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Broedvogels van de Hooiberg  
 
Vogels vormen de meest bestudeerde soortengroep van de Haachtse Leibeekvallei. Reeds 
verscheidene jaren wordt het vogelbestand in deze streek intensief gevolgd. Intussen werd een 
volledige broedvogelinventarisatie uitgevoerd in verschillende deelgebieden van deze vallei: 
Haachts Broek (1990, 1991, 1992, 1993, 2000 en 2005), Schorisgat (2006) en Schoonbroek 
(2007). Recenter, in 2008 werd het project uitgebreid met twee nieuwe gebieden; de anti-
tankgracht en de Hooiberg. Ook hier diende de arbeidsintensieve methode van de uitgebreide 
territoriumkartering (van Dijk, 2004) als leidraad. In deze bundel worden de resultaten van de 
inventarisatie van de Hooiberg voorgesteld en op basis van de bekomen gegevens een hier en 
daar een vergelijking gemaakt tussen de anti-tankgracht en de andere inventarisaties in de 
Haachtse Leibeekvallei. Hierbij wordt aandacht besteed aan de soortdiversiteit, de aantallen per 
soort en de trends binnen de broedvogelpopulatie, gekaderd in de volledige Haachtse 
Leibeekvallei. 
 
Meer informatie over dit onderzoek kan u ook vinden op www.natuurpunthaacht.be.  
 

 
 
Figuur 1. Situering op kaart van de Hooiberg  

Bodemgebruik 
 
Het onderzochte gebied bestaat uit 69 ha, verdeeld over 178 percelen. Percelen zijn gemiddeld 
0,39 ha groot. Dit zijn, in vergelijking met de andere studiegebieden in de Haachtse Leibeekvallei, 
relatief kleine percelen. Gemiddeld gezien heeft het Haachts Broek de grootste percelen (0,6 ha). 
In het Schorisgat zijn de percelen gemiddeld haast de helft kleiner (0,35 ha). In het Schoonbroek 
zijn de percelen gemiddeld net iets kleiner (0,5 ha) dan in het Haachts Broek. De anti-tankgracht 
heeft nog kleinere percelen (gemiddeld 0,33 ha).  
 
Het onderzochte deel van de Hooiberg dient te worden opgesplitst in twee erg verschillende 
habitats: enerzijds bestaat het oostelijk deel vooral uit aangeplante dennen. Het heeft een sterk 
gesloten karakter. De met dennen begroeide zanderige heuvel is haast volledig bebost. Slechts 
enkele weilandjes liggen ingesloten door het dennenbos. Dit deel van het onderzochte gebied 
maakt ongeveer 80% uit van de onderzochte oppervlakte. Anderzijds bestaat de overige 10% uit 
hooi- en graaslanden. Deze zijn gelegen in het oostelijk deel van de onderzochte oppervlakte, 
grenzende aan de Leibeek en Binnenbeek. Er komt hier tevens een geringe oppervlakte aan 



 

 

populierenaanplantingen, akker en ruigte voor. De aanwezigheid van naaldbomen onderscheid dit 
onderzoeksgebied zeer sterk van alle andere reeds onderzochte gebieden in Haacht (Bv. in het 
Haachts Broek slechts 1% naaldhout). 
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Tabel 1 Bodemgebruik in de Hooiberg versus deelgebieden van de Haachtse Leibeekvallei 

 

 
 
Open plekken in de dichte Hooiberg ten gevolge van stormschade   Foto: Jeroen Casteels 

Bezoeksintensiteit 
 
In totaal werden tussen 9 maart en 19 juni 14 bezoeken afgelegd, goed voor in totaal 23 uur en 50 
minuten. Een gemiddeld bezoek duurde 1 uur en 42 minuten. Per hectare werd in totaal 20 minuten 
geinventariseerd, verdeeld over de ganse periode.  
 
