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Natuuragenda 
 

maart 
7,  za   9h:    werkdag beken 
13, vr 20h:   lezing zuidelijk 
                    Afrika 
27, vr 20h:   amfibieënavond 
 

april 
5,   zo 9h:     natuurcursus 
19, zo 9h:     natuurcursus 
25, za 9h:     natuurcursus 
26, zo 8h30: fietstocht  
                    Regte Heide 
mei 
5,  di 20h:     plantencursus 
8,  vr 20h:    lezing 
dagvlinders 
10, zo  9h:    natuurcursus 
12, di 19h:    plantencursus 
17, zo  9h:    natuurcursus 
19, di 19h:    plantencursus 
24, zo  9h:    natuurcursus 
26, di 19h:    plantencursus 
 

juni 
14, zo 9h:     wandeling SBB 
                    Withagen 
??, za/zo:      plantencursus 
                    excursie Limburg 
 

de cursussen zijn uiteraard  
alleen voor de cursisten. 

Water, 
 het bloed in het landschap 

Steeds meer hoor je alarmerende geluiden over de 
toenemende verdroging. In onze streek gaan allerlei 
instanties zich in de nabije toekomst inzetten om deze 
verdroging te bestrijden.  
In deze nieuwsbrief proberen we met twee artikelen 
uit "Brabant Natuurlijk" en "Terravisie" onze leden 
nader te informeren over de nieuwe water(s)nood.  
Tenslotte beschrijven we summier wat er in onze 
streek al gebeurt of wat staat te gebeuren. 
 

De maand augustus in 1997 was, zover historisch-meteorologen kunnen 
nagaan, de warmste sinds 500 jaar. Drie weken lang was het zweten 
geblazen, zonder een zuchtje wind of - belangrijker - een spatje regen. Eind 
augustus vertoonde het verzengende Brabantse land dan ook de trekken van 
een Sahelland. De natuur bestaat bij de gratie van vocht, boven- of 
ondergronds. Natuur zonder water is als een organisme zonder bloed: ze 
valt flauw. De conclusie zou kunnen luiden: "Overmacht, een dergelijke 
warmte- en droogteperiode is een natuurverschijnsel waar wij mensen niets 
tegen vermogen. Neem de Sahara dus voor lief". Deze gedachtengang zou 
echter een hoge mate van oppervlakkigheid verweten kunnen worden. 
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A a np a k v e r d r og i ng  d o o r 
landinrichting 
Van de 300.000 hectare verdroogd 
natuurgebied in Nederland ligt iets 
meer dan een kwart (80.000 
h e c t a r e )  b i n n e n 
landinrichtingsgebieden. Met 
landinrichtingsmaatregelen wordt 
op 70 procent van deze oppervlakte 
de verdroging aangepakt.  
Op de overige 220.000 hectare 
verdroogd natuurgebied wordt 
(nog) geen landinrichting ingezet. 
De rijksoverheid wil dat de 
o p p e r v l a k t e  v e r d r o o g d 
natuurgebied in het jaar 2000 25 
procent minder is dan in 1985, en 
in 2010 40 procent minder. 
Naast  de 300 .000  hectare 
verdroogd natuurgebied kent de 
verdrogingskaart van Nederland 
ook een oppervlakte van 325.000 
hectare verdroogd gebied met als 
nevenfunctie natuur. Deze grond 
h eef t  vaa k  land bou w a l s 
hoofdfunctie. Hier is minder vaak 
s p r a k e  v a n 
landinrichtingsmaatregelen ter 
bestrijding van de verdroging, 
waarschijnlijk omdat die vaak 
lastig zijn te combineren met de 
landbouw. 
  
Bron: Terravisie, Dienst Landelijk 
Gebied, 3/97 

Maatregelen in onze streek 
Ook onze streek kampt met 
v e r d r o g i n g  e n 
verdrogingsverschijnselen die 
nadelig zijn voor landbouw en 
natuur. 
De meeste waterlopen hebben een 
functie-aanduiding. Dit kan zijn de 
functie landbouw of de functie 
natuur. In de ruilverkaveling 
'Baarle-Nassau' wordt bijvoorbeeld 
bij alle waterlopen met de functie 
landbouw bekeken hoe door middel 
van stuwen het water in de 
t o e k o m s t  k a n  w o r d e n 
vastgehouden. 
Bij waterlopen met de functie 
natuur is het niet alleen het 
vasthouden van water belangrijk, 
maar ook dat het stromende 
karakter bewaard blijft. Stuwen zijn 
in natuurbeken dus niet de 
oplossing voor het vasthouden van 
water. Waterlopen met de functie 
natuur in deze ruilverkaveling zijn 
het Merkske en zijn zijlopen, de 
Strijbeekse Beek en het grootste 
gedeelte van de Chaamse Beken. 
Momenteel is er, in het kader van 
het Chaamse Bekenconvenant, een 
onderzoek gaande hoe het ideale 
plaatje voor deze waterlopen er uit 
zou moeten zien. Met een pakket 
van maatregelen zal getracht 
worden dit ideale plaatje zoveel 

Juni en juli waren behoorlijk nat en 
z o ud e n  o nd e r  n a t uu r l i jk e 
omstandigheden een waterreservoir 
geschapen hebben dat augustus met 
gemak had getrotseerd. Maar nog 
steeds, en dat al bijna 30 jaar, 
wordt bijna iedere waterdruppel die 
in Brabant valt, linea recta richting 
Noordzee afgevoerd.  
Technocraten beijverden zich in 
ruilverkavelingsverband om het 
land te draineren en de waterlopen 
recht te trekken. Dit allemaal met 
als doel de landbouw aan hogere 
o p b r e n g s t e n  t e  h e l p e n . 
Landbouwers werden door de 
snelle afvoer van het water al in de 
tweede helft van de zeventiger jaren 
geconfronteerd met structurele 
zomerdroogte. Massale aanschaf 
van beregeningsinstallaties was het 
korte termijn-antwoord. 
Het ziet er naar uit dat de 
bestrijding van de verdroging een 
u i t g e b r e i d e r  p a k k e t  a a n 
maatregelen  behoeft .  Veel 
ruilverkavelingen blijken achteraf 
niet alleen desastreus voor natuur 
en landschap, maar ook in 
e c o n o m i s c h  o p z i c h t 
contraproductief; zeker op de lange 
termijn en dat is de enige termijn 
die telt voor een duurzame wereld. 
Water moet, om het in periodes van 
schaarste te kunnen aanspreken, 
weer geborgen worden. 
Thijsse schreef in 1921: "Brabant is 
eigenlijk een echt waterland. Men 
vindt er wel een paar zeer 
belangwekkende zandwoestijnen, 
maar over het algemeen is het een 
land van riviertjes, beken, 
moerassen en vennen."Die oude 
toestand komt nooit meer terug. Dat 
hoeft ook niet,  maar geef het natte 
Brabant waar dat kan weer een 
kans: voor natuur en duurzame 
landbouw.  
Brabant zou niet tegen, maar voor 
het water moeten vechten. 

