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Natuurontwikkeling
Bavelsche Leij
Najaar 1996 is tussen twee gemeenten en twee waterschappen in het
stroomgebied van de Bovenmark het convenant Natuurontwikkeling
Bavelsche Leij gesloten. Dit convenant beoogt een praktisch en bindend
kader te zijn dat de partners moet helpen het natuurbeleid van rijk en
provincie te concretiseren tot daadwerkelijke reconstructie van beek en
beekdal in het veld. Twee jaar later kan worden geconcludeerd dat de
eerste resultaten hoopgevend zijn.
Op 18 april 1999 zal Mark en Leij een natuurwandeling maken door het park
Wolfslaar en langs de Bavelsche Leij. Deze wandeling staat onder leiding
van Jeroen Stoutjesdijk. Als ecoloog bij de gemeente Breda was Jeroen
direkt betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van dit
natuurontwikkelingsprojekt. Jeroen is uiteraard ook lid van Mark en Leij.
inleiding
De rivier de Bovenmark neemt het water van een groot aantal beken in zich
op. De Bavelsche Leij is, met zijn lengte van ongeveer 5 km en een
stroomgebied van ca 1100 ha, een van de kleinere. De beek loopt door een in
veel opzichten nog betrekkelijk gaaf ogend, kleinschalig landschap.
Zoals de meeste Nederlandse laaglandbeken heeft ook de Bavelsche Leij de

Landkaartje, voorjaarsvorm

Natuuragenda
januari
3, zo 9h
8, vr 20h

natuurwandeling
ledenavond
met quiz
23, za 9h werkdag natuur
30, za 13h Jeugdgroep
natuurmuseum

februari
7, zo 9h
19, vr 20h

natuurwandeling
dialezing
vogelrevalidatie
20, za 13½ Jeugdgroep
ganzen kijken

maart
6, za 9h
7, zo 9h
26, vr 20h

werkdag natuur
natuurwandeling
dialezing
vleermuizen

april
4, zo 9h
18, zo 9h

natuurwandeling
wandeling
Bavelsche Leij
24, za 13½ Jeugdgroep
bezoek
bijenstand
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laatste decennia een aantal
veranderingen ondergaan. Deze
hangen samen met de intensivering
van het grondgebruik in ons land.
Verbetering
van
de
detailontwatering in de landbouw
en hierdoor noodzakelijk geworden
normali satie re sulteerden i n
aantasting van de beekmorfologie
e n
e e n
v e r st o o r d
afwateringspatroon. De beekwaterkwaliteit verminderde ten
gevolge van de toenemende
uitspoeling van meststoffen en de
invloed van riooloverstorten.
In het beekdal daalde het
grondwaterpeil en verminderde de
kwelinvloed. Hierbij komt nog de
ecologische barrierewerking van de
dwars door het beekdal aangelegde
rijksweg 58. De voor beek en
beek d al k arak t eri st i ek e
levensgemeenschappen hebben
onder dit alles sterk te lijden gehad.
Tegenover deze wat sombere
c onst ate ri ngen sta an e nkel e
belangrijke positieve zaken:
In de eerste plaats zijn de resterende
natuurwaarden nog tamelijk groot.
Dit geldt zowel voor de beek zelf
als voor delen van het dal.
Het provinciaal waterhuishoudingsplan van Noord-Brabant
kwalificeert op grond van het aantal
in het water aangetroffen soorten
di e t ot d e groe p va n d e
stroomminnende dieren behoren
(voornamelijk ongewervelden,
enkele visjes als Bermpje en
R i vi e r g r o nd e l ) d e a c t u e l e
aquatisch-ecologische waarde van
de beek als "vrij groot".
Di t ond a nk s e e n "ma ti ge "
morfologische waarde. In het
beekdal liggen de natte delen van
het Ulvenhoutse Bos, qua flora met
o.a. Witte Rapunzel en Knikkend
nagelkruid een van de waardevolste
bossen van Brabant.
Ook langs de bovenloop komen met
name in de perceelsranden hoge
floristische waarden voor.
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Het hele beekdal is van belang als
leefgebied voor amfibieën en
reptielen. Er komen zes soorten
a mfi bi e ë n voor, wa a rond e r
A l pe nwat e r sal a ma nde r e n
Vinpootsalamander.
De chemische kwaliteit van het
beekwater is relatief goed, dat wil
zeggen het water voldoet nagenoeg
geheel aan de normen voor de
Algemene Milieukwaliteit. De
Bavelsche Leij is hiermee verreweg
de minst vervuilde zijbeek van de

Bovenmark.
streefbeeld en knelpunten
beekmorfologie
Door het optreden van meandering,
ontstaan verschillen in diepte,
stroomsnelheid, bodemsamenstelling en oevervorm (afwisselend
steile en overhangende oevers door
erosie en vlakke oevers door
aanzanding). Door deze diversiteit
is de beek een potentieel leefgebied
voor zeer veel soorten.
Door normalisatie, dat wil zeggen
rechttrekken, verdiepen, verbreden
en voorzien van oeverbeschoeiing,
is deze diversiteit grotendeels
weggevallen.
Omdat anders door normalisatie en

verbetering van detailontwateringen
(drainage, sloten) het zomerpeil ook
voor de landbouw te laag zou
worden, moest een drietal stuwen in
de beek worden aangebracht.
Deze vormen een barrière voor
vissen die in het voorjaar de beek
op willen trekken om te paaien. De
stuwen zorgen er bovendien voor
dat de beek in de zomer vrijwel niet
meer stroomt. Dit is zeer nadelig
v o o r d e st r o o m m i n n e n d e
organismen, bijvoorbeeld voor de
zeer zuurstofbehoeftige larven van
de (niet meer in de Bavelsche Leij
voorkomende) Bosbeekjuffer.
Het streefbeeld voor de Bavelsche
Leij is een zo natuurlijk mogelijke
laaglandbeek die, zo mogelijk
zonder stuwen, zo veel mogelijk
zijn oude meanderende loop volgt
en een zo gevarieerd mogelijke
oevermorfologie heeft.
waterhuishouding
Beeknormalisatie en verbetering
van de ontwatering van het dal
hebben voor de waterhuishouding
twee nadelige gevolgen gehad.
Omdat het water bij regenval
sneller afstroomt naar de beek,
treden tijdens afvoerpieken hogere
stroomsnelheden op, waarbij
voorkomende diersoorten geheel
kunnen wegspoelen. Dit te meer
d a a r i n h e t e e n v o r mi g e ,
genormaliseerde beekprofiel geen
beschutte plaatsen met lagere
stroomsnelheden meer te vinden
zijn. Ook de toegenomen droogval
in de zomer is nadelig voor de
di rec t va n st rome nd wate r
afhankelijke flora en fauna.
Bovendien zijn de van hoge
grondwaterstanden in het beekdal
a fha nk e l i j k e na t uu r wa a rd e n
(vegetatie, amfibieën) afgenomen.
Het waterhuishoudingsstreefbeeld
voor de Bavelsche Leij is dan ook:
e e n beekd al wa a ri n he t
gebiedseigen water zo veel
mogelijk wordt vastgehouden.

Mark & Leij Nieuwsbrief

3
waterkwaliteit
Een beek wordt gevoed door
regenwater en kwelwater. Het
beekwater neemt onderweg steeds
meer voedingsstoffen op en wordt
daardoor van voedselarm in de
bovenloop tot tamelijk voedselrijk
in de benedenloop. Bijmenging van
zeer voedselrijk water, afkomstig
van landbouwpercelen en riolen,
hebben de waterkwaliteit van de
Bavelsche Leij sterk doen afnemen.
Stroming, koelte door
be sc ha d u wi n g e n e e n va n
b ov e n ge n oe md e fa c t o re n
afhankelijk hoog zuurstofgehalte
hebben een positieve invloed.
Streefbeeld voor de waterkwaliteit
is: een beek die zo weinig mogelijk
geëutrofieerd is door meststoffen en
riolen, zo veel mogelijk stroomt en
plaatselijk beschaduwd is.
flora en fauna beekdal
Honderd jaar geleden werd het
beekdal van de Bavelsche Leij,
behalve door de aanwezigheid van
bos, ge k e nme rkt d oor ee n
gevarieerde kleinschalige inrichting. Het vormde daardoor een
leefgebied voor onder andere veel
soorten bos- en struweelvogels,
insecten, zoogdieren en amfibieën.
Door verdwijning van veel kleine
landschapselementen en verdroging
is de kwaliteit van dit leefgebied
sterk verminderd. Wegen vormen
obstakels en veroorzaken zo een
ecologische versnippering van het
beekdal.
Het streefbeeld voor het dal van de
Bavelsche Leij is: een beekdal dat
ge ke nme rkt wordt d oo r
l a nd sc ha p se l e me nt e n a l s
houtwallen, bosjes, hooilandjes,
poelen, bloemrijke ruigten en hoge
grondwaterstanden.
Barrieres voor migratie van planten
en dieren langs de beek en door het
dal zijn zo weinig mogelijk
aanwezig.
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maatregelen
In het hele beekdal dienen
mogelijkheden tot afkoppelen van
drainage, afdammen van sloten,
verhogen van de beekbodem en
aanleg van landschapselementen
benut te worden. Bij dit laatste zal
langs benedenloop en bovenloop de
nadruk liggen op herstel van het
cultuurhistorisch patroon; een
netwerk van houtwallen en kleine
bosj e s re specti e veli jk natt e
schraal l andj es met een
karakteristieke kavelstructuur dwars
op de beek. Langs de middenloop
wordt, ter beperking van de visuele
hinder door de nabij gelegen
autosnelweg, meer gestreefd naar
bebossing.
De meandering van benedenloop en
middenloop wordt zo veel mogelijk
hersteld. Waar dit niet mogelijk is
wordt in ieder geval de oeverbeschoeiing verwijderd. De drie
stuwen dienen vispasseerbaar te
worden gemaakt. Twee zijloopjes
die voedselrijk water aanvoeren, de
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ene uit een intensief landbouwgebied, de andere uit stedelijk
gebied, worden voorzien van zuiverings-/bergingsmoerasjes. Twee
riooloverstorten aangesloten op dit
laatste zijbeekje dienen te worden
gesaneerd. Bijzondere
deelprojecten zijn de aanleg van
e e n e nk ele hec tare n grot e
natuurtuin langs de benedenloop en
het zo veel mogelijk opheffen van
de barriere werking van rijksweg
A-58.
uitvoering
Verhogen van de beekbodem,
bebossing en hermeandering van de
middenloop zijn pas mogelijk na
grondverwerving. Het hierbij al dan
niet weer opnemen in de beek van
een aantal in de jaren '70
afgesneden meanders staat nog ter
discussie.
De maatregelen aan de langs de
stadsrand lopende zijtak zullen,
afgezien van de sanering van twee
riooloverstorten, grotendeels over

