
De charmes  
van de seizoenen, het  

ritme van dag en nacht, de  
wisselende weersinvloeden  

en de rijke variatie aan  
planten en dieren; elke dag  

opnieuw trakteert de natuur  
van Zevenhutten op een  

indrukwekkend schouwspel.

Natuur dicht bij huis
Als eigenaar van natuurgebied Zevenhutten 
zet Brabants Landschap zich in om het 
afwisselende landschap voor de toekomst 
veilig te stellen. Het beheer is er vooral op 
gericht het de das naar de zin te maken. 
Maar er leeft meer dicht bij huis.

De dierlijke bewoners van Zevenhutten
Jonge dieren die in het vroege voorjaar  
geboren worden, vogels die massaal over het 
weidse landschap trekken, insecten die op 
een mooie dag profiteren van het zonnetje en 
nachtbrakers die zich overdag schuilhouden 
om na het vallen van de avond tot leven te 
komen. Als je goed oplet, valt er altijd wat 
te zien. We nemen je mee op ontdekkingsreis 
door Zevenhutten. Welke dieren vinden 
hun thuis in de bossen, graslanden, akkers 
en houtwallen rondom de buitenplaats? 

leeftwat hier
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TIP: Ontdek  
het gebied ook  

eens tijdens het  
ochtendgloren
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De nachtegaal is in al zijn glorie 
aanwezig in Zevenhutten. Wie goed 
luistert, hoort de fabelachtige sere-
nades van dit bijzondere vogeltje 
melodisch door het gebied klinken. 

Een grote dassenpopulatie houdt 
zich overdag schuil in de onder-
grondse tunnels van Zevenhutten 
die al generatie op generatie door 
de dieren in stand worden gehouden.  

De kerkuil leidt een teruggetrokken 
bestaan in Zevenhutten. Zodra de 
schemering valt, wordt hij actief en 
start vanaf zijn vaste uitkijkpost de 
jacht op onder andere veldmuizen. 

Ga eens in de vroege ochtend  
of late avond geruisloos in het  
gras zitten; de kans is groot dat 
je een ree spot op zoek naar zijn 
avondmaal.

Voor de hermelijn is het goed toeven 
in de natuur van Zevenhutten. Het 
kleine marterachtige beestje maakt 
dankbaar gebruik van de beschutte 
schuilplaatsen in het gebied. 

Een kwartel daadwerkelijk spotten in 
Zevenhutten is zeldzaam, maar dat 
je het kenmerkende ‘kwik-wik-wik’ 
geluid van het fazantachtige vogeltje 
zult hóren is zeker! 

Rennen, spelen, jagen, gapen, 
slapen, eten; het zijn de activiteiten 
van de vos die in Zevenhutten zijn 
leefgebied uitbreidt en op zoek 
gaat naar nieuwe territoria.

De opvallende geelgors zingt zijn 
eenvoudige lied meestal vanaf een 
vaste zangpost in een hoge, solitaire 
boom of verscholen in het dichte 
struikgewas. 

Eekhoorns vermaken zich kostelijk 
in de bosrijke omgeving van Zeven- 
hutten. De sierlijke diertjes klimmen 
en springen in volle vaart van tak 
naar tak op zoek naar boomvruchten.

Als ware luchtacrobaten jagen ze  
‘s nachts achter muggen en motten 
aan; vleermuizen vormen een fasci- 
nerend tafereel in de ongerepte 
wildernis van Zevenhutten.
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