Thijs Caspers 
Bron: Brabant Natuurlijk, herfst 
1997. 
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mogelijk te benaderen. Men denkt 
aan hermeandering, verondieping 
van beken en sloten en het 
aanleggen van (natuurlijke) 
r e t e n t i e b e k k e n s  e n 
overstromingsvlaktes. 
B e p a l e n d  v o o r  d e 
uitvoeringsmogelijkheden is de 
beschikbare grond. Een belangrijke 

t a a k  v o o r  d e 
landinrichtingscommissies.  
Je kunt ook nattere gronden in de 
agrarische bedrijfsvoering inpassen. 
Samenwerking 
De goede samenwerking tussen het 
Waterschap Mark en Weerijs, 
Natuurmonumenten, de Dienst 
L a nd e l i j k  Ge bi e d  e n  d e 
L a nd i n r i c h t i ng s c o m m i s s i e s 
"Baarle-Nassau" en "Ulvenhout/
Galder" hebben al tot opmerkelijke 
r e s u l t a t e n  g e l e i d .  D e n k 
b i j v o o r b e e l d  a a n  d e 
natuurontwikkeling in het Markdal 
(zie onze Nieuwsbrief van 
december). 
Een ander voorbeeld van deze vorm 
van natuurontwikkeling is Het 
B r o e k  i n  h e t  C h a a m s e 
Bekengebied. Het Broek is 
eigendom van Natuurmonumenten. 
In de zestiger jaren zijn de 
bovenlopen van de Chaamse Beken 
rechtgetrokken en verbreed. 
Hierdoor wordt het water heel snel 

afgevoerd.  Nu wordt  door 
hermeandering, het aanleggen van 
plas/dras zones en verhoging van de 
beekbodem het water langer in de 
streek gehouden. 
Do o rd a t  a a nz a nd i n g s -  e n 
afslibbingsprocessen vrij spel 
krijgen, breng je ook een grotere 
biodiversiteit in droge en natte 
milieus aan.  
Je versterkt zo de natuurwaarden. 
Het langer vasthouden van water in 
de bovenlopen van de Chaamse 
Beken heeft ook een positieve 
werking voor de landgoederen 
tussen Chaam en Ulvenhout. 
Doordat  de  beke n  i n d e 
landgoederen meanderen, werken 
ze als een flessehals. Bij stortbuien 
kunnen deze meanderende beken in 
de landgoederen de versnelde 
afvoer van het water uit de 
rechtgetrokken bovenlopen niet 
aan, en ze overstromen. Dit heeft 
veel nadelige gevolgen voor met 
name de flora.  
In het kader van het Chaamse 
B e k e n c o n v e n a n t  b u f f e r t 
Staatsbosbeheer bij overvloedige 
regenval al enkele jaren met succes 
het water in de Staatsbossen. 

Ook in het  Merkske  z ijn 
Waterschap Mark en Weerijs en 
Staa tsbosbeheer bezig met 
experimenten die moeten leiden tot 
een beter waterbeheer. 
Bij al deze projecten worden de 
natuur- en landbouwbelangen zo 
goed mogelijk op elkaar afgestemd. 
Dit vereist het nodige overleg. 
Gelukkig beseffen alle partijen dat 
water in toenemende mate een 
kostbaar goed wordt. 
 
Waterschap Mark en Weerijs 
Tenslotte is het verheugend dat het 
Waterschap Mark en Weerijs 
onlangs het voortouw genomen 
heeft de knelpunten en wensen op 
het  ge bied  va n wate r te 
inventariseren.  
Op woensdag 29 oktober 1997 
b e l e g d e  m e n  e e n 
discussiebijeenkomst met alle 
relevante partijen over het thema 
water. Mark en Leij was niet alleen 
u i t g e n o d i g d  v o o r  d e z e 
brainstormsessie, onze inbreng 
werd heel serieus genomen.   
Op grond van deze consultatie-
ronde adviseert het Waterschap 
M a r k  e n  W e e r i j s  d e 



4 Mark & Leij Nieuwsbrief 

Natuur en landschap staan bloot 
a a n  e e n  v e e l h e i d  v a n 
bedreigingen.  
Onze vereniging heeft zich ten doel 
gesteld om de waarden van natuur 
en landschap te beschermen, en 
waar mogelijk uit te breiden.  
E e n  o ve r z i c ht  va n o nz e 
aktiviteiten; 
 
Laarzenpad Merkske 
In de vorige Nieuwsbrief hebt u 
kunnen lezen dat het bestuur van 
Mark en Leij bezwaren heeft tegen 
onderdelen van de recreatieplannen 
die Staatsbosbeheer voor 't Merkske 
heeft. 
E e n  s t a f m e d e we r k e r  va n 
Staatsbosbeheer wil daarom de 
plannen nogmaals mondeling 
toelichten aan ons bestuur. Dit zal 
gebeuren op de vergadering van het 
Algemeen Bestuur op maandag 2 
maart.  
De Brabantse Milieufederatie deelt 
onze bezwaren. René van de Sande 
zal namens de B.M.F. deze 
vergadering bijwonen.  
Ook Natuurmonumenten legt een 
laarzenpad aan in Het Broek. Zij 
waken er echter voor kunstwerken 
aan te leggen die de rust in het 
gebied onnodig zouden verstoren. 
Beide natuurbeherende instanties 
hebben overigens wel Mark en Leij 
betrokken bij de ontwikkeling van 
de plannen. Wij stellen dit op prijs. 
 
Matige start Commissie 
De met veel bombarie ingestelde 
"St reekcommi ssie  Zuide l i jk 
Markgebied" heeft nog niet van 
veel daadkracht blijk gegeven.  
Hopelijk maken ze in 1998 werk 
van de projecten zoals die door 
onder andere het Waterschap Mark 
en Weerijs en de Brabantse 
Milieufederatie zijn aangedragen.  

 
België terug in de tijd 
Nu we in Nederland eindelijk zo 
ver zijn dat Landinrichting zich ook 
richt op natuurzaken, bereiken ons 
sombere berichten van gene zijde 
van de grens.  
De boerenbonden in de omgeving 
van Zondereigen, Turnhout en 
H o o g s t r a t e n  p r o b e r e n 
ruilverkavelingen door te drijven 
voor het Struktuurplan Vlaanderen 
goedgekeurd zal worden. Het 
betreft hier radicale aantastingen 
van kwetsbare en zeer  waardevolle 
cultuurlandschappen.  
Als doekje voor het bloeden wordt 
voorgesteld in 't Merkske een 
natuurreservaat van 43 ha te creëren 
(is in Nederland 500 ha.).  
Wonderlijk dat men niet leert van 
de fouten uit het verleden: Eerst 
miljoenen investeren om beken en 
sloten te normaliseren. Als de grote 
droogte dan heeft toegeslagen, moet 
alles weer in de oude staat hersteld 
worden: een grove verkwisting van 
energie en geld, maar bovenal van 
natuur. Hopelijk komt de Vlaamse 

Mark en Leij komt op voor de natuur 
overheid op tijd tot bezinning.  
Op verzoek van enkele Belgische 
natuurverenigingen heeft Johan 
Schaerlaeckens in Turnhout en 
Hoogstraten voorlichting gegeven 
over hoe landinrichting in 
Nederland in zijn werk gaat. 
Gelukkig hebben vele Nederlandse 
instanties bij de Vlaamse Overheid 
fel geprotesteerd tegen deze 
desastreuze plannen. 
 
Asbest 
T i j d e n s  d e 
ruilverkavelingswerkzaamheden 
zijn er langs de Franse Baan in 
Alphen asbestresten boven de grond 
gekomen. Op 27 september hebben 
we de gemeente AlphenChaam 
hierop geattendeerd.  
Binnen enkele weken heeft de 
gemeente onderzoek verricht en 
afdoende maatregelen genomen. 
 
V o o r o n t w e r p 
B e s t e m i n g s p l a n 
Buitengebied Alphen 
Namens Mark en Leij zit Albert 

bestuur en leden op werkbezoek in België  
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Boer in de klankbordgroep die het 
Voorontwerp Bestemmingsplan 
Bui tenge bied  voor Al phe n 
voorbereidt. 
 