enkele jaren worden uitgevoerd in
het
kader
van
een
woningbouwproject. Langs de
benedenloop van de Bavelsche Leij
is de uitvoering in volle gang.
Er is zo’n 500 meter meanderende
beek gegraven en een drietal
projectjes voor de resterende 800 m
zijn in voorbereiding. Door een
combinatie van peilverhoging en
het afgraven van stroken grond
langs zijloopjes zijn hier en daar
moerasjes ontstaan. Herstel van het
kleinsc halig la nd sc hap d oor
aanleggen van poelen, moerasjes,
ruigten en houtwallen zijn bij
verschillende terreineigenaren
uitgevoerd. Een van de stuwen is
dit voorjaar vervangen door een
drietal kleine, vispasseerbare
steenbestortingen.
Waar de beek door het gemeentelijke landgoedpark Wolfslaar
loopt kan wegens ruimtegebrek en
omdat hie r zeer k wet sba re
oevervegetatie aanwezig is niet
gehermeanderd worden. Wel is de
over een lengte van 500 meter
aanwezige beschoeiing verwijderd.
De aanleg van de natuurtuin is in
volle gang en zal najaar ‘98
voltooid zijn.
Enkele dingen die we tot nu toe van
de uitvoering geleerd hebben zijn:
devegetatieontwikkelin
g in de nieuwe beekgedeelten is
fantastisch;
het beheer van deze
beektrajecten vraagt meer aandacht
en maatwerk dan het oude beheer;
de aanwezigheid van
veel waterplanten in de zomer is
een heel goed middel is om de
waterstand hoog te houden, terwijl
de beek toch blijft stromen.
conclusie
Twee jaar na ondertekening van het
convenant blijktdat er schot zit in
de uitvoering. Langs en in de
benedenloop is het streefbeeld
v e r we z e n l i j k t . O o k l a n g s
mi d d e nl o op, b ove nl o op e n
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Overleg met SBB en gemeente
Overleg Staatsbosbeheer
Op 18 november had een delegatie
van ons bestuur overleg met
Staatsbosbeheer. Aan de orde
kwamen:
♦ De boomfeestdag. Het is de
bedoeling dat de gemeente
A l p h e n - C h a a m ,
S taa t sb o sb e h ee r ,
Natuurmonumenten en Mark en
Leij samen bespreken waar en
hoe de boomplantdag in 1999
plaatsvindt.
♦ Mark en Leij heeft
Staatsbosbeheer verzocht bij
het beheer en de inrichting van
haar terreinen in de Chaamse
Staatsbossen broedbiotopen te
ont wikkele n voor d e
nachtzwaluw.
♦ Mark en Leij heeft
Staat sbosbe heer gevraa gd
waarom de weilanden langs de
Maastrichtse Baan bij hoge
waterstand niet meer onder
water lopen. Dit was enkele
j a re n ge l e d e n nog e e n
vogelparadijs.
♦ Het inrichtingsvoorstel van
Staatsbosbeheer voor de Bleeke
Heide werd besproken.
♦ De verdroginsproblematiek van
de Strijbeekse Heide en de
crossverstoringen op het Zwart
Goor.
♦ Wat kunnen de werkgroepen
van Mark en Leij betekenen
voor Staatsbosbeheer. We
z u l l e n d i t sa me n me t
boswachter Edwin van Meel
uitwerken.
♦ Mark en Leij heeft
Staatsbosbeheer verzocht om
meer en intensiever toezicht in
hun terreinen.
Inrichting Bleeke Heide
Staatsbosbeheer is ingegaan op het

verzoek van Mark en Leij haast te
maken met de inrichting van de
reservaatsgronden in de Bleeke
Heide. Staatsbosbeheer heeft de
Landinrichtingscommissie 'BaarleNassau' daartoe verzocht de
betreffende gronden versneld te
verwerven en over te dragen aan
Staatsbosbeheer.
Staatsbosbeheer heeft inmiddels
e e n c onc e pt 'B e he e r s- e n
inrichtingsvisie BLEEKE HEIDE'
gemaakt en aan Mark en Leij voor
commentaar voorgelegd. Ons
bestuur heeft veel waardering voor
de inrichtingsvisie. Wel zijn wij er
voorstander van dat er pas met
ingang van 1 mei vee ingeschaard
wordt in plaats van 1 april. We
zagen graag dat het traject van de
bovenloop van de Chaamsche Beek
in het reservaatsgebied vergraven
wordt met een talud van 1 : 10.
Ook vinden wij dat na verwerving
van het reservaat de jacht moet
worden stopgezet omdat dit niet

strookt met de doelstellingen van
het weidevogelreservaat. De
Landinrichtingscommissie 'BaarleNassau' is nu hard aan het werk om
een passende oplossing te vinden
voor de wensen van de agrariërs
enerzijds en Staatsbosbeheer
anderzijds.
Overleg Gemeente AlphenChaam
Op initiatief van de wethouder
Ruimtelijke Ordening van AlphenChaam hebben het bestuur van
Mark en Leij samen met de

wethouder en twee ambtenaren nog
eens gepraat over de impasse in het
overleg en de samenwerking tussen
de gemeente en de natuurvereniging.
De kritiek van Mark en Leij betrof
vooral de overlegstruktuur, de
moeizame communicatie en het
gebrek aan daadkracht. Tijdens dit
overleg op 9 november konden we
gelukkig goede afspraken maken.
Beide partijen hechten veel waarde
aan een goede samenwerking, mits
die zinvol is. Om dit te bereiken
kwamen we tot een nieuwe werken overlegstruktuur. Voortaan zal
de natuurvereniging elke drie
maanden ambtelijk overleg hebben
met de gemeente. Tijdens dit
overleg gaan we de praktische
ui t we rk i ng s m oge l i j k he d e n
onderzoeken van de door Mark en
Leij ingediende punten. Daarnaast
zal er twee keer per jaar bestuurlijk
overleg plaatsvinden.
Ambtelijk overleg
Het eerste ambtelijk overleg heeft
inmiddels plaatsgevonden. Vier
be stuursleden hadden op 1
d e c e mbe r ove rl e g me t d e
gr oe na mbt e na a r Fra n s va n
Zijderveld van Alphen-Chaam. Aan
de orde kwamen:
♦ d e or g a n i sa t i e va n d e
boomfeestdag samen me t
Staatsbosbeheer e n
Natuurmonumenten,
♦ de praktische uitwerking van
Plan Houtgoor in het kader van
het Landschapbeleidsplan,
♦ het crossprobleem in het
buitengebied,
♦ het project 'Samen voor Groen'
in Alphen. Maar liefst 72
d eel ne me rs he bbe n z ic h
aangemeld in aanmerking te
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Werkgroepen
Het bestuur van Mark en Leij heeft
d e c o ö rd i na t o r e n v a n d e
werkgroepen 'amfibieën', 'planten'
en 'vlinders' uitgenodigd voor
overleg op 11 januari om 20.00 uur
in Bellevue.
De bedoeling is dat een delegatie
v a n h e t b e st u u r me t d e
coördinatoren van gedachten
wi sselt over de verde re
o r g a n i sa t o ri sc h e o pz e t e n
werkwijze van de werkgroepen.
Zeker is dat inventariseren een
belangrijk onderdeel van de
werkzaamheden zal worden.
In een later stadium worden daarom
ook nog de boswachter van
Staatsbosbeheer en de opzichter van

