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2 Inleiding 
 
Begin 2015 is gestart met het opstellen van een database van waarnemingen van allerlei planten- 
en diersoorten in de gemeente Venray. Doel van deze database is enerzijds de verspreiding van 
beschermde soorten beter in beeld te hebben. Anderzijds kunnen de waarnemingen binnen de 
natuurgebieden die in beheer zijn bij de gemeente ons iets vertellen over de kwaliteit van de 
natuur en daarmee ook het beheer. Diverse natuurliefhebbers hebben de moeite genomen om hun 
waarnemingen met ons te delen, samen goed voor een kleine 2000 waarnemingen van algemene 
soorten, maar ook van meer zeldzame soorten. Daarnaast heeft de provincie Limburg in 2014 een 
inventarisatie van broedvogels uitgevoerd in het buitengebied van de gemeente (alle gebieden 
buiten de bebouwde kom)In deze broedvogelkartering wordt alleen een vooral geselecteerde groep 
vogelsoorten onderzocht.  
 

3 Natuurwetten 
 

3.1 Flora en Faunawet 
 
De Flora en faunawet regelt in Nederland de bescherming van in het wild levende planten- en 
diersoorten. De doelstelling is bescherming bieden en behouden van een gunstige staat van 
instandhouding van populaties van deze planten- en diersoorten. Het uitgangspunt van de wet is 
een nee, tenzij-principe dat zich vertaald in een aantal verbodsbepalingen. Zo is het bijvoorbeeld 
verboden om beschermde planten te plukken en beschermde dieren te verstoren, te vangen of te 
doden.  
 
De Flora en faunawet kent een algemene zorgplicht die voor iedereen geldt. De zorgplicht houdt in 
dat iedereen die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn of haar handelen nadelige 
gevolgen voor flora en/of fauna kan worden veroorzaakt, verplicht is deze handeling achterwege te 
laten. Dit betekent niet dat er geen dieren mogen worden gedood, maar dat dit wel, indien echt 
noodzakelijk, op een zodanige manier gebeurt dat het lijden zo beperkt mogelijk is.  
 
Als een activiteit desondanks toch kan leiden tot overtreding van een verbod uit de wet kan 
ontheffing worden verleend als voldaan wordt aan een aantal criteria. 
 
Daarnaast regelt de wet voor een aantal soorten een extra bescherming. Deze soorten zijn 
onderverdeeld in een aantal categorieën. Vogelsoorten vallen niet binnen deze categorieën. Alle 
vogelsoorten zijn in Nederland namelijk beschermd(beschermde planten en dieren). 
De algemene soorten (tabel1) kennen een lichte bescherming. Als iemand een activiteit 
onderneemt die valt onder de noemer bestendig beheer of onderhoud, bestendig gebruik of een 
ruimtelijke ontwikkeling geldt een vrijstelling voor deze soorten. Voor deze activiteiten hoeft geen 
ontheffing worden aangevraagd mits er geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van 
instandhouding van de soort. Voor alle andere activiteiten is wel een ontheffing nodig. Er wordt dan 
getoetst of de activiteit geen afbreuk doet aan de gunstige staat van instandhouding van de soort. 
In Venray komen een aantal soorten voor uit tabel 1 zoals Konijn, Haas, Ree en Vos.  
 

http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur
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De minder algemene soorten uit tabel 2 kennen een minder uitgebreide vrijstelling. Als iemand een 
(nieuwe) activiteit onderneemt die valt onder het begrip bestendig beheer en –onderhoud of 
ruimtelijke ontwikkeling, dan geldt een vrijstelling voor deze soorten, mits er wordt gewerkt 
volgens een door de minister van EZ goedgekeurde gedragscode. Dit geldt ook voor alle 
vogelsoorten.  Voor alle overige activiteiten is een ontheffing nodig. De aanvraag hiervan wordt 
getoetst aan het criterium dat de activiteit geen afbreuk doet aan de gunstige staat van 
instandhouding van de soort. 
 
De kwetsbare of zeldzame soorten zijn opgenomen in tabel 3. Voor deze soorten geld een zware 
bescherming. Voor deze soorten kan alleen voor een activiteit die valt onder bestendig beheer en –
onderhoud vrijstelling worden verkregen mits wordt gewerkt volgens een door de minister van EZ 
goedgekeurde gedragscode. Uitzondering is bestendig beheer- en onderhoud in de bosbouw en 
landbouw, en bestendig gebruik. Hiervoor wordt geen vrijstelling verleend, ook niet als er wordt 
gewerkt volgens een gedragscode. In dergelijke gevallen en wanneer geen sprake is van bestendig 
beheer en –onderhoud moet ontheffing worden verkregen. Een ontheffingsaanvraag wordt getoetst 
aan drie aspecten, namelijk of er sprake is van een in de wet genoemd belang, er geen alternatief 
is en of de activiteit geen afbreuk doet aan de gunstige staat van instandhouding van de soort. 
 