Omlegging provinciale 
weg Alphen 
Mark en Leij heeft er bij de 
gemeente Alphen-Chaam op 
aangedrongen af te zien van 
omleidingstracé "Oost 2" (de ruime 
variant) en te kiezen voor tracé 
"Oost 1" (de krappe variant). Beide 
varianten doorsnijden ecologische 

verbindingszones. "Oost 2" heeft 
als bijkomend nadeel dat de 
openheid van het landschap meer 
wordt aangetast en er een grotere 
doorsnijding van cultuurhistorisch 
belangwekkend gebied plaatsvindt. 
Samen voor groen 
Op 12 maart geeft de gemeente 
Alphen-Chaam in het Cultureel 
Centrum Den Heuvel te Alphen een 
voorlichtingsavond over het project 
"Samen voor Groen". De avond 
begint om 20.00 uur.  
In een vorige Nieuwsbrief hebben 
we al uitvoerig toegelicht wat dit 
project inhoudt. Op deze avond zal 
ook het convenant 'Samen voor 
Groen' ondertekend worden.  
Dit is een overeenkomst tussen de 
gemeente Alphen-Chaam, De NCB-

gemeenschappelijk op als "streek" 
naar de ambtelijke buitenwereld.  
De oude natuurwerkgroep Chaam is 
uitgegroeid tot de natuurvereniging 
Mark en Leij. Ook de plaatselijke 
N.C.B.'s zijn gefuseerd.  
We hopen met het nieuwe 
fusiebestuur  van de N.C.B. op 
dezelfde basis te kunnen doorgaan. 
Bezoek Gedeputeerde Van 
Geel aan Het Broek. 
Het natuurontwikkelingsproject in 
Het Broek is ook bij de provincie 
niet ongemerkt gebleven.  
Gedeputeerde Van Geel zal op 23 
maart Chaam bezoeken om met alle 
betrokken partijen het werk 
officieel af te sluiten. De ontvangst 
is om 14.00 uur in het thuishonk 
van Mark en Leij: de Ruif.    
Na een korte inleiding door leden 
van de Landinrichtingscommissie 
g a a t het gezelschap naar 
H e t Broek.  
N a een korte 

rondleiding 
krijgt Het Broek 
door een symbolische 
ha nd e l i n g  v a n  d e 
Gedeputeerde officieel de status 
beekdalreservaat.  
Mark en Leij is uiteraard zeer 
ingenomen met dit resultaat, 
waartoe het zo heeft bijgedragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

afdeling Baronie Zuid-Oost, de 
AB C  mi l i e u g r oe p  e n  d e 
Natuurvereniging Mark en Leij. In 
het convenant liggen afspraken 
vastgelegd over hoe de partijen 
omgaan met nieuw groen. 
 
Mark en Leij over de 
jacht 
Mark en Leij gaat een visie 
formuleren ten aanzien van de 
jacht. Wij zijn geschrokken van de 
meedogenloosheid waarmee vossen 
en bunzings vervolgd worden.  
Ook is er te veel onduidelijkheid 
o v e r  d e  j a c h t  i n  d e 
reservaatsgebieden van 't Merkske, 
de Chaamse Beken en de Bleeke 
Heide.  
In 't dal van 't Merkske is de visie 
van de wildbeheerseenheid 'Baarle-
Nassau' zelfs bepalend voor de 
i n r i c h t i n g  v a n  s o m m i g e 
reservaatsgebieden. Wij maken ons 
zorgen over de wijze waarop 
Staatsbosbeheer zich afhankelijk 
ge ma a k t  he e f t  va n  d e z e 
wildbeheerseenheid. 
In al deze gebieden moet het accent 
liggen op de natuur en niet op de 
jacht. Zelfs al valt hiermee voor 
Staatsbosbeheer een bron van 
inkomsten weg.  
Wanneer ons bestuur tot een 
duidelijke visie komt, zullen we 
kontakt opnemen met verwante 
natuurverenigingen en vervolgens 
aktie ondernemen. 
 
Overleg met de N.C.B. 
Chaam 
Op 10 december 1998 hadden de 
besturen van de N.C.B. Chaam en 
Mark en Leij een constructief 
overleg over zaken als  het 
Bestemmingsplan Buitengebied, de 
landinrichting, Samen voor Groen 
en dergelijke. 
Dit overleg is tevens symbolisch 
voor de goede contacten tussen de 
agrariërs en natuurbeschermers in 
Chaam. Soms traden we zelfs 
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Een mooie vijver in de tuin is een 
lust voor het oog. Er is veel natuur 
te vinden in het water.  
Wat kun je doen om je vijver in 
een zo goed mogelijke conditie te 
houden? 
 
Het systeem 
In een gezond biologisch systeem is 
e r  e v e n w i c h t  t u s s e n 
voedingsstoffen, dieren en planten. 
In veel vijvers en meren is dit 
evenwicht verstoord, met als gevolg 
troebel water.  
De troebeling wordt meestal 
veroorzaakt door te veel algen en 
zwevend bodemmateriaal in het 
water. De algenbloei wordt 
voornamelijk veroorzaakt door een 
toenemende vervuiling van het 

water met meststoffen. Deze 
meststoffen komen voornamelijk in 
uw vijver door regenval.  
Wat er 's winters in een gezonde 
vijver te vinden moet zijn om niet 
de hele zomer tegen een “groene” 
vijver aan te kijken, wordt in dit 
artikel uit de doeken gedaan. 
 
Watervlooien 
Erg belangrijk in een vijver zijn 
watervlooien. Watervlooien zijn 

namelijk zeer effectieve algeneters. 
Door het wegeten van de algen 
wordt de vijver helder. Mooie 
bijkomstigheid is dat watervlooien 
zich in algenrijk water snel kunnen 
vermenigvuldigen, tenminste als ze 
niet zelf massaal gegeten worden.  
Hoe meer watervlooien, hoe meer 
algen er gegeten worden. Hieraan 
zou men nog kunnen toevoegen, 
hoe groter hoe beter.    
 
Mosselen 
Ook Driehoeksmosselen (de 
kleintjes) en Zwanemosselen (de 
grote) leven van algen die ze uit het 
water filteren. Er moeten echter niet 
te veel mosselen in de vijver 
worden uitgezet. Bij een tekort aan 
voedsel sterven de mosselen. Door 
het wegrotten van de dode 
mosselen kan het evenwicht in de 
vijver worden verstoord. 
 
Vis 
Vis is voor veel vijverhouders het 
belangrijkste in een vijver. Toch 
moet men er voor zorgen niet te 
enthousiast vis uit tezetten, want 
een teveel aan vis kan een negatief 
effect hebben op uw vijver.  
Vissen eten namelijk ook de 
watervlooien die onmisbaar zijn 
voor het wegeten van algen. 
Sommi ge vi sse n zoal s de 

karperachtigen (b.v. goudvis), eten 
ook bodemdiertjes. Tijdens hun 
speurtocht naar voedsel wervelen ze 
het materiaal dat op de bodem ligt 
op. Logisch gevolg hiervan is dat 
de helderheid van het water sterk 
afneemt. 

Waterplanten 
In tegenstelling tot de hoeveelheid 
vis in uw vijver is het belangrijk dat 
er wel veel planten in uw vijver 
aanwezig zijn. Waterplanten bieden 
namelijk paai- en schuilgelegenheid 
voor diverse dieren. Verder 
concurreren waterplanten met de 
algen om voedingsstoffen. Meer 
waterplanten betekent minder 

snoek

brasem
blankvoorn

water-
vlooien

water-
planten

helderheid

algenmosselen
slakken          N.P.

Driehoeksmossels op zwanemossel 

De groene vijver 

Kleine watersalamander 
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algen. Ook zorgen waterplanten 
voor een goede zuurstofvoorziening 
i n  d e  v i j ve r.  Vooral  d e 
ondergedoken waterplanten, zoals 
bijvoorbeeld Gedoornd Hoornblad, 
spelen een belangrijke rol om 
evenwicht te krijgen. 
 