Nieuw lid
Mark en Leij heeft met enkele
verwante natuurverenigingen uit de
o m g e v i n g e e n we d e r z i j d s
lidmaatschap. Toch waren we
enigszins verrast toen de Mattheus
basisschool uit Galder zich als lid
aanmeldde. Natuurlijk zijn we hier

Subsidie
Mark en Leij heeft de gemeente
Al phe n-C haa m ve rz oc ht d e
subsidie aan de vereniging te
verhogen.
Door het toenemende aantal leden
e n het opric hte n va n ee n
jeugdvereniging zijn onze onkosten
flink gestegen. In antwoord op ons
verzoek heeft de gemeente de
j a a rli jk se su b si d i e onl a ngs
verhoogd van ƒ 750,-- naar ƒ 1000,-. Wij zijn de gemeente hiervoor

Ruilverkaveling
Ruilverkaveling 'Baarle-Nassau'
pre se nte e rt Conc e pt
1e
Planuitwerking
De Landinrichtingscommi ssie
beschrijft in deze planuitwerking
een aantal aanpassingen van het in
1991 door Gedeputeerde Staten
vastgestelde landinrichtingsplan. Zo
wordt de Ecologi sche
Hoofdstruktuur uitgewerkt en
maatregelen beschreven die de
verdroging bestrijden.
De Landinrichtingscommissie zal
t ra c ht e n d e Ec ol ogi sc he
Hoofdstruktuur zo veel als mogelijk
te realiseren. Een en ander is
a f h a n k el i j k
v a nd e
grondverwerving. Een volledige

EHS-verwerving is tijdens de
looptijd van de ruilverkaveling niet
te verwachten. Men verwacht zo'n
750 van de 1069 ha. te kunnen
verwerven en over te dragen aan de
n a t u u r b e h e r e n d e i n st a n t i e s
Natuurmonumenten en
Staatsbosbeheer. Daarnaast zal er
nog zo'n 100 ha. worden ingezet om
het landschap te verfraaien.
Benedenstrooms van de Chaamse
Beken wordt hermea ndering
nagestreefd. In 't Broek is hiermee
reeds een begin gemaakt.
Na me ns de Bra bant se
Milieufederatie hebben Johan
S c h a e rl a e c k e n s e n Je r o e n
Stoutjesdijk zitting in
de

Laarzenpad ‘t Merkske
Staatsbosbeheer heeft inmiddels de
voorbereiding gestart met het
uitzetten van drie routes langs ‘t
Merkske. De routes zullen door
middel van markeringspaaltjes in
het terrein worden uitgezet.
De routes zijn: een korte wandeling
rondom Castelré, een lange wandeling Halsche Beemden-Castelré en
een lange wandeling BroskensManke Goren.
Van de aanvankelijk zo ambitieuze
plannen is eigenlijk niet veel
overgebleven. De glazen wand
onder 't Merkske is vervallen, er
wordt nog

gezoc ht

naar een locatie voor de uitkijktoren
en het grootste gedeelte van de
route s loopt over openbare
zandpaden, omdat met de betrokken
agrariërs geen overeenstemming
kon worden bereikt.
De huidige tracés zijn tijdelijk
omdat er in de toekomst meer
mogelijkheden zijn naarmate er in
het kader van de ruilverkaveling
'Baarle-Nassau' meer grond voor
Staatsbosbeheer verworven wordt.
Mark en Leij heeft zich altijd
gekant tegen de glazen wand en de
uitkijktoren. Een kwetsbaar gebied
als 't Merkske is enorm gebaat bij
rust. Met extensieve voorzieningen
zoals 't laarzenpad kunnen wij
vrede hebben. Alle burgers moeten
immers kunnen genieten van het
natuurschoon dat per slot van
rekening met hun belastingcenten is
betaald.
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planteninventarisatie natuurgebieden
So mmi ge le de n va n d e
natuurvereniging is het al
opgevallen; in een aantal
natuurgebieden zijn houten
paaltjes in de grond geslagen.
Deze paaltjes markeren de
proefvelden waarin het onderzoek
voor Natuurmonumenten zal
plaatsvinden.
Natuurmonumenten bezit over het
gehele land tal van belangrijke en
kostbare natuurgebieden. Dat is een
prima zaak. Heel wat waardevolle
terreinen zijn zo gered.

Maar het bezit van al dit kostbaars
brengt ook heel wat organisatie met
zich mee. Verreweg de meeste
gebieden moeten op een bepaalde
manier worden beheerd. Er zal wat
moeten gebeuren om het milieu
weer geschikt te maken voor
bepaalde planten en dieren. De
natuur krijgt zo een duwtje in de
rug.
Op welke manier dit gebeurt,
luistert vaak heel erg nauw. Niet te
nat, niet te droog, niet te zuur, niet
te kalkrijk, niet te veel schaduw of
juist heel veel schaduw, kortom je
kunt er alle kanten mee op. Er dan
is het ook nog van belang welk doel
er wordt nagestreefd. De ene keer
wil men de amfibieën ter wille zijn
en dan weer de vogels of de
planten. En allemaal stellen ze hun
eigen specifieke eisen aan het
terreinbeheer.
Soms moet er met grof geschut
worden ingegrepen om een goede
start te kunnen maken zoals dat
bijvoorbeeld gebeurd is bij “het
Broek”.
Beken meanderen nu weer vrij door
he t ve l d , t e r wi j l ook d e
oorspronkelijke ondergrond zoveel
mogelijk is vrijgemaakt.
En dan afwachten totdat de natuur
haar kansen grijpt. En vroeg of laat
zal dat wel gebeuren. De natuur
heeft wat dat betreft meer geduld
dan de natuurliefhebbers.

zwartblauwe rapunzel

De terreinbeheerders va n
Natuurmonumenten willen erg
graag weten wat het effect is van de
maatregelen die worden genomen.
Voortdurend wordt gecontroleerd
of er vooruitgang wordt geboekt.
In de Mark en Leij streek liggen
een groot aantal waardevolle
natuurgebieden. De meesten zijn te

vinden in de omgeving van Chaam
en Alphen. Volgend jaar start een
volgonderzoek in een aantal
gebieden van Natuurmonumenten.
De plantenwerkgroep van Mark en
Leij zal de komende jaren op
verzoek van Natuurmonumenten

haar medewerking verlenen aan dit
onderzoek.
De piketten zijn inmiddels in het
veld geplaatst. Deze houten paaltjes
omsluiten een pq, dat wil zeggen
een permanent quadraat (zeer oude
spelling). Meestal zijn dit stukjes
grond van 10 x 10 meter. Het is de
bedoeli ng dat enkele jare n
achtereen de plantengroei in deze
pq’s, in totaal elf, nauwlettend in de
gaten wordt gehouden.
Minstens twee maal per jaar, in
voor- en najaar, vindt er een
inventarisatie per pq plaats. Wat er
in zo’n pq gebeurt, beschouwt men
dan als maatgevend voor de rest
van het beheersgebied. Neemt
bijvoorbeeld de diversiteit toe, d.w.
z. gemiddeld een groter aantal
v e r sc h i l l e nd e so o r t e n p e r
oppervlakte-eenheid, dan zou dit
kunnen betekenen dat de getroffen
maatregelen gunstig uitwerken op
de vegetatie.
En daarna kan het balletje gaan
rollen. Meer verschillende planten,
meer vlinders, insecten, amfibieen,
vogels, enzovoort...
D e p l a n t e n we r k g r o e p z a l
regelmatig verslag doen van haar
bevindingen in deze waardevolle
natuurgebieden.
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Waarnemingen in de streek
♦ Jos van Gils kon in de nazomer
lange tijd genieten van een
uitge vl ogen ne st gra uwe
vliegenvangers.
♦ Het koppeltje steenuilen langs
de Kerkdreef in Chaam liet zich
regel matig hore n op d e
Blokkenweide, midden in de
bebouwde kom.
♦ Op 15 november werd er in de
Staatsbossen bij Chaam een
opvliegende houtsnip gezien.

Vuurgoudhaantje

♦ Henk Laarhoven zag langs de
Alphense Baan een blauwe
reiger die een wezel oppeuzelde. Op 20 november zag hij in
zijn tuin een vuurgoudhaantje
en een kleine bonte specht.
♦ Vanaf 20 november zien we
weer slaapvluchten van de
Chaamse toendra-rietganzen.
Ondanks intensief speurwerk
konden we tot 3 december de
foe ra ge e rpl aa t se n ni e t
ontdekken. Nu gebeurt het wel
meer dat de ganzen ten gevolge
van de jachtdruk ongewone
foerageerplaatsen opzoeken.
Pas op 3 december zat een
groep van 70 rietganze n
eindelijk weer op de Bleeke
Heide. Als de jacht eenmaal
gesloten is, zullen we ze hier
steeds meer aantreffen.

