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Natuurontwikkeling in
Het Broek, de tweede fase
Op korte termijn wordt de tweede fase 'natuurontwikkeling het Broek'
uitgevoerd. In dit bestek zal vooral de verdere natuurlijke inrichting van de
Laag Heiveldse Beek en de Heikantse Beek ter hand genomen worden.
De belangrijkste partijen in dit project zijn Waterschap Mark en Weerijs,
Natuurmonumenten, de Landinrichtingscommissie ‘Baarle-Nassau', de
Dienst Landelijk gebied en de betrokken agrariërs. De uitvoering van het
werk is in handen van Waterschap Mark en Weerijs.
Laag Heiveldse Beek
Van de Laag Heiveldse Beek zal, vanaf de stuw bij de Dassemussche Straat
tot aan de zandvang bij de samenvloeiing met de Heikantse Beek, de
beekbodem opgehoogd worden. In de beek zullen hiertoe wilgenbussels en
een gazen schanskorf gevuld met breuksteen geplaatst worden, waardoor
natuurlijke aanzanding zal plaatsvinden. Ook zet men zo'n 1000 m3 zand in
voor de beekbodemverhoging.
Mede door de aanwezigheid van bomen zal het profiel van dit traject van de
beek slechts licht vergraven worden met een talud van 1 : 3. Op enkele
plaatsen zal het beektalud verder verflauwd worden. Hermeandering vindt in
dit gedeelte niet plaats.
Heikantse Beek

bruine beervlinder

Natuuragenda
oktober
3, za 13½
4, zo 9h
30, vr 20h
+

Jeugdgroep
bosspeurtocht
natuurwandeling
jaarvergadering
dialezing Honds
donk Valkenberg

november
1, zo 9h
7, za 10h
20, vr 20h

natuurwandeling
Jeugdgroep
wolvendag
dialezing ganzen

december
6, zo 9h
11, vr 20h
Namibië

natuurwandeling
dialezing

en Botswana
12, za 9h werkdag natuur
19, za 13½ Jeugdgroep
knutselmiddag

januari
3, zo 9h
8, vr 20h

natuurwandeling
gezellige ledenavond met quiz
23, za 9h werkdag natuur
30, za 13h Jeugdgroep
Luchtfoto van Het Broek tijdens de werkzaamheden in fase 1.
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Van de Heikantse Beek zal vanaf
de Snijderseweg tot aan de
zandvang bij de samenvloeiing met
d e L a a g He i v e l d se B e e k
hermeandering met plas en dras
zones ontstaan.
Verder is hier gekozen voor een
klein en steil profiel met een
bodembreedte van een halve meter
die slingerend loopt door een flauw,
ondiep profiel van 7 meter breed.
De bedoeling van het Waterschap is
dat er bij een geringe afvoer toch
stromend water is en dat er bij hoog
wa t e r ove r st r o mi ng k a n
plaatsvinden in het 7-meter profiel
en de plas/dras zones. Bij het
ontwerp is er naar gekeken dat de
wateropstuwing geen nadelige
gevolgen mag hebben voor het
agrarische gebied.
Werk voor Mark en Leij
'Werk met werk maken' is een van
de slogans van de opzichter van
Natuurmonumenten Hans Hofland.
Met hulp van Mark en Leij zullen
op een werkdag knotwerkzaamheden in het Broek plaatsvinden. Het
z i j n d e z e sa me n g e b o n d e n
wilgetenen die als wilgenbussels in
de beek geplaatst worden ter
bevordering van de beschreven
nat uurlijke aanza nding. Het
aangebrachte zand zal ook beter op
zijn plaats blijven. Het is mogelijk,
dat gezien de tijdsplanning van het
project, deze werkdag moet
plaatsvinden voor de eerste geplande werkdag. Het Mark en Leij
bestuur zal onze “werkleden”
natuurlijk tijdig inlichten.
Als het werk uitgevoerd is, wordt
d oor Nat uurmonume nte n i n
samenwerking met Mark en Leij
het laarzenpad aangelegd.
Inventarisaties
Volgend jaar beginnen de Mark en
Leij-werkgroepen met een integrale
inventarisatie van
dit nieuwe
re se rva a t i n he t C ha a mse
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Mark en Leij
verwelkomt 300ste lid
Op zaterdagmiddag 4 juli toog een
delegatie van het Mark en Leijb e st uur naa r d hr. Jo ha n
Voermans in Chaam, om hem te
verwelkomen als 300ste lid van
Mark en Leij.
Op 18 april 1997 vond in Chaam de
oprichtingsvergadering plaats van
onze natuurvereniging Mark en
Leij. Mede als gevolg van de
gemeentelijke herindeling vond de
t oe nma li ge nat uurwe rk groe p
Chaam een grote, aktieve en
professionele natuurvereniging van
essentieel belang.
We beseften dat we alleen zó
voldoende gewicht in de schaal
konden leggen om de belangen van
natuur en landschap te kunnen te
verdedigen, en als gesprekspartner
mee te blijven tellen. We hoopten
toen voorzichtig op een ledenaantal
van rond de zeventig. Overigens
ligt de groeisnelheid vana f
september 1997 op een constante
toename van zeven leden per
maand. Dat we zo snel na de
oprichting ons 300ste lid al kunnen
inschrijven, heeft onze stoutste
verwachtingen overtroffen!
Reden genoeg voor het bestuur om
het 300ste lid in de bloemetjes te
zetten. Behalve bloemen ontving
Dhr. Johan Voermans ook een poloshirt met Mark en Leij logo, en alle
tot dusver verschenen Nieuwsbrieven. Onder het genot van een
kopje koffie vroegen we Johan wat
hem bewogen had zich op te geven
als Mark en Leij-lid. Zijn antwoord
is symbolisch voor veel andere
leden: “Jullie artikelen in “Ons
Weekblad” spreken me wel aan, en
bovendien hoor ik goede verhalen

van andere leden.”
We zullen ook een aktief lid aan
Johan hebben. Hij is van plan mee
te doen met de natuurwandelingen
en de fietstochten. Ook wil hij de

Nieuw lid Johan ontvangt bloemen en
welkomswoord van voorzitter Johan

dialezingen bezoeken.
Herkomst
Waar komen de Mark en Leij-leden
vandaan? Ongeveer de helft komt
uit Chaam. Niet zo vreemd
natuurlijk, omdat daar de wortels
van de vereniging liggen. Alphen
komt met dertig leden op de tweede
plaats. Daarna volgen Ulvenhout,
Baarle, Breda, Galder, Bavel en
Strijbeek. Baarle stijgt overigens
met stip.
De kersverse Jeugdgroep telt ook
al weer achttien kinderen, zodat we
nu precies 341 leden hebben.
Mark en Leij lééft in de streek!
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Overleg met Staatsbosbeheer
Met Natuurmonume nte n i s
Staatsbosbeheer een van de
natuurbeherende instanties in de
regio.
Het was Staatsbosbeheer bekend
dat Mark en Leij kritiek had op
onderdelen van hun beleid, met
name
in
de
nieuwe
reservaatsgebieden 't Merkske en
de Bleeke Heide.
Op initiatief van Staatsbosbeheer
zaten we dinsdag 30 juni aan tafel.
Aanwezig waren vier
stafmedewerkers va n
Staatsbosbeheer, het algemeen
bestuur van Mark en Leij en een
bestuurslid van de Brabantse
Milieufederatie. Op constructieve
wi j ze we rd va n geda c hte n
gewisseld over een aantal geschilpunten ten aanzien van inrichting
en beheer van
de nieuwe
re se rvaat sge biede n. Ook d e
jachtvisie van Staatsbosbeheer was
onderwerp van gesprek.
Zes weken later kregen we een
sc hr i f te lij ke re act ie va n
Staatsbosbeheer op de door ons
ingediende punten. Staatsbosbeheer
benadrukte nogmaals dat de door
ons ingediende kritiek door hen
zeer ter harte genomen wordt.
Zo we rd a fge sp r ok e n d a t
Staatsbosbeheer met de leden van
de Landinric htingsc ommi ssie
"Baarle-Nassau"
en
vertegenwoordigers van Mark en
Leij overleg zal hebben over de
mogelijkheden van verwerving en
inrichting van de Schouwloop (dit
is de bovenloop van het Merkske),
de vernatting en afgraving van een
deel van het reservaatsgebied de
Bleeke Heide en de realisering van
een vijftal landschapselementen.
Tevens spraken Staatsbosbeheer en
Mark en Leij af dat dit de start
wordt van een regulier overleg

