
Natuuragenda 
 

april 
4, zo 9h        natuurwandeling 
10, za 13h    Jeugdgroep 
                    plantjesdag MEC 
17,  20h30    twee jaar M&L 
18, zo 9h      wandeling 
                    Bavelsche Leij 
 

mei 
2, zo 9h        natuurwandeling 
16, zo 8:30   wandeling plan 
                    Lobelia 
 

juni 
5, za 13h      Jeugdgroep 
                    bezoek bijen-
stand 
6, zo 8h30    excursie naar 
                    de Cartierheide 
20, zo 9h      natuurwandeling 
27, zo 9h30  fietstocht door 
                    de streek 
 

juli 
4, zo 10h      Jeugdgroep 
                    poelen scheppen 
 

augustus 
9, 10 en 11   reis naar de zon 
28 en 29       Jeugdgroep 
                    kampeerweekend 

Werkgroepen van start 
Organisatie 
Dit jaar zullen de Mark en Leij-werkgroepen definitief van start gaan.  
Het algemeen bestuur van Mark en Leij is er mee ingenomen zulke bek-
wame contactpersonen voor elke groep te hebben gevonden. Zij zullen voor 
elke werkgroep de organisatie op zich nemen. 
De werkgroepen zullen een belangrijke bijdrage leveren aan de inventarisa-
tie van flora en fauna in de gemeentes Baarle-Nassau en Alphen-Chaam. 
Mark en Leij heeft de volgende werkgroepen in het leven geroepen: 
♦ Amfibieën: contactpersoon Jack Rombouts 
♦ Planten: contactpersoon Aart van Putten. 
♦ Vlinders: contactpersoon Frans Vermeer. 
♦ Vogels: contactpersoon Albert Boer. 
Coördinator van de werkgroepen is Frans Vermeer. 
Op 11 januari had een delegatie van het algemeen bestuur overleg met de 
werkgroepen. Op de agenda stond onder andere het opstellen van een jaar-
programma voor 1999.  
Inventariseren 

jaargang 2, nummer 8 maart1999 

kleine ijsvogelvlinder 

De contactpersonen van de werkgroepen. Van links naar rechts: Jeroen 
Stoutjesdijk: algemeen adviseur en vertegenwoordiger namens RAVON, 
Frans Vermeer: contactpersoon vlinderwerkgroep en coördinator van de 
werkgroepen, Jack Rombouts: contactpersoon amfibieënwerkgroep, Aart 
van Putten: contactpersoon plantenwerkgroep, Albert Boer: contactpersoon 
vogelwerkgroep en bestuurslid. 
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Een van de taken van alle werk-
groepen zal zijn een integrale inven-
tarisatie van het Chaamse Bekenge-
bied, met name 'Het Broek'. Mark en 
Leij hecht er belang aan de ontwik-
kelingen van flora en fauna in deze 
n i e u we  r e s e r v a a t s g e b i e d e n 
nauwgezet te volgen. De natuur 
zal hier immers ongetwijfeld haar 
kansen grijpen. Jaarlijks zullen we 
een gebundeld inventarisatieverslag 
van deze gebieden uitbrengen.  
 
De werkgroepen hebben ook ei-
gen specifieke taken; 
◊ De vlinderwerkgroep zal op 

verzoek van de vlinderstichting 
een aantal 'witte' blokken in onze 
streek inventariseren. 'Witte' 
blokken zijn blokken die nooit 
eerder onderzocht zijn.  

◊ De plantenwerkgroep inventari-
seert 11 pq's op gronden van 
Natuurmonumenten. Pq's zijn 
stukjes grond van 10 x 10 meter 
die nauwlettend geïnventariseerd 
worden. Wat er in zo'n pq ge-
beurt, beschouwt men als maat-
gevend voor de rest een bepaald 
gebied.  

◊ Van Staatsbosbeheer lag al een 
verzoek bij Mark en Leij om een 
aantal poelen op amfibieën te in-
ventariseren. Dit wordt een van 
de taken van de amfibieënwerk-
groep. 

◊ De vogelwerkgroep gaat op 
korte termijn roofvogelnesten in-
ventariseren in enkele bosper-
celen van Staatsbosbeheer. Deze 
percelen worden in 2000 gedund. 
Roofvogels gebruiken hun nest 
(horst) vaak jarenlang. In oude 
roofvogelnesten broeden vaak 
andere vogels zoals ransuilen. 
Daarom is het belangrijk dat deze 
horstbomen blijven staan. De vo-
gelwerkgroep gaat in de nabije 
toekomst ook echte vogelexcur-
sies houden. 