♦ Op 25 november waren langs
de Alphensebaan twee late
tjiftjaffen te zien. Ook enkele
l a te rood bor st t a pui t e n
trotseerden de invallende kou.
Op 21 november een ex. op de
Generaal in Chaam en op 22
november een op de Bleeke
Heide.
♦ Op de Ulicootsche Heide zat op
28 november een bonte kraai,
een wintergast die we steeds
minder tegenkomen.
♦ In 't Broek was de laatste
maanden weer volop te zien.
Op 22 oktober liet zich
gedurende enkele uren een
jagende rode wouw zien. Zo'n
5 0 wa t e r sni p pe n wa re n
gedurende e nkele weke n
aanwezig op het afgegraven
stuk langs de Laag Heiveldse
Beek. Op 26 november vloog er
een bokje op om onmiddellijk
daarna weer neer te strijken. Op

Watersnip

3 december zaten er langs de
Laag Heiveldse Beek nog twee
watersnippen. Dezelfde dag
vloog er een houtsnip op uit de
ber msl oot lan g s he t
Broekstraatje. In een houtwal
foerageerde die dag ee n
mannetje goudvink. Ook havik,

Goudvinken

buizerd en sperwer waren weer
regelmatig te zien.
♦ Op 3 december zat er een bijna
geheel witte buizerd in 't Broek.
De torenvalken vielen op omdat
ze voortdurend kekkerden. Tot
onze opluchting zagen we na
lange tijd weer een steenuiltje.
♦ Op 't Zand zitten de ransuilen
weer op hun slaapplaats bij de
plas. Meestal zitten er 3 of 4
exx.
Waarnemers: Wim Cornelissen,
Joost van den Ouweland, Frank
Degenaar, Albert Boer, Henk
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De kerkuil in Nederland 1997
Laarhoven, Hans Oomen en Johan
Schaerlaeckens.
muizen en kerkuilen in een dal.
Wie zich jaar in jaar uit voor
kerkuilen inzet, moet soms
t e l e ur st e l l i n ge n i nc a sse re n.
Bijvoorbeeld wanneer het eens een
periode wat minder goed gaat met
de soort. Na het uitgesproken
topjaar 1996 was er in 1997 een
sterke terugval. Dat had vooral te
ma k e n me t de al om l a ge
veldmuizenstand, het hoofdvoedsel
van de kerkuil.
Maar kerkuilvrijwilligers zijn ook
realistisch. Het aantal broedparen
va n d e k e rk uil za l a lt ij d
sc h o mme l e n, o md a t he t
broedsucces nu eenmaal sterk
afhankelijk is van de driejarige
muizencyclus. Een daljaar hoort er
dus bij.
Broedparen in 1996 en 1997
Op het absolute topjaar 1996 met
bijna 1.400 broedparen, volgde een
typisch daljaar. In 1997 kwamen
ruim 800 paartjes tot broeden, die
gemiddeld 2,9 jongen per nest
grootbrachten. In 1996 was dat
broedresultaat met een gemiddelde
van 3,3 aanmerkelijk beter. Over

het algemeen vlogen de jonge uilen
in 1997 4 tot 5 weken later uit dan
in het daaraan voorafgaande jaar.
Veldmuis verantwoordelijk.
Na een topjaar van de veldmuis
volgt meestal een ineenstorting van
de populatie. Voorzover je van
'topjaren' kunt spreken, waren 1981,
1984, 1987, 1990, 1993 en 1996
goede muizenjaren. Dat 'vertaalt'
zich ook in goede broedjaren voor
de kerkuil. En omgekeerd zijn de
jaren met een lage muizenstand ook
de daljaren van deze vogel. Dat
diende zich eigenlijk al in de loop
van 1996 aan, toen plaatselijk de
veldmuizenstand instortte. In 1997
was de stand in geheel Nederland
en ook daarbuiten (o.a. in Frankrijk,
Duitsland en België) zeer laag. En
daarmee ontbrak het de kerkuil en
andere muizen-etende vogels aan
zijn voornaamste voedselbron.
Kraakbeweging in opmars.
Opvallend is het grote aantal
'krakers' van kerkuilkasten. Met
name in trek zijn de kastendie tegen
de gevel van een boerderij of
schuur zijn geplaatst.
Vooral onder holenduiven wint het
kraken van kerkuilkasten aan
populariteit. Maar ook
kauw, steenuil, bosuil,
torenvalk, mandarijneend,
'soepduiven', hoornaar,
steenmarter en katten
hebben zich bij de
k raak bewegi ng
aangesloten.
Kerkuilen in NoordBrabant
Na het recordjaar 1996,
met 159 broedsels van de
kerkuil in onze provincie,
viel
het
aantal
broedgevallen terug tot
een niveau dat we kennen

Veldmuis

van daljaren.
In 1997 waren er in totaal 58
broedsels. Hiervan mislukten er
twee, van vijf andere bleef het
resultaat onbekend. In totaal vlogen
er 123 jongen uit, wat een
gemiddelde oplevert van 2,6 jongen
per broedsel. In het topjaar 1996
vlogen er 431 jongen uit, gemiddeld
3,0 per broedsel.
De indruk ontstaat dat slechte
muizenjaren zich sterker doen
gelden op zandgronden dan op
kleigronden.
Binnenkort kan Mark en Leij een
redelijk betrouwbaar inzicht geven

over het aantal broedgevallen van
de kerkuil in ons werkgebied.
Gege vens uit 'Vog elnieu ws'
Themanummer Kerkuil, mei 1998,
11e jaargang, nummer 2.
De kerkuilengroep van Mark en
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Streek-

Eerste Jaarvergadering
Op 30 oktober vond in de Ruif de
eerste officiële jaarvergadering
van Mark en Leij plaats. Zo'n 100
leden gaven acte de présence.
Na de opening besprak voorzitter
Johan Schaerlaeckens puntsgewijs
het jaarverslag. Mark en Leij heeft
voor haar leden een prijs ingesteld:
De Mark en Leijer van het jaar. Dit
jaar viel de eer te beurt aan Hans
van Loon uit Alphen vanwege zijn
grote verdiensten voor Mark & Leij
en natuur en landschap. Hans kreeg
een bos bloemen en een gratis
lid maatschap 1 998 /199 9
aangeboden. Het bij de prijs
behorende ereteken is nog in
ontwerp.
Penningmeester Jack Matthijssen
gaf vervolgens een verslag van het

f i na nci ee l ove rzi c ht. De
kascontrolecommissie gaf Jack een
compliment voor de voortreffelijke
en nauwgezette administratie.
Precies volgens schema kon de heer
Toine Rommers beginnen aan een
boeiende dialezing over de

Op verzoek van de Brabantse
Milieufederatie heeft Mark en Leij
een aantal zaken aangedragen die
als speerpunten kunnen dienen in
het
overleg van de
Streekcommissie.
Het betreft: De verdroging van de
Strijbeekse Heide, de realisering
van ecologische verbindingszones,
de uitwerking van de gemeentelijke
landschapsbeleidsplannen en een
grotere betrokkenheid van sommige
gemeenten.
me t na me Zund e rt sc hi j nt
behoorlijk uit de pas te lopen.

Terugblik dialezingen
Dialezing ganzen
Dhr. van den Bergh hield op 20
november een dialezing over
ganzensoorten in Nederland.
Ondanks het vrij gespecialiseerde
onderwerp waren er toch 45 belangstellenden in onze nieuwe lokatie
Bellevue. Voor de vogelliefhebbers
was het smullen geblazen. Voor de
l ek e n moe t e n de mi ni e me
verschillen tussen anser fabalis
rossicus en anser fabalis fabalis de
hoofden aan het tollen gebracht
hebben. Zijn uitgesproken mening
over jagers stak de spreker
overigens niet bepaald onder
stoelen of banken, hetgeen de
enkele aanwezige (aspirant-)jagers
geenszins verontrustte.
Gastheer Victor Hendriks bewees
na de lezing dat het ook bij hem
goed en gezellig toeven is.

Dia- en videolezing Afrika
Vrijdag 18 december presenteerden
P i e rre Ad ri a e n sse n, Jo ha n
Schaerlaeckens en John van Raak
voor zo’n 95 belangstellenden een
lezing over hun drieweekse reis
door Namibie en Botswana.
Ze schoten er meer dan 1000 dia's
en ruim 6 uur video in de mooiste
gebieden van zuidelijk Afrika.
Spannende verhalen, prachtige
beelden en adembenemende closeups van de spectaculaire natuur in
het Etosha park en de Okavangodelta, en gebracht met de modernste
grootbeeldtechnieken.

