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Samenvatting 
In het broedseizoen 2022 zijn de ravenparen, die al een paar jaren in De Maashorst / Regio Uden broeden, 
gemonitord door de Ravenwerkgroep van Vogelwacht Uden e.o om de broedbiologie beter te begrijpen. 
Door middel van het aanbrengen van kleurringen bij de jonge Raven willen we ook de verspreiding van 
Raven binnen De Maashorst en daarbuiten in kaart brengen.  
 
Nadat we in 2021 van één broedpaar naar vier broedparen gingen, was er dit jaar weer een uitbreiding 
met één nest.  
Maashorst: Nadat in 2021 het nest uit de originele nestboom was gewaaid, net voordat er geringd zou 
worden, heeft dit ouderpaar een nieuw nest gebouwd. Daardoor duurde het heel lang voordat we het 
nieuwe nest gevonden hadden. En toen we uiteindelijk de nieuwe locatie wisten werden er vijf grote 
jongen ‘gespiegeld’ en bleek dat we heel snel moesten opschieten met ringen. Op de ringdag 22 april 
bleken verschillende jongen al takkeling te zijn en konden er uiteindelijk maar vier van de vijf jongen 
geringd worden. Alle jongen bleken meer dan een kilo te wegen en twee zelfs meer dan 1100 gram, dat 
hadden we nog nooit gezien. De eerste eileg is teruggerekend naar 18Feb2022 en dat bleek dit jaar niet 
de aller vroegste van Nederland te zijn. In Zeist was een nest (16Feb2022) net iets eerder en in 
Reimerswaal (ZLD) en Wekerom (GLD) waren er ook nesten met een eerste eileg op 18 februari. 
Herperduin: Vorig jaar werd voor het eerst een nest in Herperduin gevonden en ook dit jaar hebben 
daar Raven gebroed. In april werden vier mooie jongen gespiegeld, die ook allemaal geringd zijn op 26 
April en die ook allemaal zijn uitgevlogen. Eén jong, K58, is later op 20 Juni 2022 dood gevonden in het 
nestperceel. 
Erp: De grote verrassing kwam dit jaar uit Erp waar een nieuwe vestiging werd waargenomen. Op 1 maart 
werd er een paartje Raven gezien dat bezig was met terroriseren van een Nijlganzennest, duidelijk een 
teken dat ze een broedterritorium hadden. Later bleek dat ze een nest hadden op 27 meter hoog in ijle 
Douglas. Daar werd op 5 mei twee jonge Raven op het nest gefilmd en die waren toen naar schatting 4 
weken oud. Het eerste ei moet dan rond 17 maart gelegd zijn. Deze jongen zijn beide uitgevlogen en zijn 
niet geringd ook omdat het nest te hoog zat om naartoe te klimmen. 
Heeswijk-Dinther: Nadat er in 2021 in Heeswijk een nest ontdekt was dat mislukte waarschijnlijk door 
boswerkzaamheden dichtbij het nest, zijn de Raven daar in 2022 weer op precies hetzelfde nest 
begonnen. Maar ook dit jaar is de nestpoging waarschijnlijk mislukt. De ouders zijn wel roepend bij het 
nest waargenomen en er is zelfs een adult op het nest gezien maar later is er geen activiteit meer gezien.  
Maurik: In de Maurik, waar ook in 2021 een nieuw nest aangetroffen werd, is het nest mislukt. Nadat er 
wel ouders roepend bij het nest zijn waargenomen en een adult op het nest gezien is, werd later bij het 
spiegelen een leeg nest aangetroffen en waren de ouders niet meer in de buurt. 
 
Voor zover nu bekend zijn er 26 raventerritoria in Brabant en zijn er in ieder geval 29 eieren gelegd, zijn 
er 28 jongen zijn uitgekomen en zeker 25 zijn uitgevlogen. 
 
Van alle geringde raven staat de biometrie in de tabellen vermeld en De Raven Werkgroep Nederland laat 
weten dat er dit jaar bij 28 van de 106 vastgestelde broedgevallen zijn 71 jonge raven geringd, iets minder 
dan vorig jaar. In 2022 zijn er 371 terugmeldingen geweest van 164 unieke exemplaren (341%).  
Er waren zestien terugmeldingen van zeven unieke gekleurringde Raven uit onze regio. Het totaal aantal 
terugmeldingen komt daarmee op 48 van 39 raven (123%). Maar dit waren 18 unieke exemplaren; dus 
46% van alle gekleurringde raven uit onze regio wordt minstens één keer in hun leven terug gemeld. 
 