Slakken 
Net als watervlooien en mossels 
eten slakken ondermeer algen die 
op waterplanten groeien. Zonder 
deze algen zullen de waterplanten 
beter gaan groeien. Slakken eten 
ook draad- en darmwieren, hetgeen 
positief is. Hier zal ik later nog op 
terugkomen. 

Oeverplanten 
In een oeverzone met oeverplanten 
is de overgang van water naar land 
ideaal voor kikkers, padden en 
salamanders. Een rijk begroeide 
oever zorgt er voor dat het 
bodemmateriaal bij een regenbui 
niet in de vijver spoelt en daardoor 
de vijver troebel maakt. Rijk 
begroeide oevers zijn ook 
aantrekkelijk voor diverse soorten 
insekten zoals vlinders, libellen en 
waterjuffers. 

Pas op!     
Opgepast moet er worden met 
Kroos en flab (draad- en darmwier) 
omdat deze kunnen gaan woekeren 
in de vijver en zodoende de 
omstandigheden voor 
a nde re  o rga ni sme n 
verslechteren.  
Indien flab of Kroos toch 
massaal in de vijver 
aanwezig is moet dit, om 
erger te voorkomen 
re gel mat i g  ve rwi jd e rd 
worden.   
Verder moet er uitgekeken 
worden met kunstmest in de 
tuin of te veel voer voor 
vissen. Dit kan het evenwicht 
verstoren. Hoe meer voedsel 
in de vijver, hoe groter de kans op 
algengroei en dus troebel water. In 
het najaar kan er een enorme 
verrijking van de vijver ontstaan 
doordat er veel bladeren in de vijver 
vallen. 
Probeer dit zo veel mogelijk te 
voorkomen door de bladeren 
regelmatig uit de vijver te 
scheppen. 
 
Laatste Tip 
Als u na het lezen van dit artikel in 

Poelslak 

het voorjaar ook een vijver wilt 
aanleggen, start de inrichting van de 
vijver dan door het water te enten 
met enkele emmers gezond 
slootwater. In slootwater zitten 

namelijk sporen van 
e e nc e l l i ge n .  De z e 

eencelligen zorgen voor 
afbraak van dood organisch 
materiaal.     
 
Als u in het voorjaar aan 
de slag gaat met uw 

vijver, of liever nog tijdens 
het voorbereiden hiervan 
tijdens de winter, denk dan 
eens terug aan dit artikel. In 
de zomer zult u zien dat de 
echte groene soep voor altijd 

in de winter thuis hoort.  
 

Stephan Langeweg 
Hoogheemraadschap  West-Brabant 
 
Literatuur: 
Doef, R., Breukelaar, A, 1990.  
“Tips voor een gezonde vijver”, 
R i j k s in s t i t u u t  v o o r  I n t e g r a a l 
Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling 
(RIZA) 
 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 
Directoraat- Generaal Rijkswaterstaat, 
Directie Zeeland, 1997. 
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Ransuilen 
Hans Oomen herontdekte begin 
december een slaapplaats van 
ransuilen op Het Zand. Meestal 
zaten er 4 exemplaren. Het 
maximum was 7. De ransuilen 
waren niet schuw en lieten zich 

uitstekend bekijken. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Blauwe kiekendieven 
Het was ook een goede winter voor 
blauwe kiekendieven. 
Henk Laarhoven zag op 19 
november een vrouwtje ten zuiden 
van Baarle-Nassau, en op 7 januari 
e e n  m a n n e t j e  l a n g s  d e 
Wildertstraat.  
Johan Schaerlaeckens zag op 8 
februari een mannetje in Het Broek. 
Ganzen 
Nog nooit waren er zoveel ganzen 
in Chaam en omstreken als 
afgelopen winter. Al vanaf eind 
december waren er zo'n 1800 
ganzen, waarvan zo'n 1500 
rietganzen en 300 kolganzen.  
Dergelijke aantallen worden in 
andere winters ook wel gezien, 
maar dan alleen in de tweede helft 
van februari, als ze zich verzamelen 
voor de terugtrek. 
 
Paddenschermen 
De amfibieënkenners verwachten 

een zacht voorjaar. Al op 1 februari 
waren de paddenschermen langs de 
Bavelse Laan geplaatst. 

 
Merel 
Op zaterdag 7 februari hoorde 
F r a n k  D e g e n a a r  o p  d e 
Blokkenweide de eerste zingende 
merel. 
 
Barmsijzen 
Op 6 januari ontdekte Henk 
Laarhoven twee barmsijzen langs 
de Flaasdijk. 

Waarnemingen in de streek 

excursie Zeeland 
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Ooievaar 
Pieter van Eil ontdekte op 3 januari 
een ge ri ngde ooie vaa r in 
Ulvenhout. 
Kruisbekken 
In oktober en november was een 
groep van ongeveer 20 kruisbekken 
aanwezig rondom het Putven in 
Chaam. Ze leven van de vruchten 
van naaldbomen, die ze met behulp 
van hun speciale snavel uit de 
kegels van naaldbomen peuteren. 
In de Staatsbossen zagen en 
hoorden we ook regelmatig 
goudvinken. 
 
Korhoen 
Henk Laarhoven ontdekte een 
foeragerende korhoenderhaan 
tussen de Alphense Baan en de 

Flaasdijk, ter hoogte van het 
zwembad. Het zou heel interessant 
zijn te weten of het hier een wild 
exemplaar betrof. De vogel was nog 
diezelfde avond vertrokken. 
 
Dode vossen 
Bij camping Ponderosa en op de 
Bleeke Heide zijn twee vossen 
geschoten. De jagers kunnen nu 
misschien een konijntje meer 
schieten. Zonder natuurlijke 
predatoren in de voedselketen, 
z o a l s  v o s s e n ,  k a n  h e t 
konijnenbestand zich immers 

ongebreideld voortplanten. 
Excursie Zeeland 
De natuurcursus van 1997 had als 
afsluiting een excursie naar 
Zeeland. Een stralend zonnetje, een 
gez el l i ge  sfe er  e n mooi e 
waarnemingen vormden de perfecte 
afsluiting van deze laatste SKAC-
aktiviteit. We zagen kuif-, tafel-, 
slob-, pijlstaart-, berg-, krak- en 
wilde eenden. In Ulvenhout hadden 
we  nog  e e n  sc h i t t e re nd e 

waarneming van pekingeenden.  
Het zal trouwens geen toeval zijn 
dat alle SKAC-cursisten inmiddels 
ook lid zijn van Mark en Leij. 
Vondst dode buizerd 
Op 24 oktober werd er naar Johan 
Schaerlaeckens gebeld dat er een 
dode uil lag op het Klein Heike in 
Gilze. De vogel zou geringd zijn. 
De dag daarop gingen Johan 
Schaerlaeckens, Wim Comelissen 
en Henk Laarhoven op onderzoek 
uit. 
Op het Klein Heike werd geen dode 
uil, maar wel een geringde dode 

buizerd aangetroffen. Het dier was 
duidelijk een verkeersslachtoffer. 
De ring werd verwijderd en de 
gegevens werden opgestuurd naar 
het Vogeltrekstation Arnhem, 

waarvan de ring afkomstig was  
Dit station berichtte ons dat de 
buizerd als nestjong geringd was in 
Gramsbergen, 165 km verwijderd 
van Gilze, op 29 mei 1981. De 
vogel was dus 16,5 jaar oud 
geworden.  
Dit is voor een buizerd een hoge 
leeftijd. De oudste in Nederland 
geringde buizerd werd, voor zover 
bekend, ruim 18 jaar.  
De gemiddelde levensverwachting 
voor jonge buizerden is slechts 2,3 
jaar. 56% van de jonge buizerden 
overleeft het eerste jaar niet. In de 
daaropvolgende jaren sterft telkens 
zo'n 20% van de populatie. 
De buizerden die in Nederland 
broeden,  z i jn ui tgesproken 
standvogels. Verplaatsingen van 
meer dan 50 km van de ringplaats 
zijn na het eerste levensjaar 
uitzonderlijk.  
In hun eerste jaar zwermen ze wel 
wat verder rond. Dat de vogel van 
het Klein Heike zover van zijn 
ringplaats was, is dus ook 
opmerkelijk. 
Van de dood gevonden buizerden is 
60% slachtoffer van het verkeer of 
van obstakels. 
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Info-avond Brabants Landschap 
De informatie-avond in december 
over het Brabants landschap, 
toegespitst op de streek, trok 85 
belangstellenden.  
Carlo Braat legde met klankbeelden 
uit hoe agrariërs, natuurbe-
schermers en gemeenten samen 
kunnen werken aan plattelands-

vernieuwing.  
Zijn betoog was heel verhelderend. 
Verheugend deze avond was de 
a a n we z i g he i d  va n  e nk e l e 
wethouders en meerdere raadsleden 
van Alphen-Chaam.  
De politiek getuigt zo van een 
grotere betrokkenheid bij natuur en 