tussen beide partijen.
De reactie van Staatsbosbeheer ligt
bij het sekretariaat ter inzage.
Resultaten overleg
Het overleg vond plaats op 9
september. Aanwezig waren leden
van de Landinrichtingscommissie
"Baarle-Nassau", Staatsbosbeheer,
de Dienst Landelijk Gebied en
Mark en Leij. De volgende
afspraken werden gemaakt:
De EHS-strook van het
oostelijk deel van de Schouwloop
wordt ingericht. Dit houdt in dat het
tracé op twee plaatsen verlegd
wordt.
Het nieuwe tracé heeft kleinere
afmetingen en wordt vlakker
aangelegd. Het oude tracé wordt
natuurlijk ingericht zodanig dat het
de bestaande drainage niet hindert.
Van het overige tracé wordt de
noordzijde van het talud over een
breedte van 7 meter flauw
afgegraven.
Ook zal er een beplantingsplan door
Staatsbosbeheer opgesteld worden
voor deze EHS-strook.
Ook bij het westelijk deel zal het
talud 1 : 7 vergraven worden. Langs
het bestaande tracé worden laagtes
aangebracht. Ook zal getracht
worden meer variatie in de
stroomsnelheid te krijgen.
Voor de natuurrecreanten wordt een
smal wandelpad aangelegd. Door
een plan van tijdelijk gebruik wordt
de oppervlakte grond die naar
Staatsbosbeheer gaat aanmerkelijk
groter. Het is overigens de
bedoeling van Staatsbosbeheer dat
agrariërs die grond inleveren voor
de EHS, het eerst in aanmerking
komen om hun vee in te scharen.
Mark en Leij, de Brabantse
Milieufederatie en leden van de

Landinrichtingscommissie "BaarleNassau" verzoeken Staatsbosbeheer
al jaren om meer werk te maken
van de 8 ha reservaatsgebied die
Staatsbosbeheer in de Bleeke Heide
in bezit heeft.
Probleem was de slechte kwaliteit
van de grond (veel leem) waardoor
er afzetproblemen ontstonden.
Ti j d e n s d i t o ve rl e g we r d
afgesproken dat Staatsbosbeheer
een beheersvisie met daaraan
gekoppeld een totaalvisie en het
kostenplaatje voor de inrichting van
de Bleeke Heide maakt. Dit concept
zalf half oktober klaar zijn.
Samen zullen we dan bekijken wat
de inrichtingsmogelijkheden op

korte termijn zijn van de gronden
d ie al i n be zi t z ij n va n
Staatsbosbeheer.
Staatsbosbeheer heeft de
Dienst Landelijk gebied verzocht
een inrichtingsplan voor 't Merkske
te maken. Dit totaalplan zou moeten
berusten op de basisgegevens van
het TNO-onderzoek.
Vooral de detailinrichting is
belangrijk. Volgens de medewerker
van de Dienst Landelijk Gebied zal
eerst uitgezocht moeten worden wie
de opstellers, dragers en uitvoerders
van deze “gebiedsvisie”, gebaseerd
op het TNO-onderzoek, moeten
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Overleg met gemeente
Alphen-Chaam
Op dinsdag 15 september had het
Algemeen Bestuur van Mark en
Leij overleg met de gemeente,
v e rt e ge nw oo rd ig d do o r d e
voorzitter van het College, een
wethouder en ambtenaren van de
gemeente.
Nadat de notulen van het vorige
o v e r l e g
v o o r
d e
ge me e nt e ve rt e ge n wo o rd i ge r s
ge c opi ee rd wa re n, k on d e
vergadering beginnen met een
verklaring van het Algemeen
Bestuur van Mark en Leij:
In deze verklaring sprak ons
bestuur bezorgdheid uit over het nut
van dit overleg. Als het gaat om
natuur- en landschapsbehoud
hebben deze twijfels betrekking op
zaken als politieke betrokkenheid
van het College, de aktiebereidheid
ten aanzie n va n door ons
ingediende agendapunten, de
overlegstruktuur, de uitvoering van
beleidnotities, de onderlinge
communicatie en het nakomen van
afspraken.
Vervolgens werden onder leiding
van de voorzitter op zakelijk wijze
de agendapunten afgewerkt, waarbij

zo’n nieuw
gemeentehuis is
natuurlijk óók

we niet verder kwamen dan
we d e rz i jd se i nforma t i e uitwisseling.
Op de agenda stonden o.a.
♦ Bestemmingsplan Buitengebied
♦ Nieuwe Struktuurvisie AlphenChaam
♦ het Landbouwontwikkelingsplan
♦ het Landschapsbeleidsplan (plan
Houtgoor)
♦ R ui l ve rk a ve l i n g "B a a rl e Nassau"
♦ Lopende zaken in de gemeente:
Be st rijdi ng proce ssi erups,
b e r mb e h e e r e n sc h a v e n
zand paden, gemeld e
overtredingen in het
b u i t e n g e b i e d ,
handhavingsnotitie
Bestemmingsplan Buitengebied,
afsluiting Heistraat, historische
stuifwal, rol groenambtenaar,
evaluatie boomplantdag
♦ Motorcross in het buitengebied
♦ St uurgroe p Zuid eli jk
Stroomgebied De Mark
♦ Bermbeheer
♦ Beleidsvisie recreatie
♦ Evaluatie aktiepunten
Mark en Leij hoopt dat er meer te

maar gelukkig hebben
onze bestuurders meer
oor

Winkel
In de Mark en Leij winkel zijn nog
steeds allerlei interessante en
bijzondere natuurzaken te koop,
zoals;
♦
♦
♦
♦
♦
♦

sweaters en polo’s met logo
nestkastjes
huiszwaluwkastjes
voederplanken
leuke koffiemokken met opdruk
echte honing uit de streek

Het aanbod wordt binnenkort
verder uitgebreid met ondermeer
stickers.
Doe eens een lidmaatschap cadeau!

Rectificaties
In de vorige nieuwsbrief stond
abusievelijk vermeld dat Jeroen
Stoutjesdijk coördinator van de
amfibieënwerkgroep is. Dit is Jack
Rombouts, Baarleseweg 34, 4861
BT, Chaam, telefoon 0161-492512.
Bij de vermelding van de data van
de natuurwandelingen is een foutje
geslopen. De natuurwandeling van
november is niet op de achtste,
maar op de eerste november, dus
de eerste zondag van de maand.
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Verkiezingen bestuur Waterschap
Bloemrijke oevers, vogelrijke
weiden en schone sloten krijgen we
niet vanzelf. Daarvoor zijn
waterschaps-besturen nodig, waarin
natuur- en milieubelangen vaste
grond onder de voet hebben.
Tussen 28 oktober en 12 november
vinden i n Noord -Braba nt
verkiezingen plaats en kunnen alle
Brabanders kiezen voor zo'n
waterschapsbestuur. Voor het eerst
mag iedereen een stem uitbrengen.
U krijgt dan de kans om te stemmen
op een groene kandidaat!
Waterschappen zijn de uitvoerders
van het waterbeleid. Dat natuur en
milieu hier een belangrijke rol bij
spelen, staat als een paal boven
water. Zo vraagt de Brabantse
Milieufederatie al jaren aandacht
voor de verdrogingsproblematiek.
Het waterpeil is zowel van belang
voor alles wat groeit en bloeit als
voor de landbouw. De zorg voor de
waterkwaliteit is voor een groot
de el i n ha nd e n va n d e
waterschappen. Dit is een hele
verantwoordelijkheid, want schoon
water is van levensbelang voor
mens, plant en dier.
Schoon grondwater wordt langzaam
schaarser. Ons drinkwater zal in de
toekomst dus meer en meer
gewonnen word en uit
oppervlaktewater. Via
vergunningverlening en het beheer
van rioolwaterzuiveringsinsta1laties
probeert het waterschap de kwaliteit
van het oppervlaktewater te
verbeteren.
Ook hier is dus duidelijk dat het
werk van het waterschap veel te
ma k e n he e ft me t ge z ond e
ecologische watersystemen. De
groene kandidaten zijn betrokken
en deskundig en willen samen met
de andere bestuurders een goed