Er bestaat nog een vierde groep, namelijk de vogels waarvan hun nesten jaarrond beschermd zijn. 
De vogelsoorten waarvan de nesten jaarrond zijn beschermd   
 

3.2 Natuurbeschermingswet 
 
In de natuurbeschermingswet zijn de Europese Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn uitgewerkt. 
Deze zijn vervolgens vertaald naar de verschillende Natura 2000-gebieden in de vorm van 
instandhoudingsdoelstellingen. Deze doelstellingen zijn geformuleerd in de vorm van behoud of 
uitbreiding van areaal, aantal en/of kwaliteit een habitattype, soort of vogelsoort.  Aan de hand van 
de huidige staat van instandhouding kan worden bepaald of extra beheermaatregelen nodig zijn. 
Daarnaast wordt aan de staat van instandhouding getoetst of een bepaalde activiteit kan worden 
toegestaan. Activiteiten in en rond Natura 2000 gebieden die mogelijk een negatief effect kunnen 
hebben op een instandhoudingsdoelstelling kunnen zonder vergunning geen doorgang vinden. 
 

4 Beheer van de natuurgebieden 
De gemeente Venray heeft zelf ca. 1650 ha bos en natuur in eigendom en beheer. Grote delen van 
het bos hebben een hoofdfunctie in de vorm van houtproductie. Daarnaast kennen de bossen nog 
nevenfuncties zoals extensieve recreatie zoals wandelen, fietsen, mountainbiken en paardrijden.  
De bos- en natuurgebieden vormen verder een belangrijk leefgebied voor talloze planten en dieren. 
De aan- of afwezigheid van specifieke plantensoorten en diersoorten kunnen iets zeggen over de 
kwaliteit van de gebieden. Zo kan het voorkomen van zeldzame soorten aangeven dat het 
gevoerde beheer juist goed is. Het ontbreken ervan kan dan weer een signaal zijn dat het beheer 
een aanpassing vraagt. Omdat we, buiten broedvogels, nog niet zo veel informatie beschikbaar 
hebben over de aanwezigheid en verspreiding van soorten in de gemeentelijke natuurgebieden kan 
er in dit stadium nog niet zo veel over gezegd worden. De komende edities van de 
natuurwaardenkaart zullen hier wel dieper op in gaan. 
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5 Methode 
De ontvangen waarnemingen zijn in een database gezet met per waarneming een x- en y-
coördinaat. Deze bepaald de plaats van de waarneming. Vervolgens zijn de waarnemingen met een 
geografisch informatie systeem (gis) op een kaart geplaatst. Niet alle waarnemingen zijn 
automatisch in de kaarten verwerkt. Zo zijn bijvoorbeeld waarnemingen van vogelsoorten waarvan 
hun nest jaarrond is beschermd alleen uit de broedtijd opgenomen. Een Buizerd in de winter zegt 
immers niets over een mogelijk voorkomen als broedvogel. Veel beschermde soorten zijn erg 
kwetsbaar. Er is gekozen om de locaties waar de soorten zijn aangetroffen niet  precies aan te 
geven. Er is gebruik gemaakt van een methode om m de locaties van kwetsbare soorten te 
beschermen,  maar toch hun aanwezigheid te kunnen weergeven. Hiertoe is de gemeente 
opgedeeld in 206 hokken van één vierkante kilometer. De kaart geeft hierbij alleen de 
aanwezigheid van de soort per vierkante kilometer weer aan de hand van de waarnemingen. 
Omdat de verschillende beschermde soorten zijn opgedeeld in categorieën (zie hoofdstuk 2), zijn 
ook de kaarten hierin opgedeeld.  
 

5.1 Houdbaarheid 
Omdat de planten, maar zeker ook dieren mobiel zijn en de verspreiding jaar op jaar kan 
verschillen zijn de gegevens maar beperkt houdbaar, zeker voor gebruik bij toetsing aan de Flora 
en Faunawet en Natuurbeschermingswet. Om die reden is het van belang om de gegevens up to 
date te houden. Het streven is dan ook om de kaarten jaarlijks te verversen.  
 