 
 
 
 



 

 

Diversiteit en densiteit 
 

De Hooiberg vergeleken met andere onderzoeksgebieden in Haacht 
 
Diversiteit 
 
Met 40 verschillende soorten broedvogels is de Hooiberg een pak minder divers dan de andere 
onderzochte gebieden. Eerder geïnventariseerde gebieden tellen allen meer soorten: het Haachts 
Broek 47, het Schorisgat 48 en het Schoonbroek maar liefst 56 soorten in totaal. Alleen de anti-
tankgracht telt 10 soorten minder, 30 in totaal. 
 
Densiteit 
 
Binnen de volledig onderzochte Leibeekvallei is de Hooiberg het gebied met een normale densiteit 
aan territoria, berekend over alle soorten samen. Er wordt een algemene densiteit berekend van 
6,5 terr/ha. Ter vergelijking: Het Haachts Broek haalt een vergelijkbare densiteit. Het Schorisgat en 
Schoonbroek halen densiteiten van respectievelijk 4,2 en 4,6 terr/ha. Alleen de anti-tankgracht 
schiet er ver bovenuit met een densiteit van 16,2 terr/ha.  
 

 
 
Aanwezigheid van dood staand hout in de Hooiberg   Foto: Jeroen Casteels 
 



 

 

Detailvergelijk 
 
In 2008 werden in de Hooiberg 40 verschillende soorten broedvogels vastgesteld. Dit is goed voor 
58% van het totaal aantal vastgestelde broedvogels over alle onderzochte gebieden in Haacht. Er 
werd slechts één enkele soort méér genoteerd (die dus nog nergens anders werd vastgesteld sinds 
1990), namelijk de Kuifmees.  
 
Andere opvallende aanwezigen, vooral door hun afwezigheid in de meeste andere gebieden zijn: 
Boomklever, Glanskop, Zwarte Specht, Zwarte Mees. 
 
Hiermee komt het totaal aantal vastgestelde broedvogelsoorten in de volledige Haachtse 
Leibeekvallei tussen 1990 en 2008 op 69 vogelsoorten. Er is een similariteit (aandeel soorten dat in 
alle reeds onderzochte gebieden voorkomt) van 26 soorten (38%). De totale similariteit over alle 
onderzochte gebieden (dus inclusief de onderzoeken van 2008, zijnde Hooiberg en anti-tankgracht) 
ligt iets lager dan de eerder berekende similariteit over het Haachts Broek, Schorisgat en 
Schoonbroek. Deze bedroeg immers 28 soorten (41%).  
 
De volgende soorten zijn steeds in alle onderzochte gebieden vastgesteld maar ontbraken in 2008 
opvallend in de Hooiberg: Bosrietzanger en Nachtegaal. Twee nochtans regelmatige broedvogels, 
maar die niet meteen hun geprefereerde biotoop vinden in de droge Hooiberg.  
Bosuil, Matkop, Sperwer, Sprinkhaanzanger, Zwarte Roodstaart zijn ook steeds in alle andere 
onderzochte gebieden vastgesteld. Alleen ontbraken ze nu niet alleen opvallend in 2008 in de 
Hooiberg, maar bovendien ook nog eens op de anti-tankgracht in 2008. De voorziene Bosuilkast 
werd dit jaar bewoond door een familie Koolmezen. De Koolmees bezette tevens een brievenbus 
aan de Hollaken. 
 
Ook de Grote Lijster, Houtsnip en Spotvogel ontbraken, net zoals dat in 2007 in het Schoonbroek 
ook al het geval was. 
Verder ontbraken ook Torenvalk en Wielewaal, twee soorten die in alle gebieden, behalve 
Schorisgat vertegenwoordigd waren. 
 
De meest waardevolle soorten betreffen soorten als Glanskop, Holenduif, Kleine Bonte Specht, 
Koekoek en Zwarte Specht. 
 
 

 
 
De Hooiberg is niet overal even droog en zanderig Foto: Jeroen Casteels 
  



 

 

Toetsing aan de Vlaamse Rode Lijst 
 
Verder komt welgeteld nog 1 soort voor die het volgens de Rode Lijst niet bepaald goed doet. Zo 
broedt er de Koekoek die in de categorie ‘achteruitgaand’ is opgenomen. Met de aanwezigheid van 
slechts één Rode Lijst soort is, ten aanzien van alle andere reeds onderzochte gebieden, de 
Hooiberg de minst belangrijke broedplaats voor soorten van de Rode Lijst. 