beleid voeren.
In het kandidatenboekje, dat u van
het waterschap ontvangt bij uw
stembiljet, staan alle kandidaten
vermeld.
Natuurmonumenten, het Brabants
L a n d sc h a p , d e B r a b a n t se
Milieufederatie en het Brabants
Particulier Grondbezit roepen u op
om kandidaten uit hun
achterbannen te kiezen in de
waterschapsbesturen.
U kunt het ingevulde stembiljet aan
het waterschap terugsturen. Het
stembiljet moet op 12 november
vóór 12.00 uur bij het waterschap
terug zijn. Post het dus tijdig.
Als eind oktober het stembiljet bij u
in de brievenbus valt, kruis dan een
groene kandidaat aan en stem voor
natuur in het waterschapsbestuur!
Natuurmonumenten
Brabants Landschap
Brabantse Milieufederatie
Brabants Particulier Grondbezit

Mark en Leij heeft geen politieke
voorkeur, maar komt op voor de
b e l a ng e n v a n na t u ur e n
landschap. Water speelt hierbij een
zeer essentiële rol.
Daarom onderschrijven wij het
vorenstaande initiatief om te
kiezen voor een vertegenwoordiger
in het Waterschap die deze
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Werkgroepen

Verre reizen

Mark en Leij is bezig met het
opzetten van drie werkgroepen: Een
a mfi bi ë nwe rk groe p, e e n
p l a n t e n we r k g r o e p e n e e n
vlinderwerkgroep.
Samen met het bestuur van Mark en
Leij, Natuurmonume nten e n
Staatsbosbeheer zullen zij bekijken
hoe het beste inhoud en vorm aan
de werkgroepen gegeven kan
worden.
Mark en Leij gaat op termijn ook
een werkgroe p “ Ruimtelijke
ordening” oprichten om adequater

Wim en Elly Cornelissen, Frank
Degenaar en John van Raak hebben
p a s e e n we e k e nd i n he t
Noordfranse Argonne
doorgebracht. Zij bereidden daar de
reis naar de totale zonsverduistering
voor die in augustus 1999 zal
plaatsvinden. 40 Mark en Leij'ers
hebben zich voor deze reis
opgegeven.
Johan Schaerlaeckens organiseert
voor Mark en Leij een 10-daagse
vogelreis in mei 1999 naar de

Werkgroepen

Overleg

Amfibieën:
Jack Rombouts
Baarleseweg 34
4861 BT Chaam
0161-492512
Vogels:
Johan Schaerlaeckens
Blokkenweide 18
4861BN Chaam
0161-492046
Vlinders:
Frans Vermeer
Ghil 4
5111 ED Baarle-Nassau
013-5079609
Planten:
Aart van Putten
Wolfsdonk 60
4861 BC Chaam
0161-492990
Kerkuilen:
Wim Cornelissen
Blokkenweide 43
4861 BM Chaam
0161-492390

Vlaams-Nederlands overleg
Op initiatief van de Brabantse
Milieufederatie werd op 13 oktober
gestart met een groepenoverleg van
natuur- en milieuorganisaties aan
weerszijden van de NederlandsBelgische grens. Dit overleg liep al
een tijdje, maar kwam niet echt van
de grond. Na inventarisaties bij alle
betrokken groepen heeft de BMF
een herstart gemaakt. Albert Boer
en Fred Froger zullen namens
Mark en Leij dit halfjaarlijks
overleg bijwonen.
Platform Overleggroep Milieu
De gemeente Baarle-Nassau heeft
een Platform Overleggroep Milieu
ingesteld, en heeft Mark en Leij
uitgenodigd hieraan deel te nemen.
Frans Vermeer zal de belangen van
Mark en Leij behartigen.

Vlinderwerkgroep
In de afgelopen vier maanden zijn
we als vlinderwerkgroep vier keer
gezamenlijk op stap geweest in
n a t u u r ge b i e d e n b i n ne n d e
gemeenten Alphen-Chaam en
Baarle.
Tijdens deze excursies hebben we
20 soorten waargenomen, namelijk:
Artogeia napi

Klein Geaderd
Witje
Klein Koolwitje
Citroenvlinder
Groot Koolwitje
Boomblauwtje
Kleine Vuurvlinder
Nordmannia ilicis
Bruine Eikepage
Araschnia levana
Landkaartje
Cynthia cardui
Distelvlinder
Inachis io
Dagpauwoog
Polygonia c-album
Gehakkelde
Aurelia
Vanessa atalanta
Atalanta
Lasiommata megera
Argusvlinder
Maniola jurtina
Bruin Zand oogje
Pararge aegeria
Bont Zandoogje
Pyronia tithonus
Oranje Zandoogje
Carterocephalus palaemon Bont dikkopje
Ochlodes venatus
Groot dikkopje
Thymelicus lineolus
Zwartsprietdikkopje
Thymelicus sylvestris
Geelsprietdikkopje
Artogeia rapae
Gonepteryx rhamni
Pieris brassicae
Celastrina argiolus
Lycaena phlaeas

Dit is meer dan de helft van het
aantal soorten die we kunnen
verwachten. Het zijn boeiende
uitstappen geweest, waarbij er ook
aandacht voor andere
ongewervelden was. In september
hadden we de laatste gezamenlijke
u i t st a p va n d i t j a a r. D e
wintermaanden zullen gebruikt
worden om een aktieplan voor het
volgende jaar op te stellen.
Frans Vermeer
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Grondster (Illecebrum verticillatum)
Een gevallen ster in de Chaamse
bossen
Het gebied van de natuurvereniging
Mark en Leij herbergt een groot
aantal bijzondere planten. In een
vorige nieuwsbrief is er al eens
melding van gemaakt. Toen ging
het onder meer over Teer
Guichelheil (Anagallis tenella), een
plantje die de meesten van U
waarschijnlijk niet zo snel te zien
krijgen. Het groeit bijna uitsluitend
in beschermde natuurgebieden.
Maar de plant die in deze
Nieuwsbrief onder de aandacht
gebracht wordt, is voor iedereen
vrij te bezichtigen. Je moet er wel
even naar zoeken, maar met wat
geduld zult u het beslist vinden.
En inderdaad, met een beetje
fantasie valt er in de groeivorm wel
iets van een ster te ontdekken. De
draadvormige dunne stengeltjes
groeien plat uitgespreid over de

bodem uit.
De bladeren e n vooral de
k e l k bl a d e re n d oe n wa t
“succulent” (verdikt, zoals bij veel
cactussen) aan.
Waarschijnlijk houdt dit verband
met de groeiplaats, bijna zonder
uitzondering een zandige, ietwat
natte bodem. Soms drogen deze
zandpaden sterk uit waardoor een
watervoorraad in de bladeren goed
van pas komt. Enkele paden in de
bossen rond Chaam voldoen aan

deze voorwaarden, en op die
plaatsen kan men het plantje zien
bloeien.
In de meeste gebieden waar het
plantje voorkomt in Nederland is
een sterke achteruitgang te
constateren. Met name snelle
ontwatering is hier debet aan. De
achteruitgang is zelfs zo sterk, dat
de plant terecht is gekomen op de
rode lijst (nummer 3).
De zeldzaamheid en kwetsbaarheid
van een plant zijn hieraan af te
lezen. Zie ook de Flora van
Heukels, bladzijde 32.
In de Chaamse bossen ziet de
toekomst er niet zondermeer slecht
uit. Er zij n e en aa nta l
beheersmaatregelen uitgevoerd die
het water in de bossen langer vast
moet houden. Zo is er een
retentiebekken aangelegd en zijn er
een groot aantal afwaterslootjes
deels gedempt. Het is dan ook niet
zo verwonderlijk dat de meeste
groeiplaatsen van grondster te
vinden zijn op de zonnige paden
rond het retentiebekken. In de
ondergrond zit zo hier en daar ook
nog wat leem. De zandpaden
drogen daardoor niet al te sterk uit,
waardoor er een ideale biotoop voor
dit plantje is gecreëerd.