Onze aktiviteiten; een terugblik 
enzovoort.  
Deze groepen kregen een pittige 
quiz voorgeschoteld. Er waren 
honderd  vragen;  beeld- en 
geluidvragen, schriftelijk en 
mondeling.  
Niet alleen natuur, maar een breed 

scala aan onderwerpen passeerde de 
revue; de eigen streek, oude 
gebruiksvoorwerpen, literatuur en 
geschiedenis. 
Maar bijvoorbeeld ook soap series 
en muziek (welke groep zong "Born 
to be wild" ook al weer?).  
De druk werd nog opgevoerd omdat 
elke groep binnen een bepaalde tijd 
tegelijk mondelinge en schriftelijke 
opdrachten te verwerken kreeg. Het 
werd een spannend uurtje.  
De maand december bleek het 
meeste intellect in huis te hebben, 
op 
de voet gevolgd door juli. 
 
In de pauze werd de "Mark en Leij 
winkel" geopend, met een keur aan 
leuke natuurartikelen: Zo waren er 
nestkasten en voederplanken in 
allerlei maten, sweaters en polo-
shirts met het logo van Mark en 
Leij,  zonnewijzers,  honing, 
natuurboeken en informatie over 
verrekijkers.  
 
Ook het  fot oboek  en de 

landschap. 
De ledenavond 
De nieuwjaarsbijeenkomst op 9 
januari trok een volle zaal. Na een 
inleidend woord van voorzitter 
Johan Schaerlaeckens werden de 
flessen champagne opengetrokken, 
en werd een toost op het nieuwe 
jaar uitgebracht.  

 
Secretaris John van 
Raak werd in de 
bloemetjes gezet 
vanwege zijn grote 
inzet  voor de 
vereniging.  
Tot onze verrassing 
bood gastheer Wim 
de Lijser, bestuurslid 
van de  autosport-
vereniging Chaam 
ons, namens deze 
vereniging,  een 
envelop met f 250,- 

aan.  
 
Na dit intermezzo hutselden we alle 
leden eens flink door elkaar. 
Iedereen moest aan het tafeltje gaan 
zitten met daarop het bordje van 
zijn geboortemaand. Zo kregen we 
twaalf groepen: januari, februari 

Het december intellect: Winnaars quiz 1998. 

echt een muizenval, en dus geen oud 
knikkerspel of een onderdeel van 
een turfbootje. (uit de quiz) 

Carlo overweegt de resultaten van de avond. 
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knipselkrant over het wedervaren 
van de vereniging lagen ter inzage.  
Een avond die door alle leden als 
bijzonder gezellig en geslaagd werd 
ervaren. 
Excursie Het Broek 
Op 7 februari was er voor onze 
leden een excursie naar Het Broek. 
Ruim veertig leden waren op dit 
jongste natuurontwikkelingsproject 
in het Chaamse Bekengebied 
afgekomen. Door een gezamenlijke 
inspanning van agrariërs en 
natuurbeschermers is hier de grens 
van de Ecologische Hoofdstruktuur 
veranderd. We lopen hiermee ver 

voorop in Brabant.  
Na de grenswijziging is het gebied 
tot tevredenheid van alle betrokken 
partijen ingericht. Een prachtig 
voorbeeld van "win-win".  
 

Jack Rombouts, Johan 
Schaerlaeckens en 
Guust van der Steen 
gaven, ieder vanuit 
hun eigen invalshoek, 
a a n w a t 
er de 
laatste Jack Rombouts geeft uitleg 

excursie in "Het Broek", net voor de sneeuwstorm. 

goed gemutst! 

Wij willen onze leden uit 
Ulvenhout en omgeving attent 
maken op een interessante lezing 
over de landschapsgeschiedenis van 
Geersbroek en omgeving.  
Deze dialezing wordt gegeven op 
maandag 16 maart  in “de 
Fazanterie” te Ulvenhout, aanvang 
20 uur. 
Spreker is dhr. dr. Karel Leenders, 
geografisch historicus. Deze man is 
een boeiend verteller, alsmede een 
zeer groot kenner van de 
geschiedenis van onze streek. 
Aan de orde komen ondermeer de 
o n t g i n n i n g s g e s c h i e d e n i s , 
Anneville, de beekdalen en het 
Annabos. 
Voor alle duidelijkheid, dit is 
géén Mark en Leij aktiviteit.  
De lezing wordt georganiseerd door 
de Heemkundekring  “Paulus van 
Daesdonck” uit Ulvenhout. 
Leden van Mark en Leij zijn 

Lezing 
Geersbroek 

Volgens de statuten zijn we 
verplicht elk jaar een officiële 
jaarvergadering te houden. Deze 
vergadering zal in oktober 
plaatsvinden. We willen het offciële 
gedeelte niet al lang te laten duren, 
ongeveer drie kwartier.  
Vervolgens vindt er nog een leuke, 
ontspannende aktiviteit plaats. In de 
volgende Nieuwsbrief meer over de 
jaarvergadering. 
Verder bruist het van ideeën binnen 
de aktiviteitencommissie. In 
voorbereiding zijn een een 
herfstwandeling in Gorp en 
Rovert, een natuurtocht door de 

Jaar-
vergadering 
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Onderzoek Vlinderatlas 
De Vlinderstichting is een "Actie-
plan Atlas 2000" gestart.  
Het streven is om bij het uitbrengen 
van een nieuwe vlinderatlas een 
rede l i jke  dekking va n de 
waarnemingen over het hele land te 
hebben.  
Deze atlas zal de stippen (plaatsen 
waar een bepaalde soort voorkomt) 
op 5x5 km niveau laten zien. Het is 
echter de bedoeling dat van deze 25 
vierkante kilometer uit zo'n 
atlasblok er zeker vijf redelijk tot 
goed zijn onderzocht.  
Op bijgaand kaartje is aangegeven 
van welke kilometerhokken er 
vlinderwaarnemingen van na 1986 
bekend zijn. De donkere hokken 
zijn kilometerhokken, waarvan door 
he t  a a n t a l  wa a r ne mi n ge n 

aangenomen mag worden dat ze 
goed onderzocht zijn. Uit de licht 
g e k l e u r d e  h o k k e n  z i j n 
waarnemingen bekend, maar ze zijn 
zeker niet goed onderzocht.  
Uit de witte hokken zijn geen 
waarnemingen bekend. 
Zoals je ziet is er in Alphen-Chaam 
en Baarle geen enkel 5x5 km hok 
dat voldoende onderzocht is. Mijn 
vraag is dat iedereen die nog 
vlinderwaarnemingen van na 1986 
heeft, deze wil melden.  
Ook tuinwaarnemingen zijn 
waardevol, en het gaat echt niet 
alleen om Koninginnepages. Ook 
waarnemingen van Citroenvlinders, 
Dagpauwogen enz. zijn minstens 
even welkom! Het staat natuurlijk 
heel  raa r a l s  e r  i n ee n 