Enige duiding bij “De Rode Lijst” 

 
De eerste Rode Lijst van Vlaamse broedvogels werd gepubliceerd in het Natuurrapport van 1999 
(Devos & Anselin, 1999). De samenstelling van een Rode Lijst is echter altijd een momentopname 
en moet op regelmatige tijdstippen herzien worden. Rode Lijsten zijn immers gebaseerd op 
kwantitatieve gegevens die aan verandering onderhevig zijn. Enerzijds treden onder invloed van 
allerhande omgevingsfactoren veranderingen op in populatieaantallen en verspreiding van soorten, 
anderzijds kan onze kennis over de status en trends van soorten verbeteren.  
Gezien de Vlaamse broedvogelatlas heel wat nieuwe en belangrijke informatie aanlevert over de 
algemene trends en verspreiding van onze broedvogels drong een herziening van de eerste Rode 
Lijst zich op. Een nieuwe Rode Lijst werd in 2004 gepubliceerd als een apart hoofdstuk in de 
Vlaamse broedvogelatlas (Devos et al., 2004).  
De actuele Rode Lijst sensu stricto van de Vlaamse broedvogels bestaat uit 40 soorten, verdeeld 
over de categorieën ‘Met uitsterven bedreigd’, ‘Bedreigd’ en ‘Kwetsbaar’. Het gaat om 25 % van 
onze regelmatig broedende vogelsoorten. Daarnaast kunnen nog 17 soorten als zeldzaam 
bestempeld worden (= 10 %). Opvallend is het grote aantal soorten dat met uitsterven bedreigd is. 
Van de 16 soorten in deze categorie zijn er niet minder dan 11 waarvan de Vlaamse broedpopulatie 
momenteel minder dan 10 paren bedraagt. Vier soorten komen zelfs niet meer jaarlijks tot broeden, 
een fenomeen dat meestal voorafgaat een volledige verdwijning. 
 

 
 
Loofbomen begeleiden een wandelpad door het dennenbos   Foto: Jeroen Casteels 
 



 

 

 
 

 
Tabel 2 Overzicht aantal territoria per soort in de verschillende deelgebieden 

 



 

 

 

Aantallen per soort 
 
De Boomklever is met vijf territoria niet slecht vertegenwoordigd. In vele andere gebieden in Haacht 
ontbreekt deze soort immers! De Boomkruiper is eveneens goed vertegenwoordigd met acht 
territoria. Na het Haachts Broek, haalt de Boomkruiper in de Hooiberg zijn hoogste dichtheid. De 
Buizerd werd voldoende vaak gezien om te concluderen tot één waarschijnlijk territorium. De Ekster 
komt met slechts vijf territoria voor. Opnieuw wordt dus vastgesteld dat dichtheden aan 
Eksterterritoria erg laag liggen wanneer bewoning ontbreekt. De Fazant ontbreekt volledig op de 
met dennen begroeide Hooiberg. Wel werden 4 territoria vastgesteld aan de westrand van het 
onderzochte gebied, in en rond de graslanden en populierenaanplantingen. Het tegenovergestelde 
geldt natuurlijk voor de Goudhaan: acht territoria komen voor, en dit enkel en alleen in de 
dennenbossen. De Grote Bonte Specht is met 11 territoria goed vertegenwoordigd. Het 
dichtheidscijfer voor deze soort is vergelijkbaar met de situatie in het Haachts Broek. De Groenvink 
voelt zich over alle onderzochte gebieden het best thuis in de Hooiberg: vijf territoria. En hetzelfde 
geldt voor de Groene Specht, die voorkomt met twee territoria. Vermeldenswaardig hierbij is wel 
dat slechts een minderheid van de waarnemingen in de met dennen begroeide percelen werd 
verricht. Om een Glanskop waar te nemen diende gewacht te worden tot de allerlaatste 
inventarisatieronde! Pas op 19 juni werden opeens twee adulten met twee juvenielen 
waargenomen in de dennen. Dat was dan wel meteen genoeg om te besluiten tot één zeker 
broedgeval in de Hooiberg! Het was van 1991 (tweede inventarisatiejaar van het Haachts Broek) 
geleden dat er nog eens Glanskoppen werden geobserveerd in Haacht! Van de Grasmus kan 
duidelijk geconcludeerd worden dat ze haar geprefereerde biotoop, zijnde verstoorde terreinen met 
pioniersvegetatie, zoals bijvoorbeeld recente kapplaatsen, inderdaad niet kon aantreffen in de buurt 
van de Hooiberg. Slechts één waarschijnlijk territorium kon worden vastgesteld. De Heggemus 
vindt blijkbaar wel haar gading. Er werden 14 territoria onderhouden en daarmee haalt de 
Heggemus hier een erg hoge dichtheid. Hetzelfde geldt voor de Holenduif, een elders in Haacht 
zelden aangetroffen broedvogel. Er werden vier territoria vastgesteld. De Houtduif komt dan wel 
weer overal talrijk tot broeden, ook in de Hooiberg. Er werden maar liefst 30 territoria geteld. Over 
de Koekoek is minder zekerheid. Niet alleen is deze soort moeilijk te interpreteren, maar er is ook 
een schaarste aan waarnemingen. Er kan hooguit besloten worden tot één waarschijnlijk 
territorium. Een andere broedvogel die maar zelden in de onderzochte gebieden tot broeden komt, 
is de Kauw. Ook dit jaar blijft het bij twee territoria. Van de Kievit werden vijf territoria vastgesteld, 
allen uiteraard in het westelijk deel van het onderzoeksgebied (graslanden). De Koolmees komt 
voor met 30 territoria.  