Grondster
Vrij algemeen in het Kempisch
district. Gewoonlijk lokaal, in
bepaalde streken vrij frequent
voorkomend en soms in zeer groten
getale. De laatste jaren sterk
achteruitgaand! Op paden en
kapvlakten van loof-en naaldbossen
(vnl. grovedennen en
eikenberkenbos), op paden en
afgeplagde plekken in heidevelden,
aan oevers van vennen, gegraven
plassen en poelen, op omgewerkte
berme n van wege n, pade n,
spoorwegen, sloten en greppels, in
afgravingen. Soms ook op ruderale
terreinen en langs graanakkers.
Atlas van de Noordbrabantse
flora, J.Cools, 1989.

Als U op zoek gaat naar de plant
nog een aantal tips;
Het plantje is echt klein, verwacht
geen grote plant met grote bloemen.
Meestal bevinden de groeiplaatsen
zich aan de randen van de paden.
Het is daar net iets natter en het
zand is daar iets minder in
beweging. Op de paden lopen nog
al eens paarden die de grond los
trappen.
En voor de echte floristen onder
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Waarnemingen in de streek
Beekjuffers
Op 18 mei dit jaar zag Jeroen
Stoutjesdijk boven de Chaamse
Beek te Ulvenhout, benedenstrooms
van de brug in de Slotlaan, een
mannetje van de bosbeekjuffer
(Calopteryx virgo).
Vorig jaar vond hij op dezelfde
plaats een mannetje en een
vrouwtje. De soort heeft zich hier,
in tegenstelling tot haar verwant de
we i d e be e k j u f fe r, n o g n i e t
gevestigd. De weidebeekjuffer kan
er iedere zomer bij goed weer
vrijwel continu in kleine aantallen
wordt waargenomen.
Intrigerende vraag blijft waar de
ge si gnalee rde bosbeekjuffe rs
vandaan komen.

weidebeekjuffer

Eerste kerkuilensucces Mark en
Leij
Wim en Frank Cornelissen en Hans
Oomen zien de noeste arbeid van
het timmeren en weghangen van
zo'n 30 kerkuilenkasten beloond.
Bij hun controle-ronde ontdekten ze
dat een kerkuilengezin intrek had
genomen in een van de kasten in
een boerderij ten zuiden van
Chaam.
Op het nest zaten drie kleine
jongen. Bij een tweede controle een
paar weken later bleken de jongen
uitstekend te gedijen. Wim slaagde
er toen ook in de uitvliegende
kerkuil op de gevoelige plaat vast te

leggen.
Leven keert terug in de Heiveldse
Beek
Mark en Leij-leden ontdekten in de
eerste week van augustus scholen
van vele honderden riviergrondels
in het hermeanderde deel van de
Laag Heiveldse Beek in het Broek
in Chaam. Ook werden er enkele
be rmpje s, t we e soorte n
stekelbaarzen en een snoek van 80
cm waargenomen.
Boven het nu stromende water
vliegen vele soorten libellen. Op de
afgegraven plas-dras oevers veel
vogels: Regenwulpen, witgatjes,
groe npootruiters, kleine- e n
strandplevieren, watersnippen en
oeverlopers.
Boven het Broek kunnen de
zeldzame wespendief en boomvalk
waargenomen worden, en rondom
uitvliegende volwassen kerkuil
elke poel vele honderden jonge
groene kikkers.
De genomen inrichtingsmaatregelen
werpen al heel snel hun vruchten af.
Ooievaar
Jack Rombouts ontdekte in de
vroege nazomer een ooievaar pal
a c ht e r he t h ui s va n z i j n
schoonouders aan de Baarleseweg
in Chaam.
De vogel was niet geringd, en
fourageerde op een net gemaaid
weiland.
Aan de veelvuldige slikbewegingen
te zien, was er voedsel in
overvloed.
Jack kon een mooie foto maken van
deze weinig schuwe vogel.
Lepelaars
De
lepelaar
doetdonsjongen
het erg goed
als
de drie
volvette
maken
broedvogel
inzien
Nederland.
Er zijn
het zo te
uitstekend.
momenteel
zo'n 1000
aan de koppen
is hetbroedparen.
volwassen
Dhr.
K. Polakaluit
Breda
onlangs
verenpak
volop
in zag
de groei.
een lepelaar op het

natuurontwikkelingsproject “De
Bovenmark” onder Meersel-Dreef,
samen met een viertal watersnippen.
Steenuiltjes klem in BaarleNassau
Begin juni kregen Henk en Tonnie
Cornelissen melding dat er uiltjes
klem zaten in de schouw van een
boerderij. Tonnie er op af. De
bewoners hadden de uiltjes
inmiddels bevrijd. Het bleek een
paartje steenuiltjes te zijn. Helaas
ha d he t vrouwt j e he t
schouwavontuur niet overleefd. Het
mannetje werd door Tonnie naar
het Vogelopvancentrum in Zundert
gebracht.
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Avondrood, een vlinder van de
pijlstaartfamilie.
Ransuilen jongen
Kees van den Brandt
Baarle-Nassau

bermpje

Vos
Wanneer Jos van Gils beweert een
vos te hebben gezien op de
Strijbeekse Heide, gelooft uiteraard
niemand dat.
Toen echter zijn vrouw Tiny deze
waarneming bevestigde kwamen de
zaken geheel anders te liggen!
Dus: Op de Strijbeekse Heide is in
juli een vos waargenomen.

Goed huiszwaluwenjaar
De vogelaars van Mark en Leij
constateerden voor het eerst in jaren
weer een toename van het aantal
huiszwaluwen in onze streek.
Ook bij Mark en Leij-leden
broed d en een of meer
h u i sz wa l u wp a a r t j e s. F r a n s
V e r me e r , wo n e n d i n h e t

buitengebied van Baarle-Nassau,
telde maar liefst elf bewoonde
nesten.
Frans schat dat minsten de helft
twee broedsels grootgebracht heeft.
Op een gegeven moment telde hij
zelfs meer dan 200 huiszwaluwen
boven zijn huis!
Ook boven het Broek werden
groepen van vele tientallen
e x e mp l a r e n wa a r g e n o me n .
Naarmate het broedseizoen vordert,
h e b b e n
hui sz wa l u we n
w e l
meer de neiging
zich
te
verzamelen,
maar dergelijke
aantalle n
doen oude tijden herleven.
Ook in de bebouwde kom deden de
huiszwaluwen het goed. Bij dhr. W.
Kruijsbergen, Hoefakker Chaam,
br oe d d e n vi e r pa a rt j e s i n
kunstnesten. Twee paartjes brachten
elk twee broedsels groot.
Huiszwaluwen broeden het liefst
onder witte oversteken. In de Mark
en Leij-winkel zijn kunstnesten te
koop. Info fam. Cornelissen 0161492390. Mark en Leij spant zich
ook
in door
poelen
huiszwaluwvriendelijk in te richten.
Staatsbosbeheer heeft onlangs
soortgelijke maatregelen genomen.
Olifantsrups
Wobbe de Boer vond op 7
september een rups van het

