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(Noord-Brabant) en één in de Maria-
peel (Limburg). Daarnaast was er nòg 
een territoriaal paar in de Mariapeel 
aanwezig dat waarschijnlijk niet tot 
broeden is gekomen. 

BROEDENDE KRAANVOGELS IN DE PEEL

De broedpopulatie van de Kraanvogel in Duitsland 
heeft sedert 1970 een fl inke groei doorgemaakt, van 
nog geen 600 naar ruim 9.000 paren in 2015 (LeHr-
mann, 2017). De soort breidde daarbij haar areaal in 
westelijke richting uit, waardoor in 2001 het eerste 
broedgeval voor Nederland in het Fochteloërveen 
in Friesland kon worden vastgesteld (Feenstra & 
Kuipers, 2012). Daarna wist de Kraanvogel ook in 
de provincies Drenthe, Overijssel en Gelderland 
succesvol te broeden. Het Korenburgerveen in Gel-
derland was tot 2018 het gebied dat daar in 2015 als 
laatste gekoloniseerd werd (KWaK, 2018). In de Peel 
is de vestiging als broedvogel heel geleidelijk gegaan.
Op grond van waarnemingen van overzomerende 
Kraanvolgels in de Mariapeel (Hustings et al., 2006) 
werd gehoopt op een spoedig broedgeval in de Peel. 

De Kraanvogel (Grus grus) is een 
regelmatig waargenomen trekvo-

gel in de provincie Limburg (HustIngs 
et al., 2006). Nieuw is dat deze soort in 
2018 voor het eerst in Noord-Brabant 
en Limburg heeft gebroed. Geheel 
onverwacht was de vestiging van deze 
vogel niet. De soort is al enkele decen-
nia bezig met een opmars vanuit het 
oosten van Duitsland, waarbij het are-
aal met gemiddeld 8 km per jaar naar 
het westen werd uitgebreid (sCHotman, 
2015). Nadat zich in 2001 het eerste 
Nederlandse broedgeval in het Fochte-
loërveen in Friesland had aangediend, 
werden geleidelijk ook de provincies 
Drenthe, Overijssel en Gelderland door 
broedparen bezet (Feenstra, 2018). In 
2018 zijn er nu ook in Zuid-Nederland 
in de Peel twee zekere broedgevallen 
geconstateerd: één in de Groote Peel 

Eerste broedende Kraanvogels in 
Noord-Brabant en Limburg in 2018
Boena van Noorden, Provincie Limburg, cluster Natuur en Water, Postbus 5700 MA, Maastricht, e-mail: bpm.van.noorden@

prvlimburg.nl

Piet van den Munckhof, Staatsbosbeheer regio Zuid, Postbus 330, 5000 AH Tilburg

Figuur 1

Paartje Kraanvogels 

(Grus grus) met 

nest materiaal. 

Mariapeel, 7 april 2018  

(foto: Bjorn Alards). 
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▲▲ Figuur 2

Het nest van de 

Kraanvogel (Grus grus) 
in de Groote Peel, het 

eerste ooit gevonden 

in Noord-Brabant, 22 

augustus 2018 (foto: 

Boena van Noorden).

▲ Figuur 3

Broedbiotoop van de 

Kraanvogel (Grus grus) 
in de Groote Peel, 22 

augustus 2018 (foto: 

Boena van Noorden).

dat ook regelmatig baltsgedrag vertoonde (Loven et 
al., 2018). Aanwijzingen voor nestbouw of broeden 
zijn evenwel niet gevonden. De verwachting was 
dat het paar in 2018 zou terugkeren en tot broeden 
over zou gaan. Dit aangezien bekend is dat het bij 
Kraanvogels die een nieuw territorium vestigen niet 
meteen tot broeden komt (Feenstra & Kuipers, 
2012). Maar het liep toch anders. Er kwam in 2018 
niet één paar, maar er verschenen drie paar Kraan-
vogels ten tonele [figuur 1]. Vermoed wordt dat het 
paar van het Weerterbos daar deel van uitmaakte. De 
drie paren kozen evenwel niet voor het Weerterbos 
maar voor de Groote Peel en de Mariapeel. 