 
Figuur 2 A-typisch broedgeval van de Koolmees op de Hooiberg 

 

Daarmee haalt de Koolmees hier een erg hoge dichtheid. Het zwaartepunt van de territoria ligt op 
de buitenrand van de dennenaanplanting. Daar komt onder andere één nest voor in de 
Bosuilnestkast. Ook de Kuifmees haalt relatief hoge dichtheden, maar van deze mees werden 
slechts 10 territoria vastgesteld. De Kuifmees is de enige soort die alleen in dit gebied werd 
vastgesteld. In geen enkel ander onderzocht gebied werd de Kuifmees opgemerkt. De Kleine Bonte 
Specht is vertegenwoordigd met slechts één territorium. De afwezigheid van dood staand 
(populieren)hout speelt deze soort duidelijk parten. Een andere vogelsoort die de bosrand van de 



 

 

dennenaanplant verkiest, is de Merel. Over het ganse gebied komen maar liefst 29 territoria voor. 
De Nijlgans komt voor in de graslanden aan de westelijke zijde van het onderzoeksgebied. Twee 
koppels hielden er een territorium op na. Eén van de twee bracht 4 jongen voor. Van het andere 
koppel konden geen jongen worden opgemerkt. De Pimpelmees is met 34 territoria de talrijkste 
broedvogel in de Hooiberg. In vergelijking met andere reeds onderzochte gebieden betekent dit 
meteen ook een hoge dichtheid. De Roodborst komt voor met 28 territoria. De Spreeuw vond 5 
holletjes voldoende geschikt om een territorium rond te verdedigen. Geen enkel kwam daarvan 
voor in de dichte dennenaanplanting. Een andere soort die liever deze monotone aanplantingen 
vermijd is de Staartmees. Er komen 10 territoria voor, allen aan de westelijke zijde van het 
onderzochte gebied. Hoewel reeds op 7 april een erg vroege Tuinfluiter werd waargenomen, bleek 
de soort geen voorkeur weg te dragen voor de Hooiberg. Slechts drie territoria werden gehaald. 
Een pak meer Tjiftjaffen vrolijkten het voorjaar op. 29 territoria werden vastgesteld, verdeeld over 
het volledige gebied. De Turkse Tortel is ook hier weer niet weg te slaan van de mens. Er werden 
vier territoria vastgesteld. De Vink haalt een erg hoge dichtheid met 25 territoria en voelt zich 
duidelijk opperbest op deze plaats. Het zwaartepunt van de territoria ligt duidelijk in de 
aanplantingen van den.  
Geheel hierbij aansluitend is het geval van de Vlaamse Gaai. Ook deze haalt een hoge dichtheid 
en verkiest duidelijk de dennen. Waar er water is, is er het Waterhoen. Langs de 1,5 km Leibeek en 
Binnenbeek die het onderzoeksgebied begrenst in het westen, komen de meeste van de in totaal 
negen territoria voor. Er werd ook één territorium van de Witte Kwikstaart vastgesteld. Dit werd 
opgemerkt langs de Binnenbeek, aan de grens met Boortmeerbeek. De Wilde Eend komt talrijk 