 
Samenwerking met natuurbeherende 
instanties 
Natuurvereniging Mark en Leij hecht 

dom aan vogels. Er vlogen maar 
liefst 17 watersnippen op. Ook wul-
pen, grutto's en kieviten lieten zich 
horen. Een aantal Mark en Leijers 
maakten een deel van het toekom-
stige laarzenpad loopvrij. Onder de 
bekwame technische leiding van 
Jack Ansems werd,als onderdeel 
van dat laarzenpad, een brug over 
de Broekse Beek gelegd. In de ob-
servatiekuil werden door eendrach-
tige samenwerking van jong en oud 
2 zitbanken geplaatst. Het was na-
tuurlijk wel een beetje afzien maar 
onze geweldige catering zorgde 
weer voortreffelijk voor de inwen-
dige mens. Albert Boer, coördinator 
werkdagen, zette Elly Cornelissen, 
Martha Wildhagen en Frank Dege-
naar dan ook terecht in de bloeme-
tjes voor hun geweldige support.  
Opzichter Hans Hofland verklaarde 
tenslotte dat het ook voor Natuur-
monumneten heel bijzonder is dat 
ze zo'n medewerking van een na-
tuurvereniging te krijgen.  
 
 

Ondanks het slechte weer waren er 
zaterdag 6 maart meer dan 45 vrij-
willigers present in 't Broek om 

een uitgebreid scala van 
werkzaamheden te 

verrichten.  
 
 

 
 

 
     Opzichter Hans 

Hofland van Natuur-
monumenten had 3 

medewerkers meege-
bracht. Van Mark en Leij waren zo -
n 20 jeugdleden en ongeveer even-
veel volwassenen aanwezig.  
De jeugd werd nauw betrokken bij 
de kringloop van de knotwilg. Met 
behulp van schop en grondboor lie-
ten ze afgezaagde wilgentenen aan 
een nieuw leven als knotwilg begin-
nen. De laatste zware wilgen wer-
den geknot. Langs de beken lag 
veel meegevoerd vuil. In een mum 
van tijd had de jeugd 4 volle vuil-
niszakken verzameld.  
Ondertussen genoten ze van de rijk-

Geslaagde werkdag ’t Broek  
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vermeld dat van de aanvankelijk zo 
ambitieuze plannen niet veel is 
overgebleven is, en dat er geen 
overeenstemming met de agrariërs 
kon worden bereikt. Dat vind ik wat 
te somber gesteld. Het plan om een 
grensoverschrijdend wandelpad aan 
te leggen is nu al voor 50% ge-
slaagd.  
De kostenfactor is de belangrijkste 
reden dat Staatsbosbeheer geen 
overeenkomsten met boeren afsluit 
om over hun land een wandelpad 
aan te leggen. We kunnen dik tevre-
den zijn over wat we in zo’n korte 
tijd hebben gerealiseerd.  
De kritiek op de glazen wand onder 
’t Merkske vind ik terecht. Staats-
bosbeheer heeft nu zelf ook inge-
zien dat deze vorm van recreatie 
niet thuishoort in zo’n kwetsbaar 
gebied. 
De verdere ontwikkelingen zal ik te 
zijner tijd vermelden in jullie 
Nieuwsbrief. Mochten er toch bran-
dende vragen zijn, dan bent u altijd 
welkom op ons kantoor, Gilzeweg 
59 in Chaam, en op nummer 0161-
292846 of 06-53249660. 
 

 Edwin van Meel  
Boswachter Staatsbosbeheer 

Verwacht wordt dat de folder eind 
maart gereed is. Begin augustus 
worden de drie infopanelen ge-
plaatst. Voor de uitkijktoren moet 
nog een geschikte locatie gezocht 
worden. Zelf dacht ik achter het ge-
hucht ‘t Groeske, waar de toren van 
15 meter hoog het minst storend is. 
Ook worden bij enkele percelen 
klaphekjes geplaatst, waardoor het 
mogelijk is geworden over weide-
percelen en langs poelen te lopen.  
Tevens zijn er markeringspaaltjes 
geplaatst. Voor de bewijzering is 
gekozen voor een klein bordje met 
een blauw of rood laarsje. Het blau-
we laarsje staat voor de langste rou-
te. Inmiddels zijn er drie routes uit-
gezet, dit is ongeveer 50% van de 
totaal geplande route, die 27 km zal 
bedragen.  
Van de drie routes is de Broskens 
de mooiste wandeling. Het is de be-
doeling het laarzenpad steeds aan te 
passen naarmate er via Landinrich-
ting percelen verworven worden. 
Het lijkt er op dat binnen enkele 
jaren ons plan geheel wordt gereali-
seerd. 
Tevreden 
In het laat-
ste num-
mer van 
Mark en 
Leij stond 

        D e meeste leden van 
Mark en Leij kennen inmiddels het 
natuurreservaat ’t Merkske. Zo’n 
25 jaar geleden heeft Staatsbosbe-
heer hier de eerste aankoop ge-
daan. Inmiddels heeft het natuur-
reservaat een oppervlakte van on-
geveer 300 ha.  