6 Resultaten 
 

6.1 Flora en faunawet beschermde soorten 
 
In de gemeente Venray zijn in de periode 2012-2014 79 soorten aangetroffen die worden vermeld 
die extra bescherming genieten binnen de Flora en faunawet. Hiervan staan 16 soorten in tabel 1, 
17 in tabel 2 en 8 in tabel 3. Van de 38 vogelsoorten waarvan hun nesten jaarrond zijn beschermd 
vallen 12 soorten onder zware bescherming. Van deze soorten wordt aangenomen dat ze slecht in 
staat zijn om een alternatieve broedplek te vinden. De overige 26 soorten zijn flexibeler. Hun 
nesten zijn wel beschermd, maar als er voldoende alternatieve locaties voorhanden zijn is de 
bescherming minder zwaar. 
 
Tabel 5.1 Aantal soorten uit de Flora en faunawet aangetroffen in de gemeente Venray 

Beschermingsniveau Aantal soorten 

Tabel 1 16 
Tabel 2 17 
Tabel 3 8 
Jaarrond beschermde nesten 36 

 
6.1.1 Tabel 1 soorten 
De aangetroffen tabel 1 soorten zijn algemene soorten. De meeste soorten stellen geen hoge eisen 
aan hun leefomgeving en kunnen op velerlei plekken worden aangetroffen. Zoogdieren zijn met 
acht soorten heb best vertegenwoordigd. Daarnaast zijn vier amfibieën en reptielen gevonden en 
vier planten. De verspreidingskaarten van de soorten zijn terug te vinden in bijlage 2. 
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Tabel 5.2 Soorten uit tabel 1 bij de Flora en faunawet aangetroffen in kilometerhokken in Venray 

Soort Aangetroffen kilometerhokken 

Bunzing 4 
Egel 2 
Haas 7 
Hermelijn 1 
Konijn 8 
Ree 12 
Vos 2 
Wezel 1 
Bastaardkikker 7 
Bruine Kikker 7 
Gewone Pad 4 
Kleine watersalamander 1 
Grasklokje 5 
Gewone kaardebol 1 
Kleine maagdenpalm 2 
Koningsvaren 1 

 
6.1.2 Tabel 2 soorten 
 
De 17 tabel 2 soorten bestaan uit drie zoogdieren, twee amfibieën en reptielen en 12 planten. De 
aangetroffen soorten stellen hogere randvoorwaarden aan hun leefomgeving dan de tabel 1 
soorten. De verspreiding van sommige soorten zijn beperkt tot natuurgebieden in de goudgroene 
natuurzone (voorheen ehs), terwijl soorten als Steenbreekvaren en Tongvaren juist gebonden zijn 
aan stedelijk gebied en dan met name oude kalkrijke muren. Ook de Jeneverbes, in het Natura 
2000 gebied Boschhuizerbergen een instandhoudingsdoelstelling en daar als populatie  beschermd 
via de Natuurbeschermingswet, staat vermeld in tabel 2 behorende bij de Flora en faunawet.  Wat 



Natuurwaardenkaart Venray 2012-2014 

7 
 

verder in deze lijst opvalt zijn een aantal planten, als het Ruig klokje en Steenanjer waarvan de 
verspreiding is beperkt tot één locatie en daar waarschijnlijk is ingezaaid. De kaarten waarop de 
verspreiding is aangegeven staan in bijlage 3. 
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Tabel 5.3 Soorten uit tabel 2 bij de Flora en faunawet aangetroffen in kilometerhokken in Venray. 

Soort Aangetroffen kilometerhokken 

Eekhoorn 8 
Steenmarter 1 
Wild zwijn 1 
Alpenwatersalamander 2 
Levendbarende hagedis 4 
Gele helmbloem 1 
Jeneverbes 5 
Kleine zonnedauw 2 
Prachtklokje 1 
Rapunzelklokje 5 
Ruig klokje 1 
Steenanjer 1 
Steenbreekvaren 1 
Tongvaren 1 
Veldsalie 1 
Wilde gagel 1 
Wilde marjolein 3 

 
6.1.3 Tabel 3 soorten 
 
De tabel 3 soorten zijn de meest kwetsbare en schaarse soorten. Deze soorten stellen doorgaans 
hoge eisen aan hun leefomgeving zoals de Heikikker en zijn daarom zeldzaam of zijn bezig met een 
opmars na een herintroductie zoals de Bever. De Das is landelijk gezien nog behoorlijk schaars, 
maar in Venray is de dichtheid behoorlijk hoog dankzij jarenlange beschermingsmaatregelen. 
Meest opvallende soort in deze lijst is de Gevlekte witsnuitlibel. Deze zeldzame libellensoort komt 
voornamelijk voor in de laagveengebieden. In 2012 was er echter sprake van een omvangrijke 
invasie uit Oost-Europa. De libel is toen ook in Venray aangetroffen. 
 