voor in de Hooiberg, maar haast uitsluitend in het westelijke deel, langs de Leibeek. In totaal 
werden 25 territoria ingeschat. Op de natste plekken in de dennenaanplantingen werden eveneens 
broedsels vastgesteld. De Winterkoning is met 32 territoria de tweede talrijkste broedvogel in de 
Hooiberg. De locaties komen verspreid over het hele gebied voor. De 8 territoria van de Zanglijster 
komen dan weer uitsluitend voor in de populierenaanplantingen in het westelijke deel. In de 
dennenbossen werd geen zanglijstergezang gehoord. De Zwarte Kraai mag een tamelijk talrijke 
broedvogel in de Hooiberg genoemd worden. Er komen 13 territoria voor, en daarmee wordt 
duidelijk dat deze soort een voorkeur heeft voor de dichte aanplantingen. De Zwartkop komt voor 
met 24 territoria, en de voorkeur voor bosrand is zeer duidelijk. De Zwarte Mees werd voorheen 
enkel nog maar in het Haachts Broek als erg zeldzame broedvogel vastgesteld. Maar het is nu in 
de Hooiberg, waar drie territoria vastgesteld werden, pas duidelijk dat deze soort een voorkeur 
heeft voor iets grotere oppervlakten aan naaldhout. De Zwarte Specht is een zekere broedvogel in 
de populierbosjes in het westen van het onderzochte gebied. Talrijke waarnemingen werden 
verricht en indiceerden één territorium. Jammer genoeg kon niet worden vastgesteld of het een 
geslaagd broedgeval betrof.  
 

 
 
            Een droog stukje Hooiberg   Foto: Jeroen Casteels 
 
 
      



 

 

 
 

 

Bijzonderheden 
 

Naaldhoutsoorten 
 
De Hooiberg trekt een aantal broedvogelsoorten aan die elders in Haacht niet, of per uitzondering, 
broedend worden aangetroffen. De reden hiervoor is de aanwezigheid van talrijke naaldbomen. In 
de overige onderzochte gebieden ontbreekt dergelijk aandeel aan naaldhout. In de Hooiberg 
bestaat het naaldhout haast uitsluitend uit aangeplante dennen.  

Tabel 3 Top 10 van de talrijkste vogels in de Hooiberg (2008) 



 

 

 
Vogelsoorten die specifiek hierdoor worden aangetroffen zijn Goudhaan, Kuifmees en Zwarte 
Mees. 
 
Soorten die ook wel in andere bostypes tot broeden komen, maar erg hoge dichtheden halen in de 
dennenaanplantingen van de Hooiberg zijn: Boomklever, Groenling, Holenduif, Pimpelmees, Vink, 
Vlaamse Gaai. 
 

Opvallende afwezigen 
 
Opvallend is de afwezigheid van Sperwer en Torenvalk. Geen enkele waarneming van deze twee 
roofvogels werd verricht tijdens de onderzoeksperiode. Buiten het feit dat toevallig geen van beide 
soorten in het onderzoeksgebied tot broeden kwam, kunnen geen echte conclusies worden 
getrokken. Het blijft echter wel verrassend dat de Sperwer, die toch graag broedt in naaldbomen, 
schittert door afwezigheid. 
 