 
Grensoverschrijdend 
Het natuurreservaat heeft een grens-
overschrijdend karakter, waardoor 
regelmatig overleg met Belgische 
collega’s plaatsvindt om een en an-
der op elkaar af te stemmen.  
Het reservaat heeft als doelstelling 
om de thans aanwezige waarden te 
handhaven c.q. te herstellen, en na-
tuurgerichte recreatie te ontwikke-
len.  
Door de interreg-subsidie uit Brus-
sel is het mogelijk geworden een 
wandelpad aan te leggen. Wel is de 
eis gesteld dat het plan gerealiseerd 
moet worden voor het jaar 2001, 
waardoor het een en ander in een 
stroomversnelling is gekomen.  
 
De wandelroutes 
De gevolgen van deze tijddruk zijn, 
dat niet alles gelijktijdig uitgevoerd 
kan worden. De eerste opdrachten 
zijn reeds uitbesteed, zoals het ont-
werpen van de folders, de infopane-
len en de markering van de routes. 

          Staatsbosbeheer en ‘t Merkske 
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Eerst als natuurwerkgroep Chaam 
en vervolgens als natuurvereni-
ging Mark en Leij hebben we vele 
jaren met Lisette samengewerkt, 
vooral in haar functie als wethou-
der van Ruimtelijke Ontwikkeling. 
Ze is ook een actief lid van onze 
natuurvereniging.  
 
Nu we het gevoel kregen na jaren 
de vruchten te kunnen gaan plukken 
van deze samenwerking, gooit het 
politieke steekspel roet in het eten.  
Mark en Leij heeft vooral veel res-
pect en waardering voor de per-
soonlijke inzet die ze getoond heeft 
om deze samenwerking in goede 
banen te leiden.  
Ook zijn er dank zij haar inzet veel 
zaken op de rails gezet: Het ontwik-
kelen en concretiseren van het land-
schapsbeleidsplan, maatregelen op 
het gebied van de handhaving, het 
ontwikkelen van een Bestemmings-
plan Buitengebied met inspraak 

door alle lagen van de bevolking, 
het benoemen van een kundige 
groenambtenaar, de eerste gemeen-
telijke maatregelen ter begeleiding 
van de ruilverkaveling Baarle-
Nassau en Chaam, maatregelen 
voor een beter bermbeheer, ontwik-
keling van de Structuurvisie Plus 
enzovoort. 
Dit alles lijkt logisch maar de ande-
re gemeente in ons werkgebied 
(Baarle-Nassau) heeft bijvoorbeeld 
noch een groenambtenaar, noch een 
landschapsbeleidsplan. 
 
Mark en Leij betreurt het verlies 
van een kundige, integere wethou-
der die oog heeft voor de natuur- en 
landschapswaarden in het buitenge-
bied. 
Hopelijk zal de gemeenschap in de 
toekomst kunnen blijven profiteren 
van haar bestuurlijke en organisato-
rische capaciteiten. 

bestuur Mark en Leij 

Afscheid van wethouder Lisette de Jong 

onze Belgische zustervereniging 
De Wielewaal en de afdeling Na-
tuur zijn er het afgelopen jaar in 
geslaagd 17,5 ha natuurreservaat 
te verwerven in ’t Merkske.  
 
Ook in Wortel-Kolonie is er 78 ha 
verworven. Dit gebied grenst in het 
noordoosten aan ’t Merkske.  
De afdeling Natuur is bezig de res-
terende natuurgronden in de vallei 
van ’t Merkske op te kopen, vooral 
stroomopwaarts van Baarle-brug. 
 Zelf schrijven ze: “De bescher-
ming van de vallei van ’t Merkske 
aan de Belgische zijde heeft lang op 
zich laten wachten. Toen het Neder-
landse Staatsbosbeheer al 60 ha in 
beheer had, bleef de bescherming 

aan de Belgische zijde beperkt tot 
een hoop dikke, wetenschappelijke 
studies. Nu beginnen de aankopen 
op gang te komen. Als de trein zo 
nog een paar jaartjes blijft voort-
bollen, kunnen de Nederlanders met 
plezier over de grens kijken en dur-
ven wij ook wat beter over ‘t Merk-
ske heen kijken.” 
Uit: ’t Bieteutje, driemaandelijks 
tijdschrift van de Natuurwerk-
groep Markvallei, Hoogstraten. 
 
Wij wensen onze Belgische vrien-
den proficiat met dit behaalde resul-
taat, en hopen van harte dat de trein 
niet meer stopt. 