verspreidingsatlas hokken zijn waar 
bijvoorbeeld geen Klein koolwitje 
gezien zou zijn.  
Vandaar ook mijn idee om samen 
de komende twee jaar het hele 

gebied grondig te onderzoeken op 
vlinders. Grondig onderzoeken 
betekent bij vlinderonderzoek dat 
een gebied minimaal in drie 
verschillende maanden bezocht 
moet zijn. Als een kilometerhok in 
mei, juli en augustus is onderzocht, 
mag je ervan uitgaan dat er niet te 
veel soorten zijn gemist.  
Denk niet dat je de vlinders niet 
goed genoeg kent. Met een goede 
veldgids is er zeker uit te komen. 
Geloof zeker niet dat het iets is 
voor specialisten; als je een paar 
jaar meeloopt ben je zelf specialist. 
Ik stel voor om met alle 
geïnteresseerden een keer samen te 
komen en en af te spreken wie 
welke kilometerhokken voor zijn 
rekening wil nemen. 
Voor nadere inlichtingen of 
deelname aan dit onderzoek kunt u 
altijd kontakt opnemen met de 
schrijver; 
 

Frans Vermeer  
013-5079609 

 
 
Het initiatief van Frans is mogelijk  
het begin van een Mark en Leij 
vlinderwerkgroep. De vlinderlezing 
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maart bestellen. Daarna niet meer. 
Verder zijn er nog beperkte 
aantallen nestkastjes, voederhuisjes 
en koffiemokken leverbaar; 
Nestkastje f 10,- voederhuisje f 
7,50, mok f 7,50.  
Alle produkten zijn van de gedegen 
Mark en Leij kwaliteit. 

De ledenavond van januari heeft 
gezorgd voor heftige beroering in 
de modewereld. Op deze avond 
introduceerde Mark en Leij haar 
nieuwe lijn in voorjaarskleding. 
De trendkleuren zijn asgrijs en 
mosgroen, afgezet met borduringen 
in korengeel en boomkikkergroen. 
Modekoning Christian Dior, ook 
aanwezig op deze avond, stak zijn 
bewondering niet onder stoelen of 
b a n k e n ;  “ . . f o r m i d a b l e ! . .
nouveau!.. ..quelle couleurs!..“. 
Met enige verbittering merkte hij 
op; ”je suis passé!”.  
Ook het commentaar van kenner 
Frank Govers loog er niet om; “wat 
een prachtige sweaters! nieuw?”. 
Topmodel Naomi Campbel l 
noemde de trend; ”...opwindend…” 
 
Mark en Leij biedt haar leden deze 
exclusieve modelijn aan tegen lage 
prijzen. Er zijn sweaters en polo-
shirts in de kleuren lichtgrijs en 
donkergroen. Alle kleding is 
voorzien van het ingeborduurde 
Mark en Leij logo, uitgevoerd in 
goudgeel en lichtgroen. 
De polo’s kosten f 35,- en de 
sweaters f 40,-. Deze aktie is 
éénmalig. Bestel op tijd, want u 
kunt slechts tot uiterlijk dinsdag 17 

Mark en Leij toont nieuwe voorjaarsmode 
Voor nadere inlichtingen en 
bestellingen kunt u bellen met 
mevrouw Elly Cornelissen, 0161-
492390, of gebruik maken van het 
bijgaande bestelformulier. 

Mark en Leij stelt de hoogste eisen 
aan haar produkten. Zij garandeert 
dan ook dat uw kleding tenminste 
voldoet aan de volgende eisen; 
♦    te klein. 
♦    te groot. 
♦    veel te groot. 
♦    dat heb ik helemaal niet 

besteld. 
M o c h t  u  o n d a n k s  o n z e 
inspanningen toch tevreden zijn, 

Naomi:  "....opwindende trend...." 
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Aktiviteitenkalender 
Graag willen wij jullie aandacht 
vragen voor het volgende. Nog 
steeds zijn er leden die denken dat 
ze voor elke aktiviteit een kaartje in 
de bus krijgen. Onze service gaat 
inderdaad ver, maar heeft zijn 
grenzen.  
Wij adviseren onze leden om bij het 
uitkomen van de Nieuwsbrief 
steeds even de agenda te pakken en 
de aktiviteiten te noteren. De 
Nieuwsbrief verschijnt vier keer per 
jaar. 
 
Ook het komende jaar staat bol van 
aktiviteiten, waarbij we inspelen op 
de wensen zoals die door onze 
leden op het enquêteformulier zijn 
ingevuld. 
 
In de maanden januari, 
februari en maart 
we rke n  we  e e n 
zaterdagochtend in 
en voor de natuur. 
In de nieuwe 
reservaten van 
het Chaamse 

bekengebied kan Natuurmonu-
menten best wat hulp gebruiken. 
 
W e  h e b b e n  h i e r t o e  e e n 
v r i j wi l l i g e r s c o n t r a c t  m e t 
Natuurmonumenten afgesloten.  
Zo'n 25 enthousiastelingen hebben 
zich spontaan aangemeld. De eerste 
twee werkdagen zitten er inmiddels 
op. Langs de Rettestraat en in Het 
Broek werden houtwallen afgezet 
en wilgen geknot. De noeste arbeid 
werd slechts onderbroken door 
koffie en erwtensoep van het 
thuisfront.  
Op zaterdag 7 maart is de laatste 
werkdag. Vertrek 9:00 uur vanaf 
het Marktplein. 
 

Mome nteel  d raa ie n de 
planten- en de natuurcursus. 
De plantencursus word t 
afgesloten met een excursie 

na a r  L i mb ur g ,  d e 
natuurcursus met een 
excursie naar Zeeland. 

 
Op vrijdag 

Op vrijdag 8 mei verzorgt Derek 
Gibson een dialezing over de 
Europese dagvlinders. Aanvang 
20:00 uur in de Ruif. 
Onderzoek wijst uit dat er bij 
vlinders sprake is van een 
omvangrijke en al tientallen jaren 
plaatsvindende achteruitgang. In de 
laatste 40 jaar is de helft van de 
vlinders afgenomen, en nog eens 
14% verdwenen. In de laatste 10 
jaar zijn zelfs acht soorten 
verdwenen. Dat is gemiddeld bijna 
één soort per jaar. 

Dialezing dagvlinders 

13 maart geeft Jan Vermeulen een 
dialezing over de natuur in 
zuidelijk Afrika. Jan heeft een 
aantal natuurreizen gemaakt naar 
landen als Zuid-Afrika, Namibië, 
Botswana en Zimbabwe. Uit 
duizenden dia's heeft hij voor deze 
avond een bijzondere selectie 
s a m e n g e s t e l d  d i e  d e 
na t uur l i e fhe bbe r  z e e r  z a l 
aanspreken. De avond begint om 
20:00 uur in de Ruif in Chaam en is 
voor ieder toegankelijk. 
 
Op vrijdag 27 maart geeft Jeroen 
Stoutjesdijk een lezing over de 
amfibieën in onze streek.  
Er zijn de laatste jaren zo'n 200 
p o e l e n  i n  he t  z u i d e l i j k 
stroomgebied van de Mark gereali-
seerd. Jeroen vertelt over de 
resultaten en gaat in op de 
leefwijze, bedreigingen en kansen 
van deze diergroep.  
 
Op deze avond zal ook het startsein 
worden gegeven van een op te 
richten werkgroep, die zich onder 
leiding van Jeroen gaat bekwamen 
in het herkennen en inventariseren 

Mark en Leij zet zich ook in voor 
het behoud van onze vlinderstand. 
In de toekomst gaan we de 
vlinderstand tussen Mark en Leij 
inventariseren. Lees hierover het 
artikel van Frans Vermeer op 
bladzijde twaalf. 
 