Mark & Leij Nieuwsbrief
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Jeugdgroep in aktie!
Inmiddels heeft de Jeugdgroep al
zo’n 23 leden, in de leeftijd van zes
tot dertien jaar. De gemiddelde
leeftijd is negen jaar.
Elf wilde meiden en twaalf
onverschrokken jongens, een
bende waar de begeleiders hun
handen meer dan vol aan hebben!
Op zaterdag 7 november bezochten
we het Wolvenopvangcentrum in
Den Hout. Wolbert van den Broek
schreef hierover;

“Ik vond het heel bijzonder om de
wolven echt te zien. Ik heb namelijk
nog nooit een wolf in het echt
gezien. Maar toch dacht ik niet dat
de wolf er zo uit zou zien. Ze waren
veel lichter van kleur en niet zo
druk als ik had gedacht. En dat viel
me eigenlijk op.
Ik vind het stom dat de mensen
wolven in huis houden, terwijl ze de
wolf niet genoeg ruimte kunnen
geven. En dat ze hem dan zomaar in
de schuur stoppen omdat hun het
dan gek vinden dat zo’n wolf hun
bijt. Wolven zijn helemaal niet zo
agressief als ze in sprookjes worden
beschreven.
A lle di eren zi jn mi jn
lievelingsdieren maar wolven nog
meer omdat mijn naam er mee te
maken heeft. Mijn naam betekent
namelijk “schitterende wolf”.
Ik vind het goed dat er een
wolvenopvang is omdat ze eerst in
een onnatuurlijke omgeving zitten,
daarna in een kleinere natuurlijke
omgeving bij de wolvenopvang en
daarna worden ze weer uitgezet in
de natuur.”
Wolbert van den Broek ( 8 jaar)

Zaterdag 19 december was er een
werkmiddag in de handenarbeidklas
van de Klokkenberg. De kinderen
mochten nestkasten timmeren en
allerlei wintervoer voor de vogels
maken. De oorverdovende herrie
van de timmeraars kon wedijveren
met de smeerboel die de kinderen
maakten bij het maken van
vetbollen.
Volgende keer gaan we naar het
Natuurmuseum in Tilburg.
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Jaarverslag Mark en Leij ‘97-’98
Inleiding.
Aangezien dit het eerste jaar van
het bestaan van de vereniging is,
wordt in dit verslag allereerst enige
a a n d a c h t b e st e e d a a n d e
voor ge sc hiede ni s va n d e
vereniging; de oprichting, de
doelstellinge n en de
bestuursorganisatie.
Daarop volgt het eigenlijke
jaarverslag, opgesplitst in de
aktiviteiten van het bestuur en van

de leden.
1. Voorgeschiedenis.
Het ontstaan van de vereniging is
voortgekomen uit de wens van de
l e d e n va n d e v o o r ma l i g e
Natuurwerkgroep Chaam om in de
streek een breder draagvlak voor
natuur-en landschapsbehoud te
realiseren.
Deze werkgroep had geen feitelijke
rechtspersoonlijkheid, en kon
derhalve niet voldoende gewicht in
de schaal leggen bij het overleg met
allerlei organisaties. Op initiatief
van enkele personen uit deze
werkgroep is toen besloten om een
natuurvereniging op te richten.
De vereniging is opgericht op 18
april 1997 tijdens d e
oprichtingsbijeenkomst, waabij
ruim honderd personen aanwezig
waren. Het feitelijk e
verenigingsjaar is op deze datum
aangevangen.

Het statutaire eerste verenigingsjaar
omvat de periode van 1 juli 1997
tot en met 30 juni 1998.
2. Doelstellingen.
De vereniging streeft de volgende
doelstellingen na;
1. 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.
2. Het beschermen en verbeteren
van de leefomgeving in dit
gebied voor mensen, flora en
fauna en het historisc h
erfgoed.
3. Het vergroten van de kennis
van
de
natuur-e n
landschapswaarden in dit
gebied en het verbreiden van
deze waarden en kennis onder
een zo breed mogelijke
bevolking.
3. Bestuurlijke organisatie.
Het huidige bestuur is gevormd uit
de i nitiatie fne me rs va n d e
vereniging, en zal, zoals besloten
op de oprichtingsvergadering,
aanblijven voor een periode van
twee jaar. Dit betekent dat er op de
eerstvolgende jaarvergadering voor
de eerste maal bestuurs-verkiezingen zullen worden gehouden.
Het bestuur bestaat uit voorzitter,
secretaris, penningmeester en vijf
bestuursleden.
4. Jaarverslag.
4.1 Algemeen.
De vereniging telde aan het eind
van het eerste verenigingsjaar 302
leden. Momenteel zijn er 358 leden,
inclusief de 22 leden van de
Jeugdgroep.
Veel leden hebben gekozen voor

een familie-lidmaatschap. Mark en
Leij groeit nog steeds gestaag met
zo'n zeven tot acht leden per
maand.
Ongeveer de helft van de leden is
afkomstig uit Chaam. Daarna
volgen Alphen, Ulvenhout, Baarle
en Breda.
Blijkens de inschrijvings-enquete
gaat de belangstelling voornamelijk
uit naar wandelingen, fietstochten
en lezingen. Daarnaast is er veel
belangstelling voor cursussen en
dagexcursies.
4.2 Bestuurlijke aktiviteiten.
Het Algemeen Bestuur vergadert
t we e ma a nd e l i j k s. Da a rna a st
vergadert het Dagelijks Bestuur,
bestaande uit voorzitter, secretaris
en penningmeester eveneens
tweemaandelijks, en verder zoveel
als noodzakelijk is.
Ten behoeve van de vereniging
heeft het bestuur de volgende
organisaties in het leven geroepen;
1. Een Nieuwsbrief-redactie,
bestaande uit drie personen. De
redactie is verantwoordelijk
voor het samenstellen en
uitbrengen van de Nieuwsbrief.
2. Een Aktiviteitencommissie,
bestaande uit zes personen. De
commissie is verantwoordelijk
voor alle voor de leden
georganiseerde aktiviteiten, en
k a n z onod i g t ij d el ij k e
commissies samenstellen die de
uitvoering van eenmalige
aktiviteiten organiseren. Zo zijn
er commissies gevormd voor de
histori sche fietstoc ht, d e
cursussen, de eclipsreis en de
ledenavond. Deze commissie
komt tweemaandelijks bijeen.
De tijdelijke commissies zoveel
als nodig is.
3. Vijf Natuurwe rkg roepen,
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bestaande uit belangstellende
leden en een coördinator. Deze
werkgroepen zijn gericht op
een specifiek aspect van natuur
of natuurbehoud, en zijn
toegankelijk voor alle leden. De
organisatie van de werkgroepen
moet nog zijn definitieve vorm
krijgen. Op 11 januari vindt er
overleg plaats tussen de
coördinatoren van de werkgroepen en een afvaardiging van het
bestuur. De vereniging kent

mo me nt e e l d e vol ge nd e
natuurwerkgroepen; Vlinders,
Amfibieën, Planten, Kerkuilen
en Vogels.
4. Een Jeugdgroep, bestaande uit
kinderen van de leden, onder
leiding van een coördinator en
een viertal groepsleiders. De
Jeugdgroep heeft een eigen
programma en budget, en
funktioneert tot op zekere
hoogte onafhankelijk van de
vereniging.
5. De Werkgroep Werkdagen,
bestaande uit aktieve leden en
een coördinator. Dez e
werkgroep zet zich in voor het
plegen va n noodzakelij k
onderhoud
in
de
natuurreservaten in de streek.
H i e r t o e
i s
m e t
N a t u u r mo n u me n t e n e e n
vrijwilligerskontrakt afgesloten.
Met Staatsbosbeheer is overleg
gaande.
4.3 Externe kontakten.
Daarnaast onderhoudt het bestuur
de externe kontakten. In het eerste
ve re ni gi ngsj a a r z ij n e r
bij ee nk omst e n ge wee st me t
ondermeer Natuurmonumenten;
Staatsbosbeheer; het Brabants

Landschap, de gemeenten AlphenChaam en Baarle-Nassau, de
Brabantse Milieu Federatie, de
NCB Chaam, de Dienst Landelijk
G e b i e d ,
d e
Landinrichtingscommissies BaarleNassau en Alphen, het Waterschap
M a rk
e n
Wee rij s,
Wildbeheerseenheden en diverse
natuur-en milieugroepen.
De bijeenkomsten variëren van
beleidsoverleg, het geven van
voorlichting en advies tot het
uitwisselen van informatie.
Verder is de vereniging Mark en
Leij vertegenwoordigd in allerlei
commissies en klankbordgroepen,
zoals het Vlaams- Nederlands
groepenoverleg, de Klankbordgroep
Bestemmingsplan Buitengebied
Alphen, de Platform Overleggroep
Milieu Baarle, de Klankbordgroep
omlegging provinciale weg Alphen,
de Klankbordgroep “Samen voor
Groen” van de Gemeente AlphenChaam, Grenslandschap Taxandria
deelgebied boswachterij Chaam en
de in de ruilverkavelingscommissie
Baarle-Nassau.
Tenslotte onderhoudt de vereniging
nog een veelheid aan kontakten met
diverse andere instanties en
verwante verenigingen.
4.4 Ledenaktiviteiten.
De vereniging heeft in het jaar
1997 -1998 de vol ge nd e
ledenaktiviteiten georganiseerd;
Bijeenkomsten;
• Oprichtingsvergadering op 18
april '97. Ruim 110 personen
waren aanwezig.
• Nieuwjaarsbijeenkomst op 9
januari '98. Een 70-tal leden
waren aanwezig en genoten na
de nieuwjaarstoast van een
pitti ge quiz. De maa nd
december had de meeste kennis
in huis.
Lezingen;
• Dialezing Kerkuilen op 19
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•
•

september '97, door Gerard van
der Kaa, voor zo'n 55 leden.
Dialezing Ethiopië op 7
november '97, door Henk
Laarhoven, voor 35 leden.
Dialezing B rabants
Landschap op 12 december
'97, door Carlo Braat van de
st i c ht i n g He t B r a ba nt s
Landschap, voor 85 leden.
Carlo legde met klankbeelden
uit hoe agrariërs,
n a t u u r be sc he r me r s e n
gemeenten samen kunne n
w e r k e n
a a n
plattelandsvernieuwing.