Op zaterdag 13 juni gingen de
merels als gekken te keer ik mijn
tuin. Er moest een roofvogel of een
kat in mijn tuin zitten. Na wat
rondspeuren ontdekte ik een jonge
ransuil in een fruitboom. De
volgende morgen zat er weer in een
uil in een fruitboom. Die avond ben
ik om 22.30 uur achter mijn huis
gaan wandelen en hoorde drie
piepende ransuilen die zich steeds
van de ene weipaal naar de andere
verplaatsten om dan weer een tijdje
stil te blijven zitten om mij aan te
staren. Dezelfde avond hoorde ik

nog een kwartel roepen.
Ransuilen lijken plompe vogels
maar ze vliegen geluidloos en
soepel met trage vleugelslagen over
de weilanden achter mijn huis. Als
ze in een boom neerstrijken dan
vliegen er direct een aantal merels
op af. Ook kauwen kunnen een hels
kabaal maken als ze een uil
ontdekken. Ogenschijnlijk trekken
uilen er zich weinig van aan.
Op zondag 14 juni ben ik in de
schemering weer gaan wandelen in
de hoop een uil te vinden. Dit was
niet moeilijk, want de merels
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gingen weer behoorlijk te keer en
zaten in dezelfde boom als de jonge
uil.
Na een paar dagen lieten de uilen
zich wat minder in mijn tuin zien.
Ik hoorde ze alleen nog in de verte.
Soms kwamen ze echter nog terug.
Ik hoop dat de ransuil het in mijn
tuin naar zijn zin krijgt en mij
verlost van woelmuisjes die af en
toe iets te ijverig in mijn
groentetuin te keer gaan.
De ransuilen hadden vermoedelijk
hun nest op Bosschoven 11 in een
klein bosje naast het fietspad (Bels
Lijntje) achter het huis van de
familie Martens.
Daar hoorde de familie Martens
eind mei de jongen al piepen. Zij
waren toen nog heel licht van kleur
en zaten meestal in een acacia
boom.

De familie De Bruin zag op 21 september een ijsvogeltje in het Markdal.

— Waarnemingen —
We zijn blij dat steeds meer mensen
leuke waarnemingen doorgeven.
Het hoeven zeker niet alleen
waarnemingen van vogels te zijn.
Vissen, vlinders, zoogdieren en
insekten zijn minstens even
i nt e re ssa nt . O f bi j z o nd e re
waarnemingen van gewone soorten.
Alles wat interessant lijkt kun je
doorgeven aan:
Johan Schaerlaeckens
telefoon 0161-492046.
Als
binnenkort
het
waarnemingsarchief in werking
treedt, wordt het doorgeven van
waarnemingen nog gemakkelijker.
Noteer intussen in ieder geval alle
waarnemingen die de moeite waard
zijn!
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Werkdagen
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Jeugdgroep van start!

Na overleg met de opzichter van
Natuurmonumenten hebben we
ook dit jaar de data van de
werkdagen vastgesteld. Op dit
moment kunnen we nog niet
zeggen welke gebieden we precies
onder handen gaan nemen.

Op zaterdagmiddag 3 oktober
kwam de Mark en Leij Jeugdgroep
voor het eerst bijeen. Zes meiden
en negen jongens uit Chaam,
Alphen en Ulvenhout maakten een
mooie herfstwandeling door de
Staatsbossen.

Op de zaterdagen 12 december, 23
januari en 6 maart werken we een
zaterdagochtend in de nieuwe
reservaatsgebieden van de Chaamse
Beken en de Mark.
Natuurmonumenten kan hier best
wat hulp gebruiken. Mark en Leij
heeft hiertoe ook een
vri j wi l l i ge rsc o nt ra c t me t
Natuurmonumenten afgesloten. Het
thuisfront zal ons voorzien van
koffie en erwtensoep.
Actieve mensen, die op een
gezellige wijze graag in en voor de
natuur werken in de mooiste
gebieden die onze streek kent,
roepen we hierbij op zich even aan

Onderweg vonden we paddestoelen
en wilde kastanjes. Na een
verfri sse nd dra nkje en ee n
onbespoten appel konden we echt
aan de slag.
We leerden hoe we de hoogte en de
ouderdom van bomen konden
bepalen. Je meet gewoon de omtrek
van een boom, deelt de uitkomst
door twee, en dan weet je hoe oud
die boom ongeveer is. Je kunt
natuurlijk ook de jaarringen tellen
van een boom die is omgezaagd.
Iedere ring is een jaar. Verder
maakten we met papier en wascokrijtjes afdrukken van allerlei
boomstammen.
Ook probeerden we met gips een
paar afdrukken van diersporen te
maken, maar dat lukte eigenlijk niet
zo best. Al met al een gezellige en
leerzame eerste middag, zowel voor
de kinderen als de begeleiders.
Overigens waren deze begeleiders
enkel door hun lengte van de

te melden bij:
Alphen:
Albert Boer, coördinator
tel. 013-5082506
Galder:
Jacques Matthijsen
tel. 076-5611483
Strijbeek:
Fred Froger
tel. 076-5612618
Chaam:
Wim Cornelissen
tel. 0161-492390
Vertrek om 9.00 uur vanaf het
Marktplein Chaam.

kinderen te onderscheiden.
De Jeugdgroep telt momenteel 17
leden, in leeftijd varierend van zes
tot dertien jaar. De gemiddelde
leeftijd is negen jaar.
Op zaterdag 7 november bezoeken
we het Wolven-opvangcentrum bij
Oosterhout. We vertrekken om 10
uur vanaf het Marktplein in Chaam.
En op zaterdag 17 december is er
een werkmiddag: We gaan dan
nestkastjes en voederplanken voor
onze vogels timmeren. In januari
bezoeken we het Natuurmuseum in
Tilburg. Verder gaan we een
middag naar de ganzen kijken, we
onderzoeken het leven in slootjes
en poelen, maken kennis met het
leven van de honingbij, en houden
een sterrenkijk-avond…..
Natuurlijk mag de jeugd ook
meedoen met de werkdagen die
deze winter zullen plaatsvinden.
Bij Mark en Leij kun je heel veel
leren over de natuur! Zorg dat je
er bij bent!
Sonja Vrijenhoek
Jeugdgroep Mark en Leij
Gilzeweg 30,
4861PN Chaam
0161-492543
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Wandelen met Mark en Leij
Excursie Withagen
Ondanks het barre weer waren er op
zondag 14 juni zo'n 30 leden
present voor de excursie naar
Withagen, een natuurgebied ten
zuidwesten van Ulicoten. Dank zij
de onlangs genomen inrichtingsmaatregelen kan de natuur ook hier
langzaam haar verloren terrein
herwinnen.
Boswachter Edwin van Meel liet
zien wat Staatsbosbeheer de laatste
jaren precies heeft gedaan om de
natuurwaarden op te krikken.
De wandeling ging niet altijd over
begaanbare paadjes, en bovendien
werden we overvallen door een
stortbui. De oudjes onder ons (en
ook de anderen) hielden zich echter

Boswachter Edwin geeft uitleg
kranig.
Excursie Wielewaal, het Merkske
Op 16 augustus werd op verzoek
van de Belgische Natuurvereniging
De Wielewaal door enkele Mark en
Lei j 'e rs e e n rond wa nde li ng
verzorgd aan een groep natuurliefhebbers die onder de vleugels van
De Wielewaal in de omgeving van
Turnhout kampeerden. Er waren

Mark en Leijer Frank Degenaar tussen de Wielewalen
maar liefst 40 liefhebbers present,
die met gepaste jaloezie de
natuurgebieden in het Merkske
bewonderden. In België valt nog
een flinke inhaalslag te maken als
het gaat om bescherming van de
beemden en de broekbossen aan de
oevers van het grensriviertje.
Onder een heerlijk zonnetje werd
vanuit Zondereigen de tocht
afgelegd die al eerder door onze
leden gedaan werd.
Achteraf kon worden teruggekeken
op een heerlijke morgen in een
prachtig natuurgebied.
Natuurwandeling september
De slechte weersvooruitzichten
werden door ongeveer 20 dapperen
genegeerd om deel te nemen aan de
eerste va n de reek s
natuurwandelingen die iedere eerste
zondag van de maand om 9 uur
gehouden worden.
Deze keer was een artikel in
Dagblad de Stem over de
restauratie van de gebouwen op
Landgoed Luchtenburg aanleiding
om hier te gaan wandelen.
Het bleef droog en de deelnemers
konden de eerste vleugjes herfst
opsnuiven in de prachtige landgoe-

deren. De ochtend werd besloten in
De Ruif met een gezellige bak
koffie.
Wandeling Gorp en Roovert
O p z o nd a g 2 7 se pt e mbe r
wandelden we onder leiding van
Henk Cornelissen door de bossen
va n Gorp e n R oove rt bi j
Hilvarenbeek.
Bijna veertig Mark en Leijers