GROOTE PEEL

In de eerste drie weken van maart 2018 trokken er 
veel Kraanvogels over, waarbij ook regelmatig vogels 
aan de grond kwamen om te pleisteren. Rond de 
Groote Peel waren dat in maart groepen van 6 tot 
75 vogels (Waarneming.nL). Solitaire paren werden 
hierbij niet waargenomen. Groot was dan ook de 
verrassing toen op 6 april in dit gebied tegen de 
avond een paartje werd waargenomen dat stilletjes 
aan kwam vliegen en landde om te overnachten. 
Later bleek dit in de buurt van hun broedlocatie te 
zijn. De volgende dag steeg dit paar luid roepend op 
vanaf de slaapplek. Een week later, op 13 april, werd 
op dezelfde plaats de duetroep gehoord, hetgeen de 
eerste aanwijzing voor een territoriaal paar was. Op 
28 april bleken de vogels zich nog steeds op dezelfde 
plek op te houden, waarbij een aantal keren werd 
waargenomen dat een adulte vogel stilletjes kwam 
aanvliegen, even kort riep en landde. Kort daarna 
vertrok er weer een vogel in de richting van het 
agrarisch gebied. Dit gedrag werd geïnterpreteerd 
als aflossen bij het broeden. In de weken erna werd 
dit gedrag vaker waargenomen, op 7 juni voor 
het laatst. Ook werden er van april tot en met juli 
rond de Groote Peel solitaire foeragerende vogels 
opgemerkt, waarbij wordt aangenomen dat het om 
het broedpaar ging. Een sterke aanwijzing hiervoor 
is de waarneming van een Kraanvogel waarvan de 
rug met modder was ingesmeerd. Dit gedrag ver-
tonen Kraanvogels om zich tijdens het broeden te 
camoufleren (persoonlijke mededeling H. Feenstra). 
In het belang van de vogels werden er tijdens het 
broedproces geen pogingen ondernomen om naar 
het nest te zoeken. Medio juli was het zeker dat er 
al geruime tijd geen activiteit op de vermoedelijke 
broedlocatie meer was geweest. Een andere aanwij-
zing dat het paar gestopt was met de reproductie is 
de waarneming van een paar zonder jongen op 24 
juli in het aangrenzende agrarisch gebied. De laatste 
waarneming van Kraanvogels in de omgeving van 
de Groote Peel is op 1 september gedaan. De broed-
vogels hebben dus niet overwinterd in de regio.
Met toestemming van de beheerder van het gebied 
zijn beide auteurs op 22 augustus op pad gegaan 

Maar pas in 2015 werd in de Peel voor het eerst 
een paar gedurende het broedseizoen gezien. Het 
hoogtepunt was de waarneming van een copu-
lerend paar in de Deurnese Peel op 23 mei 2015 
(Waarneming.nL). Onduidelijk is of het paar een 
broedpoging heeft ondernomen. Succesvol broe-
den moet worden uitgesloten, maar het was wel 
het eerste keer dat een paar op Noord-Brabants 
grondgebied een territorium vestigde. Vol spanning 
werd uitgekeken naar 2016. Het paar uit 2015 werd 
toen terug verwacht. Helaas werden er in 2016 
in de broedtijd vrijwel geen waarnemingen van 
Kraanvogels gedaan en van balts of broeden was al 
helemaal geen sprake. In 2017 werd wel weer een 
territorium vastgesteld. Dit keer echter niet in de 
Peel, maar in het Weerterbos [figuur 7]. Vanaf 5 mei 
werd hier vrijwel permanent een paar waargenomen 
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▲▲ Figuur 4

Nestlocatie van de 

Kraanvogel (Grus grus) 

in de Mariapeel, 18 juli 

2018 (foto: Boena van 

Noorden).

▲ Figuur 5

Het nest van de 

Kraanvogel (Grus 

grus) in de Mariapeel, 

26 september 2018 

(foto: Piet van den 

Munckhof).

