roel Verbraak e.a., gefotografeerd), aanvaard door CDNA. 
 Opmerkelijk genoeg al het 3

e
 geval in de Kempen van deze ook landelijk zeldzame soort. 

Eerdere aanvaarde gevallen waren: 26 februari t/m 25 maart 1996 Oirschotse Heide (2 
mannetjes) en 24 november 1996 eveneens Oirschotse Heide (1 mannetje). 
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Witkopgors, Gastel 15.03.05 (Frank Neijts) 

 
ORTOLAAN Emberiza hortulana vele, 22 
22 gevallen: Er waren 2 voorjaarsgevallen (resp. 3 en 8 mei) en 20 najaarsgevallen tussen 26 augustus en 

24 september waarvan de meeste (11) in de 1
e
 decade van september waaronder een groepje 

van 3 exx. bijeen op de 8
e
 over de Loozerheide.  

Hiermee was 2005 waarschijnlijk het beste jaar ooit. 
 Net als bijv. Grote Pieper en IJsgors (zie daar)is dit een typische ‘telpostsoort’ die vooral door 

ervaren waarnemers wordt gemeld. De commissie ziet er daarom van af alle gevallen 
afzonderlijk te beoordelen en behoudt zich het recht voor alleen uitzonderlijke gevallen (bijv. 
qua datum of aantal) nader te onderzoeken. De soort was tot begin 80-er jaren van de 20

e
 eeuw 

nog broedvogel. 
 

 
Ortolaan, 03.05.05 Loozerheide (Rob Bouwman) 

 

DWERGGORS Emberiza pusilla 2, 2 
3 gevallen: 24 september, 1 ex. Loozerheide (Frank Neijts, Hans Vrolijk), afgewezen (de vogel werd alleen 

gehoord, hetgeen volgens de commissie te weinig is voor een soort waarvan de roep op die van 
een aantal andere soorten, ook niet-gorzen, lijkt). 

 28 oktober, 1 ex. Landschotse Heide (Lex Peeters, Nico Venema), aanvaard 
 29 oktober, 1 ex.  Loozerheide (Rob Bouwman, Henk Hendriks, Frank Neijts), aanvaard 
 (In beide gevallen werd de vogel gehoord en, weliswaar in de vlucht, ook gezien in o.a. 

gezelschap van Rietgorzen.) 
 De vorige gevallen betroffen een voorjaarswaarneming (10 t/m 11 april 1993, 1 ex. Budel-

Dorplein) en een ringvangst (14 september 2002, 1 ex. Reusel), beide aanvaard door de CDNA 
die de soort t/m 2003 beoordeelde.   

GRAUWE GORS Emberiza calandra   ?, 1 
1 geval: 30 april, 1 ex. Loozerheide (Jan Hein van Steenis), aanvaard 
 De soort was in de jaren ’70 nog broedvogel op diverse plaatsen in de Kempen met een 

concentratie rond Reusel. Sindsdien zijn er vermoedelijk minder dan 10 gevallen waarvan een 
aantal nog beoordeeld moet worden. 
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Eindhoven, juni 2006 

 

Namens de Commissie VINK, 

Frank Neijts 
Jacobus Deckersstraat 75 
5616 JR  Eindhoven 
frankneijts@tiscali.nl  
 
Vragen, opmerkingen e.d. bij voorkeur via e-mail op bovenstaand adres. 