Langs het riviertje de Leij was het
spel van licht en schaduw
adembenemend mooi.
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namen deel aan de wandeling. Na
een inleidng over de
onstaansgeschiedenis van het
landgoed leidde gids Henk
C o r ne l i sse n o n s d o o r d i t
gevarieerde gebied. Gorp en
Roovert is een particulier landgoed.
Het is een vochtig oud loofbos.
Behalve het riviertje de Ley liggen
er ook verspreide poelen en vennen.
In het landgoed staan behalve wat
woningen en een jachthuis ook een
modelboerderij.
W e wa nd e l d e n l a n g s e e n
fussiladeplaats uit de Tweede
Wereldoorlog, maar vooral langs
het riviertje de Ley, waar het spel
va n lic ht e n sc haduw
adembenemend mooi was.
Een vriendelijk herfszonnetje
tooide het bos in schitterende
herfstkleuren. We besteedden ook
aandacht aan paddestoelen en
voge l s. B oo mk l e ve r s e n
b o o mk r u i p e r s l i e t e n z i c h
voortdurend horen. Een deel van de
groep was bovendien zo gelukkig
om het zeldzame ijsvogeltje te
mogen aanschouwen.
Even na twaalven waren we weer
thuis. Iedereen was het er over eens
dat er nauwelijks een betere manier
is om de zondag mee te beginnen.
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Aktiviteiten
Natuurwandelingen
Zoals afgesproken maken we vanaf
september elke eerste zondag van
de maand een natuurwandeling.
We vertrekken om 9.00 uur vanaf
het Marktplein in Chaam en bespreken om 11.30 uur de excursie na bij
een kopje koffie in de Ruif. Het is
de bedoeling dat we in de streek
blijven. De wandelingen staan
onder leiding van de bekende Mark
en Leij-gidsen.
Zie ook de Natuuragenda.
30 oktober: Jaarvergadering
Op 30 oktober houdt Mark en Leij
haar eerste jaarvergadering.
Alle leden hebben inmiddels een
uitnodiging met de a genda
ontvangen.
Het bestuur hoopt op een grote
opkomst. We willen het formele
deel zo kort mogelijk houden.
Na de vergadering houdt dhr. Toine
Rommers een dialezing over de
landgoederen Hondsdonk en
Valkenberg. Hij zal vooral ingaan

Natuurwandeling oktober
Met twintig Mark en Leijers
maakten we zondag 3 oktober een
lange wandeling over de Strijbeekse
Hei.
We liepen langs de weilanden van
Natuurmonumenten, het Rondven,
het Goudbergven en het Zwart
Goor.
We zage n e nkele late

De Witte Rapunzel, een zeldzaam
plantje dat nog steeds voorkomt
in de landgoederen.

op de flora en fauna van het gebied.
20 november: Dialezing ganzen.
door Dhr. Van de Berg. Jaarlijks
overwintert er een groep van tussen
de 300 en 1000 toendra-rietganzen
in de weilanden tussen Chaam en
Ulicoten. In Noord-Brabant worden
oostelijk hiervan geen grotere
groepen aangetroffen.
Mark en Leij organiseert elke
winter een ganzenexcursie naar
Zeeland. Het leek ons daarom een
goed idee onze leden verder in te
leiden in de wereld van de

ganze nsoorten z oal s die in
Nederland overwinteren.
11 december: Dialezing Afrika
Door Pierre Adriaensen, John van
Raak en Johan Schaerlaeckens.
Gedurende een drieweekse reis in
augustus/september schoten Pierre,
John en Johan meer dan 1000 dia's
en ruim 6 uur video.
Op deze avond laten ze een selectie
van deze opnamen van hun
avontuurlijke reis zien. Prachtige
beelden en adembenemende closeups van de spectaculaire natuur in
Botswana en Namibië, van het
Etosha park en de Okavango-delta,
en gebracht met de modernste
grootbeeldtechnieken!
8
j a n u a r i :
Nieuwjaarsbijeenkomst
Vanwege het grote succes vorig
jaar is ook dit jaar deze avond
vooral opgezet als een gezellige
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Wolven in de Baronie van Breda
Mijn dochter van acht vindt
wolven lief. Toen we laatst door de
b o sse n va n he t la ndg oe d
Valkenberg wandelden, wilde ze
weten of hier ook wolven zaten.
Nee, moest ik antwoorden.
Daarmee
was
mijn
nieuwsgierigheid gewekt. Hoe lang
geleden kwamen er nog wolven
voor in onze omgeving?
Wie is er bang voor de boze wolf?
De meeste kinderen horen voor het
eerst van een wolf als ze een
sprookje voorgelezen krijgen. In de
sprookjes is de wolf altijd een vals,
hongerig en mensetend monster
waar iedereen erg bang voor is. Het
gekke is dat deze weergave van de
wolf absoluut niet klopt met de
werkelijkheid. Een wolf zal nooit
zomaar een mens aanvallen, laat
staan doden. Zelfs als de wolf in
grote hongersnood verkeert, zal hij
de mens niet als prooi aanvallen.
Veel mensen zijn bang van de wolf.
Deze angst is vroeger ontstaan toen
de wolven op het land van de boer
sc ha pe n d oodd e n, e n z ee r
indringend huilden.
Toch is de wolf een van de meest
sociale zoogdieren die er op de
aarde leeft. Vanwege zijn sociale
aard is het zo dat de afstammeling
van de wolf, onze eigen huishond,
de meest nauwe band heeft met de
mens.
Wetenschappers hebben door
mi d de l va n sk e le t - e n
ge d ra gsve rge l i j ki nge n e n
bloedproeven kunnen vaststellen
dat de wolf de voorvader is van alle
tegenwoordige hondenrassen.
Communicatie
Wolven kunnen elkaar informatie
doorgeven door middel van een
uitgebreid communicatiesysteem.
Dit gebeurt met geluiden en met

Canis lupus, de wolf

lichaamstaal.
Wolven hebben verschillende
manieren om geluid te maken, zoals
huilen, piepen, jammeren. Elk
geluid heeft een eigen betekenis.
D o o r t e h u i l e n wi l e e n
wolvenroedel laten horen waar zij
zich bevinden, en het gezamenlijk
huilen van een roedel benadrukt het
groepsverband. Met zijn lichaam
kan een wolf laten zien hoe hij zich
voelt. De houding van het lichaam
en de stand van de staart en de oren
geven informatie aan andere
wolven. Zoals bijvoorbeeld "ik ben
onderdanig", of "ik voel mij hier de
sterkste", of "ik ben angstig".
Sociaal gedrag
De sociale aard van de wolf uit zich
in het feit dat wolven in
familieverband leven. Dit noemen
we een roedel. Een roedel bestaat
uit zo’n 5 tot 20 dieren, afhankelijk
va n het jaa rgetijde e n d e
aanwezigheid van prooi. Binnen de
roedel leven wolven volgens
vaststaande regels. Zo is een
wolvenpaar de baas over de rest van
de roedel . Meestal is het mannetje
de baas, dit noemen we de alpha