•

Dialezing zuidelijk Afrika op
13 maart '98, door Ja n
Ver me ul en, vo or 5 0
aanwezigen.
• Dialezing amfibieën op 27
ma a rt '98 , d oor Je roe n
Stoutjesdijk, voor zo'n 80
leden.
• Dialezing dagvlinders op 8
mei '98, door Derek Gibson,
voor 45 leden.
Wandelingen;
• Wandeling Alphen op 13
oktober '97, onder leiding van
Henk Cornelissen, voor 40
leden.
• Wandeling Het Broek op 7
februari '98, onder leiding van
Jacques Rombouts, Joha n
Schaerlaeckens en Guust van
der Steen, voor 40 leden en met
gratis sneeuwstorm.
• Wandeling Withagen op 14
juni '98, onder leiding van
boswachter Edwin van Meel
van het Staatsbosbeheer, voor
30 leden.
Fietstochten;
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•

Historische fietstocht op 24
augustus '97, onder leiding van
John van Raak en Theo Schutte
voor een 100-tal leden.
• Fietstocht Regte Heide op 26
mei '98, onder leiding van
Albert Boer, Wim Cornelissen
en Frank Degenaar voor een
25-tal leden.
Excursies;
• Heemtuin Rucphen op 15 juni,
onder leiding van Mark en Leij,
voor 35 leden.
Educatie en voorlichting;
• Samen met de gemeente
Alphen-Chaam
en
Natuurmonumenten heeft Mark
en Leij de boomplantdag in
1998 georganiseerd voor de
basisscholen van Alphen,
Chaam en Galder.
• De vereniging verzorgde voor
haar leden een natuurcursus,
e e n pl a nt e nc u r su s, e e n
a mfi bi e ë nc ur su s e n e e n
vlindercursus. Deze cursussen
resulteerden in het oprichten
van de eerder genoemde
werkgroepen.
• Onder leiding van Johan
Schaerlaeckens gaf Mark en
L e i j l e z i n ge n o v e r d e
uitwerking van de Ecologische
Hoofdstruktuur in haar gebied
a a n a fd e l i nge n va n d e
Wi e l e wa a l (B e l gi ë ), d e
W e s t b r a b a n t s e

•

Vo gel werk g r oep, d e
Vogelwerkgroep Zundert, de
Wi l d be he e rse e n he d e n d e
Baronie en Baarle-Nassau.
Verder werden voor een aantal
v a n d e z e o r g a n i sa t i e s
rondleidingen door het gebied
verzorgd.

Werkdagen;
Onder
leiding
van
Natuurmonume nten, waarmee
Mark
en
Leij
een
v r i j wi l l i ge r sk o n t r a k t h e e f t
afgesl ot en, werd en er
onderhoudswerken uitgevoerd in de
nieuwe reservaten van Natuurmonu-menten op 24 januari, 14
februari en 7 maart '98.

Publicaties;
In het eerste verenigingsjaar is de
Mark en Leij Nieuwsbrief vijf maal
verschenen. Hierin worden de
aktiviteiten van de vereniging
belicht, en wordt uitgebreid
ingegaan op allerlei aspecten van
natuur en landschap.

Naast de leden ontvangen ook
diverse instanties deze Nieuwsbrief.
De oplage is gegroeid van 150
exemplaren voor het eerste nummer
naar 290 exemplaren. Zo’n 90%
van de Nieuwsbrieven wordt
bezorgd door de eigen leden. Dit
geeft een aanzienlijke besparing op
de portokosten.
Ook worden er in de streekbladen
regelmatig artikelen over onze
vereniging gepubliceerd.
Natuurwinkel;
Mark en Leij heeft ook een
bescheiden natuurwinkel opgezet.
Met de aankoop van artikelen uit
onze winkel steunt u niet alleen de
natuur maar ook de verenigingskas.
5. Besluit:
Met bescheiden trots mogen we
c oncl ude re n dat het eerst e
v e r e n i g i n g sj a a r b e h o o r l i j k
succesvol was. Vele van onze
inspanningen vertaalden zich direkt
in toename van kwaliteit van natuur
en landschap in onze streek. We
h e b b e n e e n ve e l h e i d a a n
aktiviteiten georganiseerd, die zich
in een grote belangstelling mochten
verheugen.
In korte tijd heeft Mark en Leij een
grot e na a msbek e nd hei d
opgebouwd. Zonder onze leden zou
het onmogelijk zijn te bereiken wat
we bereikt hebben.
De explosieve groei van de
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Aktiviteiten
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
nieuwjaarsbijeenkomst.
Belangrijkste onderdeel van de
avond zal de quiz zijn.
Met nadruk willen we stellen dat de
quiz niet alleen bedoeld is voor de
slimmeriken of natuurfreaks onder
ons. De quiz bestrijkt een heel
breed terrein: Sport, politiek, soap,
de eigen streek, actualiteiten,
muziek, natuur, enzovoort.
De nieuwjaarsbijeenkomst begint
om 20.00 uur in Hotel Bellevue in
Chaam.
1 9 fe brua ri : D ia le zi ng
' V o g e l re v a l i d a t i e c e nt r u m
Zundert' door Charles Brosens
Charles heeft al jaren de leiding
over dit revalidatiecentrum. Hij
vertelt deze avond over de opvang
en verzorging van vergiftigde,
jonge, gewonde of zieke vogels.
Ook de in beslag genomen vogels
komen bij hem terecht. Het centrum
fungeert ook als meldpunt voor
roofvogelvervolging. Daarnaast
vangt het revalidatiecentrum ook
inheemse zoogdieren en reptielen
op. Het centrum probeert de
herstelde dieren terug te brengen in
hun natuurlijke leefomgeving.
Namens Mark en Leij zijn Sylvia
v a n N e s ( C h a a m) , H e n k
Cornelissen (Alphen) en Fred
Froger (Strijbeek) contactpersonen
voor het centrum. Aanvang 20.00
uur in Bellevue.
26
maart:
Dialezing
'Vleermuizen' door Dick Klees.
Dick Klees is al meer dan twintig
jaar werkzaam als zelfstandig
natuurfotograaf en -illustrator.
Als bioloog heeft hij zich vaak

a a nge sl ot e n bi j groe pe n
onderzoekers in vele uithoeken van
de wereld. Naast vleermuizen heeft
hij ook onderzoek gedaan naar
marterachtigen, in Nederland vooral
de boommarter. Hij heeft ook veel
publicaties in binnen- en buitenland
op zijn naam staan.
Kortom, een unieke gelegenheid
om wat meer te weten te komen
o v e r d e z e g e h e i mz i n n i g e
zoogdierengroep.
Aanvang 20.00 uur in Bellevue.
Natuurwandelingen
Let op: Het vertrek van de
natuurwandelingen elke eerste
zondag van de maand is voortaan
vanaf het parkeerterrein achter
B e lle vue . We sl uit e n elk e
wandeling om ongeveer 11.30 uur
af met een kopje koffie in Bellevue.
De volgende wandelingen zijn op
zondag 3 januari, zondag 7 februari
en zondag 7 maart.
De werkdagen
De volgende werkdagen zijn op de
zaterdagen 23 januari en 6 maart.
We werken in de terreinen van
Natuurmonumenten. We vertrekken
weer om 9.00 uur vanaf het
marktplein in Chaam. We werken
tot 12 uur. 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 op te
geven bij:
♦ Alphen: Albert Boer
tel. 013-5082506
♦ Galder: Jacques Matthijsen,
tel. 076-5611483
♦ Strijbeek: Fred Froger,
tel. 076-5612618
♦ Chaam: Wim Cornelissen,
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Poel
Onlangs is door het bestuur van
M&L het initiatief genomen tot het
aanleggen van een poel in een
gemeentebosje aan de
Chaamseweg. Deze plek is hiervoor
zeer geschikt, het is er nat genoeg
en in de nabijgelegen landgoederen
komen zes soorten amfibiëen voor
(Groene en Bruine kikker, Gewone
pad, Alpenwater-, Vinpoot- en
Kleine watersalamander). Land- en
overwinteringsbiotopen zijn in
voldoende mate aanwezig. De poel
kan een nuttige functie vervullen
als voortplantingsplaats voor deze
soorten.