Een interessante avond voor 
iedereen die wat meer van vlinders 
wil weten. 
Derek Gibson is niet alleen een 
specialist op het gebied van 

Sleedoornpage 
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Op zondag 14 juni organiseert 
Mark en Leij een excursie naar de 
Withagen. De Chaamse leden 
zullen zich afvragen wat Mark en 
Leij in hemelsnaam in de Withagen 
moet gaan doen. Behalve een straat 
in Chaam is de Withagen echter 
ook een heel interessant natuurge-
bied ten zuidwesten van Ulicoten. 

In de Withagen ligt op geringe 
diepte een ondoorlatende leemlaag. 
Mede door de kalkrijke kwel en de 
hoge grondwaterstanden komen in 
dit gebied veel waardevolle 
vegetatietypes voor.  
Door de kleinschaligheid en de vele 
bosjes is het gebied ook van belang 
voor amfibieën en vogels. 
Bovendien is het landschappelijk 
heel mooi.  
Zo'n 45 Ha van de Withagen zijn 
bestempeld als reservaatsgebied, 
waarvan inmiddels 12 ha in 
eigendom van Staatsbosbeheer is. 
Op dit eigendom zijn inmiddels zes 
poelen aangelegd.  
Edwin van Meel, boswachter bij 
Staatsbosbeheer, zal de excursie 
leiden. We vertrekken om 9:00 uur 
vanaf het Marktplein in Chaam en 
zijn rond twaalf uur weer terug.  

Excursie 
Withagen 

Door  de  re ce n t  ge nome n 
maatregelen zijn de natuurwaarden 
in Het Broek sterk gestegen.  
Het landschap in Het Broek is nog 
betrekkelijk kleinschalig. Vanaf 
1994 zijn er bijna jaarlijks 
houtwallen en singels aangelegd. 
Z o  word t  ge pr obe e rd  d e 
beslotenheid en kleinschaligheid uit 
het begin van deze eeuw te 
herstellen.  
Ook dit voorjaar zal er weer flink 
aangeplant worden. Het leek de 
g e m e e n t e  A l p h e n / C h a a m , 
Natuurmonumenten en Mark en 
Leij een goed idee om hier, voor de 
derde keer, de boomplantdag te 
d o e n  p l a a t s v i n d e n .  D e 
boomplantdag is op donderdag 19 
maart en is bedoeld voor de 
groepen zeven van de basisscholen 
Alphen,  Chaam,  Galder en 
Strijbeek. In totaal zo'n 110 
kinderen. 
Op woensdag 25 maart hebben de 
k indere n van de  afdel ing 
Voortgezet Speciaal Onderwijs van 

Op zondag 26 april organiseren we 
een fietstocht naar de Regte Heide, 
waar we ook een wandeling zullen 
maken.  
Alle deelnemers uit Chaam, 
Ulvenhout, Galder, Strijbeek, Bavel 
en Breda verzamelen zich om 8:30 
uur op het Marktplein in Chaam. 
Om ongeveer 9:00 uur pikken we 
de fietsers uit Alphen en omgeving 
op bij het W. Binckplein.  
We  fi e t se n  da n  naa r  d e 
voorlichtingsboerderij van het 
Brabants Landschap, waar u tijdens 
een korte diaserie een kopje koffie 
van ons krijgt aangeboden. We 
maken vervolgens een wandeling 
van ongeveer 2 1/2 uur over de 
Regte Heide.  
Daarna gebruiken we dan de lunch 
in de voorlichtingsboerderij.  
U moet zelf voor een lunchpakket 
zorgen. De koffie/thee bij deze 
lunch is voor uw eigen rekening. 
Om ongeveer 14:30 uur zijn we 
weer terug in Chaam.   
 

Boomplant-
dag 

Fietstocht 
Regte Heide 
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Mark en Leij verduistert de zon! 
Het is nog ver weg, maar in 
augustus 1999 kunnen we getuige 
zijn van een uniek en zeer 
spectaculair schouwspel, een 
natuurfenomeen dat zijn weerga 
n i e t  k e n t :  d e  t o t a l e 

zonsverduistering! 
O m  d i t  b i j z o n d e r e 
natuurverschijnsel te mogen 
aanschouwen, moeten we wel een 
stukje rijden. Het is alleen zichtbaar 
in een ongeveer 100 kilometer 
brede strook, die van de Atlantische 
oceaan over Europa naar India 
loopt. Gelukkig zitten wij niet zo 
ver van het midden van deze strook, 

die door zuidelijk Belgie en het 
noorden van Frankrijk loopt. Dus 
daar gaan we op af! 
De zonsverduistering 
Een totale zonsverduistering is een 
z eldza a m ve r sc hi j nsel ;  d e 
eerstvolgende totale verduistering 
in Nederland vindt plaats in het jaar 
2135, en de laatste was in 1433. 
Een willekeurige plaats op aarde 
moet ruim 360 jaar wachten op de 
volgende verduistering.  
De strook waar een totale 
verduistering optreedt is zeer klein, 
op zijn best zo'n 150 kilometer 
breed. In een veel groter gebied 
daar omheen is een gedeeltelijke 
zonsverduistering te zien. 
De totaliteit van de verduistering 
van woensdag 11 augustus 1999 
duurt maar kort; minder dan 2,5 
minuut! Het maximum vindt plaats 
rond half een 's middags. Het 
g e h e l e  v e r l o o p  v a n  d e 
verduistering, zoals te zien is op 
onderstaande foto, duurt enkele 
uren.  
Tijdens de totaliteit wordt het flink 
donker, ongeveer zoals een uur na 
zonsondergang. De helderste 
sterren en planeten zijn zichtbaar. 
Alleen de horizon rondom is nog 
zwak verlicht. 

De natuur is dan even van slag; 
vogels gaan slapen en bloemen 
sluiten zich. Er valt nog veel meer 
te  zien tijdens een totale 
zonsverduistering. Later meer 
hierover. 
De reis 
Mark en Leij zal op tijd en plaats 
aanwezig zijn om getuige te mogen 
z i jn  va n d eze  b i jz onde re 
gebeurtenis. Daarom organiseren 
wij voor onze leden een driedaagse 
reis naar het hart van dit fenomeen, 
het noordfranse Argonne. Het zal 
goed toeven zijn in deze streek, 
want natuur en landschap zijn er 
nog steeds prachtig. Ook de rijke 
historie van de Argonne zal tijdens 
onze reis zeker aan bod komen. 
Verschillende leden van onze 
vereniging zijn zeer goed bekend 
met deze streek, zodat we verzekerd 
kunnen zijn van een uitstekend 
hotel, een goede franse keuken en 
een deskundige begeleiding. We 
verbl i jven i n het  plaa tsje 
Aubreville, waar wij alle kamers 
van het mooie oude hotel "Du 
Commerce" al hebben geboekt. We 
vertrekken op maandagochtend  9 
augustus, en zijn weer terug op 
woensdagavond 11 augustus.  
Op maandag en dinsdag verkennen 



Mark en Leij wil graag weten 
hoe groot de belangstelling voor 
deze reis is. Als u mee wilt, vul 
dan het aanmeldingsformulier in. 
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De schaduw van de maan trekt over de aarde. In het grijze gebied is een 
gedeeltelijke zonsverduistering te zien. In de zwarte stip wordt het licht van 
de zon volledig verduisterd door de maan; een totale zonsverduistering. 

Enkele seconden voor de totaliteit 
schijnen de laatste zonnestralen 
nog door het diepste dal van de 
maan; de diamanten ring. 