Tabel 5.4 Soorten uit tabel 3 bij de Flora en faunawet aangetroffen in kilometerhokken in Venray 

Soort Aangetroffen kilometerhokken 

Das 135 
Europese bever 1 
Heikikker 3 
Kamsalamander 1 
Poelkikker 1 
Vinpootsalamander 1 
Gevlekte witsnuitlibel 1 
Drijvende waterweegbree 1 

 
6.1.4 Jaarrond beschermde nesten 
De Flora en Faunawet beschermd alle broedende vogels. Daarnaast zijn er een aantal vogelsoorten 
waarvan het nest ook buiten de broedtijd is beschermd in geval van een ruimtelijke ingreep, de 
jaarrond beschermde nesten. In Venray zijn in de periode 2012-2014 36 vogelsoorten aangetroffen 
waarvan hun nest jaarrond is beschermd. In de bijlage bij de Flora en Faunawet wordt 
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onderscheidt gemaakt in verschillende redenen waarom nesten van bepaalde vogelsoorten extra 
zijn beschermd. De jaarrond beschermde nesten van broedvogels bestaan uit vier categorieën. De 
nesten van categorie vijf-soorten zijn alleen jaarrond beschermd indien er niet voldoende 
alternatieve broedlocaties voorhanden zijn. 
 
Categorie 1 bestaat uit een groep van vogelsoorten die nesten hebben die behalve tijdens het 
broedseizoen de rest van het jaar  ook in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats. 
 

Soort Aangetroffen kilometerhokken 

Steenuil 46 

 
 
Categorie 2 bestaat uit nesten van vogelsoorten die in kolonies broeden en elk broedseizoen op 
dezelfde plaats broeden en daarin erg honkvast zijn. De voorwaarden waar de nestplaats aan moet 
voldoen zijn vaak erg specifiek en daardoor zeer beperkt beschikbaar. Bekende voorbeelden die 
ook in Venray voorkomen zijn Gierzwaluw en Huismus. Omdat er geen broedgegevens van 
beschikbaar zijn is er (nog) geen kaart van gemaakt. Gierzwaluwenkolonies zijn vooral te 
verwachten in het meest verstedelijkte gebied van de kern van Venray, maar ze kunnen ook elders 
wel voorkomen. Huismussen zijn minder afhankelijk ven sterke verstedelijkingen. Een beeld 
hiervan is echter nog niet voorhanden. 
 

Soort Aangetroffen kilometerhokken 

Gierzwaluw ? 
Huismus ? 

 
Categorie 3 vormen nesten van broedvogels die geen koloniebroeders zijn, maar  die elk 
broedseizoen op dezelfde plaats broeden en daarin erg honkvast zijn. De voorwaarden waar de 
nestplaats aan moet voldoen zijn vaak erg specifiek en daardoor zeer beperkt beschikbaar. 
Tegenwoordig zijn deze soorten voor een aanzienlijk deel afhankelijk van kunstmatige 
nestplaatsen. 
 

Soort Aangetroffen kilometerhokken 

Grote Gele Kwikstaart 2 
Kerkuil 15 
Slechtvalk 2 

 
Categorie 4 bestaat uit nesten van broedvogels die jaren achtereen gebruik maken van hetzelfde 
nest en zelf niet of nauwelijks in staat zijn om zelf een nest te bouwen. Onder deze groep behoren 
de meeste roofvogelsoorten.  
 

Soort Aangetroffen kilometerhokken 

Boomvalk 5 
Buizerd 83 
Havik 32 
Ransuil 4 



Natuurwaardenkaart Venray 2012-2014 

10 
 

Sperwer 20 
Wespendief 6 

 
Categorie 5 bestaat uit een grotere lijst vogelsoorten. Van deze soorten zijn de nesten niet 
jaarrond beschermd, tenzij er zware ecologische redenen zijn. De soorten uit deze categorie keren 
jaren achtereen terug naar dezelfde broedplaats, maar zijn flexibel genoeg om een alternatieve 
broedlocatie te vinden. Een aantal van deze soorten zijn in de provinciale kartering niet onderzocht 
omdat ze buiten de onderzoek focus lagen, terwijl op voorhand wel kan worden aangenomen dat 
ze in de gemeente op verschillende plaatsen voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn Koolmees en 
Pimpelmees, maar ook Huiszwaluw. 
 