Op verzoek van het bestuur heeft
ondergetekende hierover een
ge sprek ge voe rd met
ve rt e ge nwoord i ge rs va n d e
gemeente Alphen-Chaam. Aan de
orde zijn geweest de technische,
organisatorische en financiële
aspecten van aanleg en beheer,
inclusief het vergunningencircus.
Vastgesteld is dat, met een bijdrage
van Brabants Landschap, er
waarschijnlijk geen beletselen voor
de gemeente zijn, en dat op
ambtelijk niveau in principe
medewerking is toegezegd.
Van onze kant is toegezegd dat
Mark en Leij het ontwerp zal
leveren, assistentie zal verlenen bij
de aanleggen, en om de circa vijf
jaar zonodig de oevers zal ontdoen
van beschaduwende houtopslag.
Als alles goed gaat; uitvoering deze
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De toendra-rietganzen
De lezing van dhr. Van Den Bergh
over ganzen in Nederland maakte
een hoop herinneringen bij mij los.
Van 1976 tot en met 1984 heb ik
gedurende acht winters de
Chaamse groep toendra-rietganzen
(rossicus rietganzen) intensief
gevolgd. Deze dialezing was een
aanleiding om nog eens in mijn
oude gegevens te duiken, waarbij
vooral de strenge winter van 19781979 onuitwisbare herinneringen
heeft nagelaten.
De Chaamse ganzenpopulatie is een
dankbare groep om te observeren,
omdat het een vrij geïsoleerde
groep betreft, zodat afwijkingen in
aantallen, gedrag, verspreiding,
aankomst- en vertrekdatums eerder
opvallen. De vaste groep bestaat uit
zo'n 300 tot 500 exemplaren.
Een doorsnee winter
Vanaf half november kunnen we de
eerste rietganzen in Chaam
verwachten. In de loop der jaren
komen ze steeds vroeger. In de
periode 1976 - 1984 was de
vroegste waarnemingsdatum 5
december.
De populatie blijft tot half januari
aangroeien. Soms komen er enkele
exemplaren per dag bij. Soms
blijken de aantallen van de ene dag
op de andere met tientallen of zelfs
met honderden toegenomen te zijn.
Over het algemeen constateren we
dat de aangroei in het begin

geleidelijk en langzaam
verloopt maar dat de aangroei,
naarmate de winter verstrijkt,
steeds groter wordt. De
strengheid van de winter speelt
hierbij een grote rol.
We vermoeden dat de ganzen zowel
overdag als 's nachts trekken.
Voorwaarde is wel dat het helder
weer is. Gedurende enkele jaren
zagen we in de tweede helft van
februari een plotselinge piek in het
aantal exemplaren. Dit wordt
veroorzaakt doordat terugtrekkende
rietganzen van meer zuidwestelijk
gelegen gebieden nog enkele dagen
blijven pleisteren, waarschijnlijk
aangetrokken door de aanblik van
foeragerende soortgenoten.
De terugtrek begint half februari,
voltrekt zich in een korter
tijdsbestek en is bovendien
massaler van omvang. In Chaam
liggen de laatste waarnemingsdata
meestal rond eind februari, begin
maart. Meestal valt het vertrek van
de laatste rietganzen samen met de
aankomst van de eerste grutto's.
Naarmate de winter strenger is
geweest, zijn de ganzen geneigd
langer te blijven. Waarschijnlijk
hebben ze wat meer tijd nodig om
op krachten te komen.
Aangekomen
op
hun
winterverblijven, zoeken de ganzen
hun traditionele foerageerterreinen
op. Dit zijn meestal gebieden met
vri j r u st i ge , g ro ot sc ha l i ge
landschapseenheden. Als ganzen op

bij Chaam
d

e
foerageerplaats
aankomen
zijn
ze

a a n va n k e l i j k
wa t
onrustig en schuw. Als
ze echter niet verstoord
worden, verspreiden ze
zich al foeragerend, waarbij steeds
enkele exemplaren de nek strekken
om rond te kijken naar eventueel
gevaar. In Chaam zien we de
ganzen meestal op grasland
foerageren, en de verhalen als
zouden rietganzen akkers als
voedselgronden prefereren gaan
hier in ieder geval niet op.
Tegen de schemering worden de
ganzen onrustiger. Dit uit zich in
het achterwaarts strekken van poot
en vleugel, het kopschudden, het
opheffen van de vleugels, het
toenemend gegaggel, het stilzitten
met gestrekte nek van een deel van
de groep en de afnemende
foerageeraktiviteit.
Dan, als op een onzichtbaar teken,
stijgt de gehele groep onder hels
kabaal op en vliegt richting
sl a a p p l a a t s. T i j d e n s d e z e
slaapvlucht maken de ganzen veel
meer lawaai en is de formatie
minder ordelijk dan bij ganzen op
trek.
De slaapplaatsen zijn de vennen
van de Strijbeekse Heide (2 - 5 km)
of de Biesbosch (25 km). De laatste
jaren gaven de ganzen meer de
voorkeur aan de Biesbosch.
Waarom de ganzen minder op het
afgesloten natuurreservaat Zwarte
Goor komen slapen is onbekend.
Waarschijnlijk spelen verdroging
en verstoring een belangrijke rol.
Dikwijls is gebleken dat ganzen
heel gevoelig zijn voor verstoring.
Zo zullen de ganzen bij jachtdruk
de bejaagde plaatsen snel gaan
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mijden. Na stopzetting van de jacht
nemen ze hun favoriete stekken al
na enkele dagen weer in. Een
enkele wandelaar of een te
enthousiaste vogelliefhebber is
voldoende de ganzen te verstoren.
Niet voor niets cirkelen ganzen
minutenlang rond alvorens te gaan
zitten.
In strenge winters met langdurige
sneeuw blijven de ganzen op de
voedselterreinen en beperken zo het
energieverbruik. Naarmate de
winter verstrijkt en het voorjaar
nadert zien we de eerste territoriumgevechten, als voorbode van het
naderende broedseizoen. Het is dan
een gewoon verschijnsel dat twee
mannetjesganzen elkaar luid snaterend door de troep najagen. Als je
dan op een vroege zonnige lentedag
de grote lijsters hoort zingen en de
kieviten ziet buitelen, is het
moment aangebroken waarop ook
de laatste ganzen naar hun
broedgebied in West-Siberië
vertrekken.
De dramatische winter van 19781979
In 1978 valt in de nacht van 30-31
december een pak sneeuw van tien
cm. Tot 2 februari zullen we koude
nachten krijgen met temperaturen
van -10 tot -15oC, met bovendien
regelmatige sneeuwval. Extreme
kou doet de ganzen niet veel. Ze
krijgen het pas moeilijk als ze door
de harde sneeuwlaag niet bij hun
voedsel kunnen. Pas op 2 februari
treedt de dooi in en kunnen de
ganzen op een normale manier
foerageren.
Vanaf 30 december volg ik de
ganzen. Naarmate de ganzen het in
de loop van januari moeilijker
krijgen, splitsen ze zich op in
kleinere groepen en bezoeken voor
hen ongewone voedselterreinen.
Meestal zijn dit weilanden die in de
regenschaduw van bossen liggen, of
bolle akkers waar de sneeuw wat
minder hoog ligt. Met hun
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lichaamswarmte proberen ze de
inmiddels vrij harde sneeuwlaag te
doordringen.
Hun schuwheid hebben ze afgelegd,
en ze foerageren tot op enkele
meters van drukke verkeerswegen.
Slaapvluchten zien we allang niet
meer. Het zijn kleine groepjes
opportunistische vogels geworden
die alles eten wat groen is en boven
de sneeuw uitsteekt. Spruiten- en
koolveldjes moeten het ontgelden.
Ze hebben nog één doel: In leven
blijven. Al snel geldt er gelukkig
een totaal jachtverbod. Machteloos
moet ik toezien dat de ganzen zo
afzien. Met de boswachter van
St a a t sbo sbe he e r ma k e n we
voederplaatsen.
Op 13, 17 en 20 januari brengen
enkele boeren ons drie totaal
uitgeputte en gewonde ganzen. Bij
één rietgans ligt, waarschijnlijk ten
gevolge van een ongelukkige
landing, een poot tot op het bot
open.
Ik breng het dier naar dierenarts
Wouters. Deze kijkt me wat
bevreemd aan. Waarschijnlijk is hij
het niet gewend dat iemand rond de
kerstdagen probeert een gans beter
te maken. Zonder verdoving, maar
heel deskundig naait hij de huid

dicht en het dier krijgt een spuit met
antibiotica. De behandeling is
gratis.
Thuis ontruimen we het kippenhok.
De kippen gaan naar buurman Ben
Geerts. Drie wilde rietganzen
nemen hun plaats in. We staan na
enkele dagen versteld van het
enorme herstellingsvermogen van
de ganzen.
Heel de buurt brengt
etensoverschotten, en de ganzen
versmaden niets. Wel raken ze
telkens in volslagen paniek als ik
eten kom brengen. Aanvankelijk
denk ik dat het aan mijn toenmalige
langharige en bebaarde uiterlijk
ligt. Als ze bij mijn vrouw dezelfde
reactie vertonen, besef ik dat ze ons
a ssoc ië re n met a nde re
“ganzenliefhebbers” die regelmatig
dood en verderf onder hun
gelederen zaaien.
Naarmate de dagen verstrijken,
worden ze rustiger. Misschien
beseffen ze dat de tweebener ook
andere kanten heeft. Op een heldere
nacht horen we ze zelfs in de
buitenren roepen, een teken dat ze
echt beter aan het worden zijn.
Op 2 februari valt de dooi in en al
snel hervatten de ganzen op de
Bleeke Heide hun slaapvluchten.