Uit de het feit dat geen enkele waarneming werd verricht van Matkop en Nachtegaal kan wel een 
hardere conclusie worden getrokken: deze soorten vinden absoluut hun gading niet in de Hooiberg, 
maar verkiezen duidelijk de vochtigere, alluviale bossen inde Leibeekvallei. 

Niet broedende vogels 
 
Naast de 40 vogelsoorten die als broedvogel konden bevestigd worden, werden ook nog 11 andere 
vogelsoorten waargenomen binnen de inventarisatieperiode. Van deze vogelsoorten kon echter 
niet voldoende worden aangewezen dat ze tot broeden komen in het gebied. Hieronder volgt een 
overzicht van deze niet-broeders. 
 
Van de Bosuil worden haast jaarlijks de jongen geringd uit een nestkast in de Hooiberg. Dit jaar 
echter werden Holenduiven aangetroffen in deze nestkast. Er waren verder onvoldoende 
waarnemingen beschikbaar om te vermoeden dat de Bosuil elders in de Hooiberg tot broeden zou 
zijn overgegaan. Ook de Blauwe Reiger werd meermaals genoteerd, maar van deze soort is geen 
enkel broedgeval bekend op grondgebied van de gemeente Haacht.  Op 1 april werd de enige 
waarnemingen verricht van Canadese Gans. Het betrof weliswaar een koppel, toch bleven verdere 
waarnemingen van deze exoot gelukkig uit en kan deze soort vooralsnog niet tot de broedvogels 
van de Hooiberg gerekend worden. Er zijn vervolgens welgeteld twee waarnemingen van Fitis: één 
op 1 april en één op 19 juni van twee exemplaren samen. Beide waarnemingen vallen echter buiten 
de beste periode. De Fitis kan met andere woorden niet tot de broedvogels gerekend worden. De 
Havik werd tot drie maal toe waargenomen. Eenmaal zelfs een kekkerend overvliegend exemplaar. 
Alle waarnemingen vallen in de beste periode. Toch kan de enige conclusie hier zijn dat de Havik 
buiten het onderzochte terrein tot broeden kwam, en niet in de Hooiberg. Er waren waarnemingen 
van kleine groepjes Kramsvogels tot 1 april. Niet laat genoeg dus om enig vermoeden van broeden 
te mogen koesteren. Hetzelfde geldt voor de Sijs. Niet dat deze als broedvogel kon verwacht 
worden. De laatste voorjaarswaarneming is van 30 maart. Er werden erg mooie waarnemingen 
verricht van de Watersnip. Tussen 9 maart en 12 april werden maar liefst vijf maal Watersnippen 
gezien. En dit steeds op hetzelfde perceeltje in de uiterste noordwestelijke hoek van het 
onderzoeksgebied. Getelde aantallen bedroegen respectievelijk 8, 9, 14, 1 en 1. Uiteraard is de 
Watersnip geen broedvogel van de Hooiberg, maar dus wel een erg trouwe wintergast. Een andere 
typische overwinteraar, de Waterpieper werd waargenomen op 30 maart. Witgatjes werden gezien 
in het vroege voorjaar: ééntje op 30 maart, maar verrassend genoeg ook een groepje van maar 
liefst zeven exemplaren op 16 april. Daarna werden er geen meer genoteerd. 
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Verschenen reeds in de reeks 
 

Rapporten Natuur.studie N. Haacht 
 

1: Broedvogels van het Haachts Broek - 2005 
2: Broedvogels van het Schorisgat - 2006 
3: Broedvogels van het Schoonbroek -2007 
4: Amfibieën van de anti-tankgracht - 2008 
5: Broedvogels van de hooiberg – 2008 

6: Broedvogels van de anti-tankgracht - 2008 
 

De Vogelwerkgroep van Natuurpunt afdeling 
Haacht inventariseert, telt, beheert, beschermt,… 

de avifauna van Haacht. 
 

Meer informatie bij Johan De Meirsman, 
0476/24.94.24 – johan.demeirsman@advalvas.be 
of via de pagina’s van de VWG op de website 

www.natuurpunthaacht.be 
 

FFoottoo  oommmmeezziijjddee::  KKuuiiffmmeeeess 

 