Soort Aangetroffen kilometerhokken 

Boerenzwaluw ? 
Bonte Vliegenvanger 68 
Boomklever 106 
Boomkruiper 167 
Bosuil 26 
Ekster 101 
Gekraagde Roodstaart 123 
Glanskop 7 
Grauwe Vliegenvanger 115 
Groene Specht 45 
Grote Bonte Specht 126 
Huiszwaluw ? 
IJsvogel 10 
Kleine Bonte Specht 51 
Koolmees ? 
Oeverzwaluw 3 
Pimpelmees ? 
Raaf 2 
Spreeuw ? 
Torenvalk 25 
Zwarte Kraai 168 
Zwarte Mees 46 
Zwarte Roodstaart 113 
Zwarte Specht 22 

 

7 Diversiteit in Venray 
Aan de hand van de hoeveelheid aan informatie die beschikbaar is per kilometerhok geeft een 
indicatie van de biodiversiteit en de soortenrijkdom. Uiteraard is de informatie over de hoeveelheid 
aan soorten niet alleen het resultaat van een gevarieerd gebied, maar zit er ook een 
‘waarnemerseffect’ in. Er is immers een relatie tussen de hoeveelheid waargenomen soorten (en 
aantallen per soort) en de dichtheid aan waarnemers. Toch is het aardig om een beeld te hebben 
van de biodiversiteit in Venray.  
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Aantal gemelde soorten Kilometerhokken 

0 soorten 42 
1-25 soorten 139 
25-50 soorten 9 
50-100 soorten 11 
100-150 soorten 3 
150-200 soorten 0 
>200 soorten 2 

 
Van de 206 kilometerhokken in Venray worden 42 hokken niet of nauwelijks bezocht wat resulteert 
in nul soorten. Het is natuurlijk niet voor te stellen dat hier geen enkele soort zou kunnen worden 
aangetroffen. In veruit de meeste van de kilometerhokken zijn tussen de 1 en 25 soorten planten 
en dieren waargenomen. Door de oogharen heen zijn dit de grotere open gebieden in 
landbouwkundig gebruik. Toch vallen ook grotere natuurgebieden binnen deze groep. Zo is in de 
kilometerhokken waarin de Boschhuizerbergen is onderverdeeld maar maximaal 25 soorten per 
hok gemeld.  De soortenrijke gebieden  zijn Smakterveld/Spurkt en omgeving met twee hokken 
met 100-150 soorten en een deel van het bos bij Testrik met eveneens 100 tot 150 soorten.  De 
beste twee kilometerhokken bevinden zich, wederom in het Smakterveld/Spurkt en, opvallend 
genoeg, in de kern van Venray. Dit laatste is overigens te verklaren vanwege de jaarlijkse 
vegetatiekartering van het IVN van de Bloementuin aan de Noordsingel. 
 

Soortgroep Aantal soorten 

Vogels 157 
Zoogdieren 26 
Amfibieën en reptielen 13 
Dagvlinders 32 
Libellen 32 
Sprinkhanen 26 
Nachtvlinders 465 
Planten 314 
Bijen, wespen en mieren 48 
Vliegen en muggen 8 
Vissen 2 
Kevers 191 
Zwammen 1 
Wantsen en luizen 51 
Overige insecten 15 
Overige geleedpotigen (spinnen, mijten,..) 33 
Schelpdieren, weekdieren 1 
Mossen en korstmossen 0 
Totaal 1415 

 
In totaal zijn over de periode 2012-2014 1415 verschillende soorten waargenomen in de gemeente 
Venray.  
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8 Bijlagen 
 
Bijlage 1 Waarnemers 
 
Bijlage 2 Kaarten Tabel 1 soorten 
 
Bijlage 3 Kaarten Tabel 2 soorten 
 
Bijlage 4 Kaarten Tabel 3 soorten 
 
Bijlage 5 Kaarten vogels met jaarrond beschermde nesten 
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Bijlage 1 Waarnemers 
 
Zonder de gegevens van onderstaande personen/organisaties was de natuurwaardenkaart niet tot 
stand gekomen (op alfabetische volgorde). 
 