het strekken van poot en vleugel
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Dan gebeurt er iets
wonderbaarlijks; Een groep van 300
rietganzen vliegt in de vroege
avondschemering over mijn huis,
richting Biesbosch. De hele groep
reageert onmiddellijk als 'mijn' drie
ganzen terug beginnen te roepen.
Sommige van hen daarboven
hebben familie in mijn kooi zitten.
Wat wij alleen maar beloven doen
zij immers echt: Een ganzenechtpaar blijft elkaar voor het leven
trouw.
De groep komt al lager en lager. Op
een gegeven moment lijkt het dat ze
in mijn achtertuin zullen landen.
“Mijn” ganzen doen een vergeefse
poging te ontsnappen. Minutenlang
cirkelt de groep boven de
Blokkenweide voordat ze eindelijk
doorvliegen.
Ik begrijp dat het moment gekomen
is de ganzen los te laten. Op 6
februari, een koude, heldere
wi nt e rmi dd a g, l aa t ik wa t
weemoedig drie geheel gerevalideerde ganzen los op de Bleeke
Heide. Ze vliegen recht naar de
troep. Het kippenvel op mijn rug is
niet van de kou.
Nog dikwijls denk ik aan mijn
patiënten terug. Had ik ze
misschien moeten merken, zodat ik
de volgende winter had kunnen zien

Rietgans in alarmhouding
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of ze het overleefd hadden?
Een jaar later komt de troep tijdens
een slaapvlucht weer over mijn
huis. Ze maken een extra rondje en
roepen wat harder.... of speelt de
fantasie me parten? Onwillekeurig
loop ik maar de kippenren, waar
drie kippen me dom aanstaren.
Tenslotte
D e o b se r v a t i e s v a n d e z e

intelligente, sociale dieren zijn zo
boeiend dat we ons voor kunnen
stellen dat sommige "ganzofielen"
nauwelijks oog meer hebben voor
andere vogelsoorten. Ook bij de
Chaamse vogelaars hebben de
toendra rietganzen rondom Chaam
een apart plekje in het vogelhart.
Half november worden we wat
onrustig en elke ontmoeting begint
met: "Heb je ze al gezien?" Zijn de
ganzen gearriveerd begint onze
wekelijkse uit stap met ee n
zoektocht naar de ganzen. Hoewel
ganzen traditioneel van aard zijn
moge duidelijk zijn dat barre
winterse omstandigheden van grote
invloed kunnen zijn op hun (trek)
gedragingen. Als voorbeeld hiervan
is de winter van '78-'79 en nader
belicht. Gelukkig blijken de ganzen
wat minder gevoelig te zijn voor
allerlei cultuurtechnische ingrepen

Situering en beschrijving van het
gebied.
Het gebied waar de ganzen meestal
verblijven, met als centrum de
Bleeke Heide, ligt ten zuiden van
het dorp Chaam. Hiertoe rekenen
we ook het gebied ten zuiden van
de weg Chaam - Baarle-Nassau.
Ook de Ulicootsche Heide is in trek
gekomen als foerageergebied. De
totale oppervlakte bedraagt ± 500
ha. Het gebied is een tamelijk
groot sc halige , j onge heid e ontginning gelegen in het Chaamse
bekenstelsel. Wat opvalt is het
ontbreken van verharde wegen en
gebouwen.
Het gebied is voornamelijk in
gebruik als grasland, en het
oorspronkelijke reliëf is nog
grotendeels aanwezig. Zo'n 15 jaar
geleden had dit gebied nog
bij z onde re waa rde n al s
pleisterplaats voor kritische soorten
als goudplevier, grutto, watersnip,
bokje, kemphaan, witgatje en
allerlei steltlopers en eend-achtigen.
De oorspronkelijk laagtes met de
daarbij behorende gebrekkige
ontwatering vormden natuurlijke
handicaps voor een optimaal
agrarisch gebruik.
Cultuurtechnische verbeteringen en
verdergaande mechanisatie hadden
een intensiever gebruik tot gevolg.
Plaatselijk hebben egalisaties
plaatsgevonden. Hier en daar is
weiland omgezet in bouwland, en
de detailontwatering is in agrarisch
opzicht verbeterd.
Een aantal poelen is verdwenen en
oorspronkelijke laagtes zijn minder
voc hti g d a n voorhee n. De
be sc hre ve n sit uati e i s
symptomatisch voor Nederland en
heeft zijn weerslag op de
weidevogelbevolking.
Een deel van de Bleeke Heide zal
de komende jaren in haar oude
glorie hersteld worden, waardoor
we misschien ook de andere
ve rd we ne n soort e n we e r
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Vleermuizen
De vleermuis is eigenlijk
al een stokoude diersoort,
waarvan het “ontwerp” de
moderne mens nog dagelijks
verrassen kan.
Ze zijn ontstaan in de tropen, daar
tref je ook nu verreweg de grootste
soortenrijkdom aan. Ze vullen
ecologisch gezien voor een groot
deel ‘s nachts alle plekken (niches)
die overdag door vogels bezet
worden.
Uiteraard is daar hun goed
ontwikkelde vliegvermogen mede
verantwoordelijk voor. Daarmee
zijn ze immers in staat die plaatsen
te bereiken die anders haast
exclusief voor vogels gereserveerd
zijn.
Vleermuizen zijn de enige actief
vliegende zoogdieren. Vliegende
eekhoorns komen niet verder dan
zweven. Vleermuizen kunnen
opstijgen, manoeuvreren en grote
afstanden vliegend afleggen. Ze
hebben daarvoor een ultralicht
skelet en een vlieghuid die tussen
de verlengde vingers van de hand
en de arm gespannen zit.
In de tropen zijn er, om je ‘s nachts
te kunnen oriënteren, naast het ons
b e k e nd e so n a r sy st e e m (d e
echolocatie) soorten die goed
ontwikkelde ogen hebben, net als
uilen, om aan de kost te komen.
De voedselconcurrentie kan heftig
zijn, maar door de confrontatie te
vermijden en uit te wijken naar een
ander tijdstip, verdoe je geen
kostbare energie aan onderling
geharrewar. Je hebt dan toch de
moge li jk heid om gel ijk e
voedingsbronnen te benutten. Dit is
vergelijkbaar met verle ngde
openingstijden van winkels. Zo zijn
in de tropen vleermuizen bekend als
z a a de t e rs, vruc ht e ne t e rs,
insecteneters tot vissende en

kikkerjagende soorten toe.
En passant vervullen ze daar ook
nog een belangrijke rol als
verspreider van zaden en bestuiver
van bloemen.In de gematigde
streken leven enkel insektenetende
vleermuizen. Al deze soorten zijn
voorzien van een “sonarsysteem”,
het met behulp van geluidsecho’s
afleiden hoe de omgeving er uit
ziet. Het komt ons wat gehandicapt
voor, om je zo te moeten behelpen.
Doch vleermuizen bevalt het
kennelijk goed. Zo zijn er zeer
gespecialiseerde jagers bekend, die
zittende insecten als rupsen,
spinnen en kevers kunnen opsporen
en uit de vegetatiekunnen plukken.
En soorten die een grove aanpak
voorstaan. Die jagen enkel op flinke
vliegende insecten, als bijvoorbeeld
mestkevers en grote nachtvlinders.
In de lezing zal ingegaan worden op
verschillende strategieën en hun
beperkingen en de ruimtelijke
scheiding van soorten. Hierbij

denkend aan de verschillende
landschappen waar vleermuizen
voorkomen.
En talloze andere eigenaardigheden,
zoals hun tropische afkomst, die
zich niet laat verloochenen, maar
middels wat aanpassingen kunnen
ze toch de gematigde streken
bewonen. Al zijn er
omstandigheden die kennelijk maar
niet kunnen wennen. Voorbeelden
daarvan zijn; de winter, dat is voor

een jager op vliegende insecten een
onoverbrugbare periode. Maar met
behulp van een winterslaap heeft dit
problee m zich aardig laten
omzeilen. Iets anders is dat
pasgeboren jongen naakt zijn en
een relatief hoge temperatuur
behoeven. Hoger dan het vrouwtje
kan bieden. Dat vinden ze wel in de
tropische omgevingstemperatuur,
maar onze zomers blinken niet uit
in hittegolven. Maar gelukkig is ons
land gezege nd met dive rse
godsdiensten. Daarvoor bouwt men
al eeuwen lang kerken met
leistenen daken. Perfect voor
vleermuizen! Dit soort loaties
absorberen zoveel warmte dat er als
het ware een micro-klimaat ontstaat
met tropische condities. Hier
kunnen vleermuizen zich met een
kraamkolonie vestigen en voldoen
aan de warmte-vraag van hun
jongen.
Zo komt het vleermuisleven in
diverse facetten aan bod, waarvan
bij stukje en beetje meer begrepen
wordt.
D e o n t wi k k e l i n g v a n d e
batdetector, een apparaat dat
ultrasoon geluid hoorbaar kan
maken, heeft het inzicht in het
gedrag van vleermuizen met
sprongen vooruit geholpen.
Maar zoals overal, meer weten
resulteert in meer vragen!
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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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