De  ve rhoud inge n  i n  he t 
zonnestelsel: De aarde is slechts 
een dwerg vergeleken met de zon. 

het pad van de zonsverduistering door West Europa. De kernschaduw trekt 
met een snelheid van 3000 km/uur over de aarde. De vermelde tijden zijn 
in Universal Time. Voor West Europa is dit twee uur meer. 



De puber 
De  pube rt i jd  ma akte  ee n 
onherroepelijk einde aan deze 
onbezorgde kindertijd.  
De fiets werd een Puch. We gingen 
naar Breda op school. De Chaamse 
bossen maakten plaats voor 
rok e ri ge  gela gka me rs.  De 
"Chaamse Beek" werd de "Bonte 
Os". Ander natuurlijk schoon eiste 
onze volle aandacht. In een balorige 
bui werden honderdden eieren 
vernietigd. 
Pas jaren later luwde deze sturm 
und drang-periode. Helemaal 
afscheid nemen van die gelagka-
mers is me, tot mijn schande, nooit 
voor de volle 100% gelukt.  
 
De ommekeer 
Ik zal zo'n 25 geweest zijn, 
getrouwd en gesetteld, toen de grote 
ommekeer kwam. Mijn Belgische 
zwagers vroegen mij of ik mee ging 
"vogels kijken".  
Die zondagmorgen zou mijn leven 
veranderen. We zagen bruine 
kiekendieven, zwarte sterns en een 
roerdomp. Ik was verkocht. Nog 
diezelfde week kocht ik een 
verrekijker en een vogelgids.  
Klampers werden buizerds of 
haviken. Het penneschrijverke 
bleek een geelgors te zijn. Jaren 
lang zou ik de zondagen in de buurt 
va n het  Bel gi sc he Poste l 
doorbrengen.  
Ook in Chaam was "vogels kijken" 
in die tijd een volslagen onbekende 
bezigheid. Iemand met een verrekij-
ker voor zijn buik werd argwanend 
bekeken.  
 
De beginnende vogelaar 
Op een mooie juni-dag besloot ik 
naar alarmerende grutto's te gaan 
kijken die toen nog jongen groot-
brachten op 't Goor. Op de fiets, de 
verrekijker verborgen onder de jas. 

In minder dan een jaar werd Mark 
en Leij een begrip in de regio. 
Toen tijdens de succesvolle 
ledenavond mijn ogen over de 
volle zaal gleden, dwaalden mijn 
gedachten onwillekeurig af naar 
dat eerste begin. Hoe ontstaat toch 
die passie voor de natuur? Is ze 
aangeboren of ontwikkel je ze zelf? 
Feit is dat in mijn familie van 
oudsher veel jagers, stropers, 
vissers, duivenmelkers en zelfs 
boswachters zaten. Het kind 

Vanaf mijn prilste jeugd hadden de 
bossen en velden ook op mij een 
enorme aantrekkingskracht. Onze 
aktiviteiten waren vaak echter van 
bedenkelijke aard.  
We haalden vogelnestjes uit, vingen 
snoeken in de Chaamse beken, 
legden leglijnen in de Mark, hielden 
uilen in kooien en maakten elk jaar 
een kauw tam. 
Vogeleieren zoeken was het meest 
geliefde tijdverdrijf. Na schooltijd 
doken we de bossen in. Officiële 
vogelnamen kenden we nauwelijks. 
We zochten hannebroeken, 
z a n d f l u i t e r s ,  m o s v i n k e n , 
penneschrijverkes en klampers. 
Op zondagmiddag moesten we naar 
het Lof, nadat we 's morgens al naar 
de Hoogmis waren geweest. In de 
lente namen we dan stiekem een 

     het begin 
overall mee en togen naar de 
Chaamse bossen om vogeleieren te 
zoeken.  
De uitgehaalde eieren bewaarden 
we op ons hoofd onder een 

alpinopet. Een veilige plaats. Zo 
konden we zelfs in bomen blijven 
klimmen.  
Thuis werden de eieren uitgeblazen 
en aan touwtjes geregen. Rijk 
voorzien van buit kwamen we zo op 
een mooie mei -middag de 

boswachter tegen: "Zo jongens, 
toch geen vogeleieren aan het 
zoeken zeker?" "Nee meneer, 
natuurlijk niet". "Heel goed 
jongens." Bij wijze van compliment 
wreef hij ons uitbundig over ons 
hoofd, voldaan glimlachend zijn 
weg vervolgend. Gelukkig was er in 
de buurt een beek om ons van de 
eierstruif te ontdoen. Thuis wilden 
ze natuurlijk weer niet geloven dat 
mijnheer Pastoor boven ons hoofd 
met de wijwaterkwast wa s 
uitgeschoten. 
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vogelgebied in Noord-Frankrijk. 
Mijn eerste buitenlandse natuurreis. 
Loes, die begreep dat ook deze 
hartstocht echt was, gaf toestem-
ming. Pas veel later hoorde ik van 
het gesprek dat ze met enkele 
buurvrouwen had: "Zo Loes, gaat 
Johan alleen op vakantie?" "Ja, 
hij gaat een paar dagen vogels 
kijken in Noord-Frankrijk". 
"Vogels kijken.....?" klonk het, 
terwijl de blikken van verstandhou-
ding heen en weer flitsten. "Waar 
ergens?..." "Oh, ik geloof in de 
buurt van Parijs" zei Loes 
argeloos. Dit nam de laatste restjes 
twijfels weg. In hun vervolggesprek 
zullen ongetwijfeld de  woorden 
'Moulin Rouge' gevallen zijn.  
 
En toen..... 
Het pad van de beginnende 
vogelaar liep in die tijd duidelijk 
niet over rozen. Gelukkig hadden 
Theo en Frank soortgelijke 
interesses ontwikkeld. Al waren zij 

meer (laag bij de grond) met 
planten bezig. We besloten op 
zaterdagochtend in de streek te 
gaan wandelen om naar vogels en 
planten te kijken. Dit doen we 
inmiddels zo'n ruim 20 jaar. 
Daarover en over onze vele reizen 
wat  meer in de volgende 
Nieuwsbrief. 
 

Johan Schaerlaeckens 

Het zou de eerste gedenkwaardige 
vogeltocht in het Chaamse worden. 
Eenmaal de grutto's gevonden, 

haalde ik mijn kijker te voorschijn 
om te kijken of ik hun jongen kon 
vinden. "Wat denk jij verd...... wel 
dat je aan het doen bent?" hoorde 
ik plots een woedende stem in mijn 
rug. "Ik ben vogels aan het 
bestuderen" zei ik zo dapper 
mogelijk. "Vogels aan het 
bestuderen, mijn vrouw aan het 
begluren zul je bedoelen....!" En 
inderdaad; in het verlengde van de 
grutto's lag zijn vrouw, karig 
gekleed, in het warme juni-

zonnetje.  
Ik begreep dat verweer zinloos was 
en beschaamd fietste ik naar huis.  
In de tuin zocht ik vergeefs naar 
een wilg om mijn kijker aan op te 
hangen. 
 
Edoch, het bloed kruipt waar het 
niet gaan kan. Enkele maanden later 
vroegen mijn zwagers mij mee te 
gaan naar de Argonne, een rijk 
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In deze Nieuwsbrief: NATUURVERENIGING MARK EN LEIJ 
 

De natuurvereniging streeft de volgende doelstellingen na: 
 

• Het beschermen, versterken en uitbreiden van de natuur- en 
cultuurhistorische waarden van het landschap in en rond het 
gebied van de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle, in de 
ruimste betekenis. 

• Het beschermen en verbeteren van de leefomgeving in dit 
gebied voor mensen, flora en fauna en het historisch 
erfgoed. 

• Het vergroten van de kennis van de natuur- en 
landschapswaarden in dit gebied en het verbreiden van deze 
waarden en kennis onder een zo breed mogelijke bevolking. 
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