MARIAPEEL

In 2005 werd in de Mariapeel voor het eerst over-
zomering van een adulte vogel vastgesteld (Hus-
tings et al., 2006). Daardoor werd de verwachting 
gewekt dat er weldra een paar in de broedtijd zou 
gaan verschijnen. Helaas gebeurde dat in de periode 
2006 tot en met 2014 niet en werden zelfs geen 
overzomerende solitaire vogels meer gezien.  
In 2018 werden in en rond de Mariapeel vanaf eind 
maart regelmatig een paartje en solitaire Kraan-
vogelvogels waargenomen. De Mariapeel en de 
aangrenzende Deurnese Peel werden in 2018 door 
respectievelijk Sovon en de Provincie Limburg op 
broedvogels onderzocht, zodat een goed beeld van 
de situatie is verkregen. Op 27 maart werd voor 
het eerst in de Mariapeel een baltsend paar waar-

om het nest te zoeken in het Noord-Brabantse deel 
van de Groote Peel. Eerder waren op basis van de 
plek waar de vogels landden de coördinaten van de 
vermoedelijke nestlocatie in een GPS ingevoerd. 
Daarmee werd in de goede richting genavigeerd. 
Na een zware tocht, die af en toe door een vrijwel 
ondoordringbaar wilgenbos leidde, bereikten we 
een meer open gebied. Dankzij de droogte in de 
zomer van 2018 was de veronderstelde nestlocatie 
goed te bereiken; er stond geen water meer boven 
het maaiveld. Aan het begin van het broedseizoen 
zou deze tocht vrijwel onmogelijk zijn geweest, 
er moeten toen enkele decimeters water hebben 
gestaan. 
In het meer open gebied kon vrijwel rechtstreeks 
naar het nest worden gelopen. Het ronde en vrij 
platte nest bestond uit stengels van Pitrus (Juncus 
effusus) en veenmos (Sphagnum spec.); het had een 
doorsnede van 90 cm en was ongeveer 10 cm dik 
[figuur 2]. Het was bovenop de veenmos- en zegge-
vegetatie (Carex spec.) gebouwd. In het nest werden 
geen resten van eieren of veren van de Kraanvogel 
aangetroffen. Hierdoor ontbreekt hard bewijs dat 
er eieren of jonge Kraanvogels zijn geweest. Maar 
gezien de eerdere waarnemingen van vogels die 
elkaar aflosten wordt aangenomen dat het paar 
eieren moet hebben gehad. Mogelijk ook jongen, 
maar er zijn zeker geen jongen vliegvlug geworden. 
De droogte heeft veilig broeden waarschijnlijk niet 
bevorderd. Predatoren als Vos (Vulpes vulpes) en Wild 
zwijn (Sus scrofa) konden daardoor gemakkelijk het 
nest bereiken. In de omgeving zijn inderdaad wissels 
en zoelplekken van Wilde zwijnen aangetroffen. 
Anderzijds was het nest gaaf en dus niet uit elkaar 
getrokken of omgewoeld. 
De vegetatie en de daarmee samenhangende abi-
otische omstandigheden van de broedlocatie zijn 