reu, en hij leeft met zijn uitgekozen
vrouwtje, de alpha teef.
Meestal zijn de alpha reu en alpha
teef ook de sterkste, intelligentste
en meest ervaren dieren van de
roedel. Omdat dit tweetal het sterkst
en dus ook het gezondst is, mogen
alleen zij welpjes krijgen. Zo zorgt
de roedel voor een sterk nageslacht.
En dit is weer gericht op het in
stand houden van de soort.
Ladder
De opbouw van een wolvenroedel
kun je vergelijken met een ladder.
Bovenaan de ladder staat de alpha
reu. Hij is de hoogste baas. Net
hieronder komt zijn vrouwtje, de
alpha teef. Dan de andere
volwassen wolven. Dan de jonge
wolven en onderaan de welpjes.
Maar helemaal onderaan staat de
underdog. De underdog is een wolf
die er niet helemaal bij hoort en het
pispaaltje van de roedel is. De
underdog is de zwakste van de
familie en eigenlijk een stakker die
niets te vertellen heeft. Toch heeft
hij een belangrijke functie binnen
de roedel want doordat er een
pispaaltje is waar iedere andere
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wolf zijn frustratie op kan
afreageren is de roedel stabiel. De
underdog moet alles over zich heen
laten komen en mag helemaal niets
terug doen, anders wordt hij gedood
of uit de roedel weggejaagd, wat in
wezen ook neerkomt op de dood,
omdat het voor een wolf alleen heel
moeilijk is zichzelf in leven te
houden.
Territorium.
De wolven leven in een door hen
afgebakend gebied, territorium
genaamd. In dit gebied mogen geen
andere dieren komen. Buiten het
territorium ligt het leef- en
jachtgebied. Dit gebied is vrij groot
en ligt rondom het territorium.
In het territorium ligt het sociale
gebied, waar alle wolven uit de
roedel samenkomen. Tenslotte heeft
elke wolf nog een persoonlijk
gebied, dit is het eigen plekje van
een wolf alleen.
Alpha reu
Zoals je kunt verwachten van een
leider, heeft de alpha reu bepaalde
voorrechten. Hij alleen mag zich
voortplanten, hij mag als eerste eten
van een prooi, hij geeft de leiding.
Nog een belangrijke taak van de
alpha reu is het toetsen van de
pasgeboren welpjes. 21 dagen na de

geboorte verlaten de welpjes voor
het eerst het hol van de moeder. De
alpha reu staat de jonkies dan op te
wachten en pakt ze hardhandig aan,
om te kijken of de welpjes zich
kunnen onderwerpen aan de baas,
hijzelf dus. Kan een jong welpje
zich niet onderwerpen, dan is hij in
wezen asociaal en niet geschikt
voor het leven in een roedel. De
alpha reu bijt zo’n welpje dan ook
meteen dood. Ook zieke dieren
worden gedood of verstoten, omdat
zij een gevaar kunnen zijn voor de
rest van de roedel.
Overleven
De welpjes die door de alpha reu zo
hardhandig getest zijn zullen
uiteindelijk volwassen worden en
dan de roedel verlaten om zelf een
familie te beginnen. Om als
zelfstandige roedel te overleven
moeten ze gehoorzamen aan een
harde natuurwet: het recht van de
sterkste.
De wolven zijn alleen vruchtbaar in
de koudere maanden van het jaar,
zodat de welpjes altijd in het
voorjaar geboren worden. Dit helpt
bij het overleven, echter van de tien
geboren welpjes overleven er
uiteindelijk maar twee. De rest
sterft door voedselgebrek, ziekten
zoals inwendige parasieten, of

15
Kenmerken van de wolf:
Maten en gewichten:
Lichaamslengte 110-175 cm.
Staa rtl engte 30 -50 c m.
Sc houde rhoogt e 7 0 -80 c m.
Gewicht 35 tot 70 kg, soms tot wel
100 kg.
Zintuigen:
Gezicht zeer goed. Gehoor goed.
Reukvermogen bijna fabelachtig
goed, beter dan van huishond.
Biotoop:
Bossen in vlakten en bergstreken,
tot een hoogte van 2500 m. Ook
wel in open land met voldoende
dekking.
Gewoonten:
Overwegend nachtdier. Kan zeer
ver lopen. Zwemt goed, maar
weinig.
Gewone voortbeweging in draf, tot
45 km/uur, en 100 km in een nacht.
Zeer sterk. Leeft solitair, in paren
of in familiegroepen. Vroeger in
groepen van 20 tot zelfs 40 dieren.
Hol in struikgewas, tussen
boomwortels, onder een rots. Soms
zelf gegraven, of een vergroot hol
van een ander dier. Jaagt zwijgend.
Gebruikt een zacht geblaf als
alarmroep. Laat soms een diep
gehuil horen als kontakt- en
paringsroep, vooral in het najaar.
Voedsel:
Overwegend kleine zoogdieren als
muizen, hazen en reeen. De wolf is
niet bepaald kieskeurig, en eet ook
bessen, rupsen, slangen en aas.
Ook grotere dieren als elanden en
bizons, afhankelijk van de
roedelgrootte. Pakt ook wel
schapen en ander huisvee.
De prooi wordt gevonden op de
reuk, en urenlang, soms zelfs
dagenlang achtervolgd.
Di ve r se j a c ht t a k ti e ke n a l s
afmatting door achtervolging,
omsingeling,
afzondering van
zwakke dieren of het leggen van
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worden gedood door beren. Het
voordeel van deze natuurlijke
selectie is dat alleen de sterkste
wolven in leven blijven en zorgen
voor een bijzonder sterke en
gezonde soort. Afwijkingen waar
huishonden veel last van hebben,
zoals heupdysplasie of staar aan de
ogen, komen bij wolven niet voor.
Het Verleden
“Maar grootmoeder, wat hebt U
een grote handen!- Dan kan ik je
beter pakken! - Maar grootmoeder,
wat hebt U een grote tanden! Daarmee eet ik je op! En
nauwelijks had de wolf dat gezegd
of hij sprong uit 't bed en verslond
Roodkapje in één hap”.
Terwijl de weerbare mannen op
wolvenjacht zijn, houdt moeder de
jengelende kinderschaar rustig met
sprookjes zoals die ooit door háár
moeder zijn verteld. "Roodkapje"
grijpt terug op een in de elfde eeuw
als waarheid verteld verhaal waarbij
een wolf een klein meisje opvreet.
Veldnamen
Als we een veldnaam vinden als
Wolfshol (Chaam) is het vrijwel
zeker dat het hier gaat om het hol
van het dier. Ook de Wolfsberg en
de Wolfbergen op de grens Tilburg/
Gilze zullen wel met het dier te
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ma ke n he bbe n, eve nal s d e
Wol fsd onk, Wolfsputt e n e n
Wolfsvennen.
Maar bij het laatste toponiem zou
men ook kunnen denken aan een
ven waar wilgen groeien. Zo ook
bij Wolfslaar, een bekende
boerderij onder Ginneken. Dit zou
een laar, dat is een "moerassige,
bosachtige plaats" kunnen zijn, in
dit geval begroeid met wilgen.
Ook vi nden we soms
persoonsnamen, zoals te Chaam een
zekere Wouter Stevens Adriaen
Stevens, die in de wandeling Wolff
werd genoemd, omdat hij op 15
november 1701 met twee gestolen
schapen op de heide betrapt was.
Populaties
Reeds onder Karel de Grote
best onden in Noord-Brabant
voorschriften voor het doden van
wolven. In oorlogstijden als de
Tachtigjarige oorlog (1568-1648)
en de Spaanse Successieoorlog
(1701-1714) steeg het aantal
wolven. Delen van het platteland
raakten ontvolkt door moord en
vlucht. Verlaten landerijen groeiden
dicht met bos en kreupelhout. In dit
woeste milieu floreerde de wolf.
Vanuit Duitsland, Ardennen en
Belgische Kempen z wierven
wolven uit naar omringende

streken, zoals Noord-Brabant. De
toename van wolven in onze
streken eind 17e en begin 18e eeuw
moet vooral toegeschreven worden
aan een aantal strenge winters. Zo
waren de jaren negentig van de 17e
eeuw bekend als de “barre
negentigers” en ook de winter van