Chrit Hoeijmakers Ed van der Zwet 

Frans Marcellis Frans Smits 

Geert Custers Gerrit Michels 

Gerrit van Meijel IVN Venray-Geijsteren 

Jan Droesen Jan Erik Kikkert 

Jan Gijsbers Jan Leunissen 

Lo Troisfontaine Marion de Bresser 

Piet Willems Provincie Limburg 

Ruud van Veen Theo Bouten 

Thijs van Dijk Wim Gielens 
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Bijlage 2 Kaarten Tabel 1 soorten 
 
Bastaardkikker Pelophylax kl. esculentus 
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Bruine Kikker Rana temporaria 

 
 
Bunzing Mustela putorius 
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Egel Erinaceus europaeus 

 
 
 Gewone Pad Bufo bufo 
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Grasklokje Campanula rotundifolia 

 
 
Grote Kaardebol Dipsacus fullonum 
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Haas Lepus europaeus 

 
 
Hermelijn Mustela erminea 
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Kleine Maagdenpalm Vinca minor 

 
 
Kleine Watersalamander Lissotriton vulgaris 
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Konijn Oryctolagus cuniculus 

 
 
Koningsvaren Osmunda regalis 
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Ree Capreolus capreolus 

 
 
Vos Vulpes vulpes 
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Wezel Mustela nivalis 
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Bijlage 3 kaarten Tabel 2 soorten 
 
 
Alpenwatersalamander Ichthyosaura alpestris 
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Eekhoorn Scirius vulgaris 

 
 
Gele Helmbloem Pseudofumaria lutea 
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Jeneverbes Juniperus communis 

 
 
Kleine Zonnedauw Drosera intermedia 
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Levendbarende Hagedis Zootoca vibipara 

 
 
Prachtklokje Campanula persicifolia 
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Rapunzelklokje Campanula rapunculus

 
 
Ruig Klokje Campanula trachelium 
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Steenanjer Dianthus deltoides 

 
 
Steenbreekvaren Asplenium trichomanes 
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Steenmarter Martes fiona 

 
 
Tongvaren Asplenium scolopendrium 
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Veldsalie Salvia prantensis 

 
 
Wild Zwijn Sus scrofa 
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Wilde Gagel Myrica gale 

 
 
Wilde Marjolein Origanum vulgare 
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Bijlage 4 Kaarten tabel 3 soorten 
 
 
Das meles meles 
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Drijvende Waterweegbree Luronium natans 

 
 
Europese Bever Castor fiber 
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Gevlekte Witsnuitlibel  Leucorrhinia pectoralis 

 
 
Heikikker Rana arvalis 
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Kamsalamander Triturus crastatus 

 
 
Poelkikker Pelophylax lessonae  
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Vinpootsalamander Lessotriton helveticus 
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Bijlage 5 Kaart Vogels met jaarrond beschermde nesten 
 
 
Steenuil Athene noctua  categorie 1 
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Grote Gele Kwikstaart Motacilla cinerea categorie 3 

 
 
Kerkuil Tyto alba categorie 3 
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Slechtvalk Falco peregrines categorie 3 

 
 
Boomvalk Falco subbuteo categorie 4 
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Buizerd Buteo buteo categorie 4 

 
 
Havik Accipiter gentilis categorie 4 
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Ransuil Asio otus categorie 4 

 
 
Sperwer Accipiter nisus  categorie 4 
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Torenvalk Falco tinnunculus categorie 4 

 
 
Wespendief Pernis apivorus categorie 4 
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Bonte Vliegenvanger Ficedula hypoleuca categorie 5 

 
 
Boomklever Sittia europaea categorie 5 
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Boomkruiper Certhia brachydactyla categorie 5 

 
 
Bosuil Strix aluco categorie 5 
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Ekster Pica pica categorie 5 

 
 
Gekraagde Roodstaart Phoenicurus phoenicurus categorie 5 
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Glanskop Poecile palustris categorie 5 

 
 
Grauwe Vliegenvanger Muscicapa striata categorie 5 
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Groene Specht Picus viridis categorie 5 

 
 
Grote Bonte Specht Dendrocopus major categorie 5 
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IJsvogel Alcedo atthis categorie 5 

 
 
Kleine Bonte Specht Dendrocopus minor categorie 5 
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Oeverzwaluw Riparia riparia categorie 5 

 
 
Raaf Corvus corax categorie 5 
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Zwarte Kraai Corvus corone categorie 5 

 
 
Zwarte Mees Periparus ater categorie 5 
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Zwarte Roodstaart Phoenicurus ochruros categorie 5 

 
 
Zwarte Specht Dryocopus martius categorie 5 
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