als volgt te karakteriseren [figuur 3]. Rond het nest 
werd de vegetatie plaatselijk gedomineerd door 
soorten als Snavelzegge (Carex rostrata), Veenpluis 
(Eriophorum angustifolium) en Pitrus (Juncus effusus). 
Ook veenmos kwam er voor, evenals enkele sprieten 
Riet (Phragmites australis). Hier en daar groeiden 
jonge wilgen: Geoorde wilg (Salix aurita) en/of de 
kruising van Geoorde en Grauwe wilg (Salix cinerea). 
De aanwezigheid van Snavelzegge duidt op perio-
dieke kwel vanuit een aangrenzende dekzandrug die 
begroeid is met bos. Ondanks de uitvoering van een 
groot vernattingsproject (LIFE-project Peelvenen) in 
de jaren 2016-2018 zakte het oppervlaktewater als 
gevolg van de extreem droge zomer van 2018 diep 
weg. Op 1 juni was het waterpeil in een turfvaartje 
in de omgeving nog maar 17 cm lager dan op 20 
april, maar op 23 juli was dat peil al 72 cm lager dan 
in april en op 10 augustus zelfs méér dan 84 cm. Op 
laatstgenoemde datum was het vaartje droog geval-
len. Het voorkomen van Riet en Pitrus is vermoe-
delijk nog een na-ijlend effect van door kanaalwater 
veroorzaakte eutrofiëring.
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cie Limburg bevestigd. Op 7 april werd een paar 
slepend met nestmateriaal gefotografeerd [figuur 1]. 
Daarnaast verbleef een solitaire, nog niet volwas-
sen vogel in de Mariapeel en het aangrenzende 
Grauwveen. In de Deurnese Peel werd enkele keren 
een solitaire vogel opgemerkt. Vermoedelijk was of 
waren dit een of meerdere vogels uit de Mariapeel, 
die hier zo nu en dan vertoefden. Op 24 april ont-
dekte broedvogelkarteerder Ruud van Dongen een 
broedende Kraanvogel in de Mariapeel. Het eerste 
zekere broedgeval in de provincie Limburg! Na 
de ontdekking werd de broedlocatie gemeden om 
verstoring te voorkomen. Van het tweede territo-
riale paar werden geen aanwijzingen voor broeden 
gevonden, al is dat niet geheel uit te sluiten. In de 
periode 11 april tot en met 16 mei zijn er in en 
rond de Mariapeel alleen solitaire vogels waargeno-
men, wat een aanwijzing is dat de partners zich bij 
het nest ophielden. Op 17 mei verscheen er in de 
Mariapeel een paartje, dat daarna regelmatig werd 
waargenomen. Dit is een aanwijzing dat dit paar niet 
(meer) aan het broeden was. Omdat er op 18 juli 
nog steeds geen aanwijzingen waren voor Kraan-
vogels met jongen is besloten om op die dag de 
nestlocatie te bezoeken [figuur 4]. Het nest kwam 
qua materiaalgebruik sterk overeen met dat in de 
Groote Peel; het was gebouwd van pitrusstengels en 
veenmos [figuur 5]. De diameter was met 70 cm wat 