1708/9 was bijzonder streng.
Ook eind 18e eeuw waren er in de
Baronie nog wolven. In groepen
jaagden ze op wild en vee. Een
schaapsherder kon alleen veilig op
pad in gezelschap van een paar
flinke herdershonden en een schop
met een stevige, eikehouten steel.
Dat de wolven behoorlijk schade
konden doen onder het vee, lijdt
geen twijfel. In 1733 had een wolf
in de schaapskooi van Jan
Matheeus Jansen op Nerhoven elf
schapen gedood en nog acht andere
lelijk toegetakeld.
De meeste wolven kwamen voor in
afgelegen bossen. Bij verslagen
over een jachtpartij wordt vrijwel
steevast opgegeven dat de wolven
in een bos werden gevonden.
Om een indruk te krijgen van de
aantallen; tussen 1692 en 1702
werden alleen al in Etten 37 wolven
gevangen! In de Mortelen werden
tussen 1739 en 1763 zeventien
wolven geschoten, en in Tilburg
werden tussen 1755 en 1777 voor
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32 wolven premies uitgekeerd.
In 1757 spreken de Nederlandsche
Jaarboeken van wolven die zich in
de Meierij “..in een ontzachlijk
getal en bij gansche troepen van
zeven of acht tegelijk vertonen en
het rundvee verscheuren..”
Naar schatting werden in NoordBrabant tussen 1730 en 1800 enige
honderden wolven gedood.
Premies
Door hoge premies was het schieten
van een wolf in die tijd een
lucratieve bijverdienste.
Een vrouwtjeswolf leverde een
hogere premie op dan een reu. In
Oss bijvoorbeeld werd in 1737 f36,voor een wolvin, f30,- voor een
wolf en f20,- voor een jong
uitgekeerd. Bij het beschikbaar
stellen van een premie gaf het
dorpsbestuur steeds een motivatie
die meestal ongeveer zo luidde:
"want tot het dooden van deselve
(wolven) heeft van outs gestaen
eene premie op dat diergelcyke
verslindende dieren mogten
werden vernielt ende uytgeroeyt".

Wolvenjacht
De wolven werden gevangen in
d rijfj ac hte n met nette n, i n
klemmen, met aas, in putten en
allerlei andere middelen, zelfs met
een vork!
Een spectaculaire wolvenvangst
vond in 1710 te Gilze plaats; een
jongen had een wolf ontdekt, en dit
meteen aan de gebroeders Van den
C orput , be k e nd e ja ge rs,
doorgegeven. Deze gingen op
onderzoek uit en vonden de wolf in
een roggeakker, en toen
"heeft hy denselven met den
voorseide vorck gegeven een steeck
in syn buyck, dat de gemelte wolff
huylende opsprong en wilde
weglopen, als wanneer den
voorseide eerste comparant hem
soo sterk toeviel ende naliep dat hij
den voorseide wolf nog verscheyde
andere steken mette vorck heeft
gegeven".
De wolf werd met de vork tegen de
grond geduwd en men sneed hem
met een mes de strot af.
Soms had men het geluk een nest
op te sporen, zoals dat in 1749 ene
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Enkele wolvenvangsten, afkomstig
van dorpsarchieven in de Baronie;
Gilze:
1708 Nic.vanden Corput
reu
1708 Denys Geerts van Gorp
teef
1709 Idem +Coni.Bollekens
teef
1710 Nic.en Wynandv.d Corput
onbekend
1724 Jan vd Nieuwenhuysen
reu
1729 C.Houtepen, P.v.Loon
teef
1731 C . H o u t e p e n , R v
Onsenoort
reu
1733 Jacobus Mn Dijck
reu
Ginneken:
1704 Th.Tavarras, J Cornelis
reu
1708 Jan Peterr v Dongen
reu, teef
1709 Dielis J. vd Corput
reu, teef
1709 J Aert Dielissen v Gils
reu
1712 Jan Peters v Dongen
teef
Princenhage:
1695 J.van Popel, B.Alaerts
2 teven
1695 L.van Poppel e.a.
2 wolven
Oosterhout:
1705 J Janssen, St.v Loon
reu
1708 Pr Hulsten, Chr.vdAvoirt
reu
Baarle-Nassau:
1710 Pr Brouwers, A.v Reuth
wolf
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Jan Reyniers onder Re usel
overkwam: "…en heeft daer
gevonden drie jonge wolven, die
met alle cragt vervolgt en eyndelijk
met een schup dootgeslaegen."
In Waalre werd in 1733 een naaister
vermist na een wandeling van een
afgelegen boerderij. Men ging op
onderzoek uit "…en vond haar
klompen, verscheurde kleren en
een stukje van haar hiel".
Bij de daaropvolgende jacht onder
leiding van de drossaard van
Valkenswaard werden vijf grote
wolven neergelegd.
Verplichte drijfjachten werden
gehouden, waarbij elke gezonde
man die een koe, paard of schaap
bezat, op straffe van een zware
boete, verplicht was mee te doen.
Grote slierten van drijvers joegen
de wolven in lange netten en
knuppelden ze dood. Voor het
vangen van een wolf ontving een
dorp twee tonnen bier.
In 1 8 0 4 na me n a a n e e n
georganiseerde drijfjacht rond
Someren 1400 weerbare mannen uit
twaalf gemeenten deel. Al in 1807
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echter nam in dezelfde streek de
wolvenschade weer dusdanige
vormen
aan
dat
de
gemeentebesturen van plan waren
geweest een “generale jagt” op de
wolven te maken. Om politieke

redenen zagen zij daar echter vanaf.
Toch trokken op 10 september van
dat jaar 150 man, bewapend met
snaphaan, en voorafgegaan door
tamboers van de schutterij, door de
velden. Door het drinkgelag na
afloop is het resultaat niet bekend.
Ook in West-Brabantse dorpen als
Klundert, Fijnaart, Standdaarbuiten,
Willemstad en Zevenbergen werden
ge z a me nl ij ke wol ve nj a c hte n
georganiseerd.
De Franse gendarmerie verdelgde
van 1810-1813 "in een groot bosch
te Veghel" de laatste wolven van de
Meierij. In Maasland vond de
laatste jacht plaats in 1799.
De laatste drijfjacht werd gehouden
in 1815 onder Boxmeer, waar in dat
jaar 130 schapen waren verscheurd.
De laatste wolf in Noord-Brabant
werd in 1820 in Kaathoven gedood.
In 1857 zou de laatste wolf in
Nederland gevangen zijn. Er is een
twijfelachtig bericht over een wolf
die nog in 1881 te Helvoirt zou zijn
geschoten door ene jkr. van
Zwijnsbergen.
Daarna werd het voorgoed stil rond
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de Brabantse wolf.
Hoeveel zijn er nog?
Over de gehele wereld leven naar
schatting nog 100 tot 150.000
wolven. Vooral in Canada en
R usl a nd k ome n nog grot e
populaties voor.
In West-Europa zullen nog zo’n
4000 wolven leven, hoofdzakelijk
in Spanje, Portugal, Italie, Finland
en Griekenland. In de oosteuropese
landen leven nog zo’n 10 tot 20.000
dieren.
De Toekomst
In oost- en zuid-Europa breidt de
wolf, na decennialang gebalanceerd
te hebben op het randje van

uitsterven, gestaag zijn areaal uit.
De laatste jaren zijn
wetenschappers er steeds meer van
overtuigd geraakt dat de wolf een
belangrijke functie vervult bij het in
evenwicht houden van het dierlijk
leven in de natuur. Nederlandse
natuurbeheerders overwegen om de
wolf, en ook de lynx, weer uit te
zetten in grote natuurgebieden.
Deze indrukwekkende roofdieren
zijn onmisbare schakels in het
ecologische proces. De huiver voor
de wolf is een emotie uit de
kindertijd.
John van Raak
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..dus ik vraag aan die
hoofdredakteur, wat schuift dat
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NATUURVERENIGING MARK EN LEIJ
De natuurvereniging streeft de volgende doelstellingen na:
• Het beschermen, versterken en uitbreiden van de natuuren 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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