genomen in de omgeving van de later vastgestelde 
broedlocatie. Op 30 maart werden er zeker twee 
verschillende paren baltsend vastgesteld. De aanwe-
zigheid van twee territoria werd daarna nog enkele 
keren door broedvogelkarteerders van de Provin-

Figuur 7

Aanvankelijk leek het 

er op dat het eerste 

Limburgse broedgeval 

van de Kraanvogel (Grus 

grus) in het Weerterbos 

zou plaatsvinden. 

Weerterbos, 8 juni 2017 

(foto: M. Vaes).

Figuur 6

Eischaalresten van 

het eerste broedgeval 

van de Kraanvogel 

(Grus grus) in Limburg. 

Mariapeel, 18 juli 

2018 (foto: Boena van 

Noorden).
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DE TOEKOMST

Tijdens het schrijven van dit artikel in het voor-
jaar van 2019 zijn zowel in de Groote Peel als in 
de Mariapeel weer baltsende Kraanvogels waarge-
nomen. Dit keer bijna drie weken vroeger dan in 
2018. De paren zijn dus waarschijnlijk teruggekeerd! 
Helaas zijn de broedomstandigheden verre van 
optimaal, omdat de waterstand zich bij lange na niet 
heeft hersteld van de droge zomer van 2018. Het 
waterpeil vlakbij de broedplek in de Groote Peel is 
nu (eind maart 2019) 21 cm lager dan in 2018 om-
streeks dezelfde tijd. De tijd zal leren of de Kraan-
vogels, nu ze meer ervaren zijn, toch een broedsel 
kunnen groot brengen.
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tieve samenwerking met de beheerders van Staatsbosbeheer 
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kleiner en met een hoogte van 20 cm wat hoger dan 
het nest in de Groote Peel. In het nest werden resten 
van eischalen van de Kraanvogel aangetroffen [figuur 
6]. Onduidelijk was of het hier resten betrof van 
een ei dat was uitgekomen of dat het ei in het nest 
was gepredeerd. Net als in de Groote Peel is er geen 
enkele waarneming van een kuiken gedaan, zodat 
moet worden aangenomen dat dit eerste broedgeval 
niet succesvol was. Waarschijnlijk heeft ook hier 
de droogte het slagen van het broedsel verhinderd. 
Tijdens de bezoeken in maart en april was de locatie 
nog kletsnat en vrijwel ontoegankelijk.
Ook van deze nestlocatie is een beschrijving ge-
maakt. De vegetatie rond het nest werd ook hier 
plaatselijk gedomineerd door Snavelzegge en Veen-
pluis, maar vooral ook door veenmos en wat verder 
weg door Riet. Een groot verschil met de broedlo-
catie in de Groote Peel was dat het hier gedurende 
de zomer en herfst van 2018 nat bleef. Op 26 
september 2018 was de nestlocatie slechts plaatselijk 
begaanbaar met gewone laarzen en golfde de hele 
vegetatie, omdat er nog water onder zat. Zelfs met 
lieslaarzen was het toen niet ver van het nest af nog 
onbegaanbaar. Deze plaats ligt aan de voet van een 
flinke dekzandrug waarin plaatselijk leemlagen in 
de ondiepe ondergrond aanwezig zijn. Vermoedelijk 
levert die dekzandrug horizontaal (over de leem) 
toestromend grondwater. In de omgeving zijn in 
de jaren 2016-2018 in het kader van LIFE-project 
Peelvenen vernattingsmaatregelen uitgevoerd.

Literatuur

Feenstra, H., 2018. Kraanvogel (Grus grus). In: Sovon 

Vogelonderzoek Nederland 2018, Vogelatlas van 

Nederland. Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwer-

pen.

Feenstra, H. & H. KuIpers, 2012. Wat je met rust laat, 

kan groeien. Het Fochteloërveen. Uitgeverij Het 

Waait, Twello. 

HustIngs, F., j. van der Coelen, b. van noorden, r. 

sCHols & p. vosKamp, 2006. Avifauna van Limburg, 

Stichting Natuurpublicaties Limburg, Maastricht.

KwaK, r., 2018. Een eeuw broedvogels van het Ko-

renburgerveen. Vogelwerkgroep Zuidoost-Achter-

hoek, Winterswijk.

leHrmann, a., 2017. Die Entwicklung des Kranich-

brutbestandes in Deutschland bis 2016. In: G. 

Nowald, T. Heinicke & S. Kahl, Das Kranichjahr 

2016/2017. Journal der Arbeitsgemeinschaft Kra-

nichschutz, Grosz Mohrdorf, pp. 12-16.

loven, m.m.H., w. marIs, F.a.n. meeuwIssen & r.a.j. 

paHlplatz, 2018. Broedvogels van Nederweert, 

onderzoek naar zeldzame en schaarse soorten in 

1994-2018. Vogelwerkgroep Nederweert, Neder-

weert.

sCHotman, a.g.m, 2015. Kraanvogels in Limburg, 

ARK Natuurontwikkeling, Nijmegen.

Summary

CRANES BREEDING FOR THE FIRST TIME IN NOORD-BRABANT AND LIMBURG IN 2018

The first case of Cranes (Grus grus) breeding in the Netherlands was recorded in the Province 
of Friesland in 2001. Since this event, the Cranes’ breeding area in the Netherlands has slowly 
expanded southward. In 2018, the first confirmed breeding cases were observed in the Peel 
peat bog areas. One pair with a nest was found in the Groote Peel nature reserve (part of the 
Peel complex in the Province of Noord-Brabant), and two territorial pairs were observed in 
the Mariapeel reserve (part of the Peel complex in the Province of Limburg). One of these 
pairs has definitely bred, while the status of the other pair is unclear. None of the pairs have 
successfully raised their young. The causes of this failure are not exactly known, but it is 
suspected to be due to the drought in 2018, which made the marshy breeding grounds easily 
accessible to predators.
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