De Belgische kant van ‘t Merkske 
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ingericht. De VLM gaat zich 
ook meer met natuur bezig 
houden. Het beheer geschiedt 
door Wildbeheerseenheden en 
Natuurorganisaties. De hele 
valei aan de Belgische kant van 
‘t Merkske wordt ingericht voor 
natuur. In Zondereigen komt 
het inzijggebied en het Moer 
erbij. Totaal zo’n 130 ha. 

♦ Ruilverkaveling Zondereigen is 
nog steeds in de onderzoeks-
fase. De volgende stap is het 
MER-rapport, daarna moet 
goedkeuring volgen. 

♦ Ook in de Belgische wetgeving 
is nu geregeld dat zonder com-
pensatie geen natuur mag 
worden aangetast. 

♦ ABC-Milieugroep heeft de in-
ventarisatie van de bermen  
rond Baarle-Hertog afgerond. 
Er zal bermbeheer worden 
toegepast. 

♦ Er bestaat belangstelling voor 
excursies naar bijvoorbeeld de 
waterschappen aan weerszijden 
van de grens. 

♦ Aanspreekpunt voor natuur- en 
milieuzaken in België is de Pro-
vinciale Minaraad, mw. Ilse 
Loots. Dit is een onafhankelijk 
overheidsorgaan. 

Al met al een nuttige avond en een 
goede gelegegenheid elkaar te leren 
kennen  Wat verder opviel was dat 
de Belgische natuurbeschermers 
toch meer tegen de publieke 
opinie op moeten boksen dan in 
Nederland. Een Belgische deelne-
mer: “In Nederland hoor je er 
niet bij als je géén lid bent van 
Natuurmonumenten.  
In België hoor je er niet bij, als 
je wél lid bent van zo’n club!” 
Op dinsdag 23 maart is het vol-
gende overleg. 

Albert Boer 
 

Vlaams-Nederlands overleg 
In oktober vond te Baarle-Nassau 
het zogeheten Vlaams-Nederlands 
groepenoverleg plaats. Voor-
gezeten door de Brabantse Milieu-
federatie bespraken de natuur- en 
milieuorganisaties aan weerszijden 
van de Belgisch-Nederlandse 
grens hun gezamenlijke problem-
atiek. 
 
Deelnemers aan dit overleg waren:  
♦ ABC Milieugroep  
♦ AGALEV  
♦ Natuurreservaten afd. Rijke-

voort-Hoogstraten  
♦ Natuurvereniging Hoogstraten  
♦ Vogel- en Natuurwerkgroep 

Zundert  
♦ Wielewaal afdelingen 
♦ Natuurvereniging Mark en Leij 
Namens M&L namen Fred Froger 
en Albert Boer deel aan dit overleg. 
Het voert te ver om al hetgeen er 
besproken is in deze Nieuwsbrief 
op te nemen, maar voor de geinter-
esseerden liggen de notulen ter in-
zage bij Fred Froger, Albert Boer 
en het secretariaat. Enkele punten 
die naar voren kwamen: 
♦ Voorafgaand aan het volgende 

overleg geven de deelnemers 
aktuele grensoverschrijdende 
informatie door aan de BMF, 
waarna het op de agenda komt. 

♦ De deelnemende organisaties 
geven hun werkgebied door 
aan de BMF, waardoor recht-
streekse samenwerking tussen 
de groepen en organisaties 
korter en makkelijker wordt. 

♦ Door de Vlaamse Land 
Maatschappij (VLM, ver-
gelijkbaar met onze Land-
inrichtingsdienst) zullen in 
het kader van de ruilver-
k a ve l i ng  f ie t spad e n 
worden gerealiseerd en 
ove rhoek e n  worde n 

Mark & Leij Nieuwsbrief 

Meldpunt 
Politiedistrict Breda stelt groen 
meldpunt in. 
 
Op 26 februari was Mark en Leij 
uitgenodigd voor een overleg over 
het instellen van een groen meld-
punt. Namens Mark en Leij woonde 
Wim Cornelissen deze avond in het 
vogelasiel in Zundert bij.  
De bedoeling van het meldpunt is 
dat een deskundig politieambtenaar 
24 uur per dag bereikbaar is voor 
allerlei strafbare overtredingen in 
het Buitengebied. 

Het politieteam ziet de natuurwerk-
groepen hierbij als de oog– en oor-
functie waar de politie dankbaar 
gebruik van wil maken.  
Door deze integrale aanpak wil men 
de Veld– en Milieuwetgeving in het 
district Breda beter handhaven. 
Brigadier Ad L’Abee coördineert 
en adviseert bij meldingen van 
strafbare feiten, en zorgt voor terug-
koppeling naar de melders.  
Als je als Mark en Leijer zaken in 
het buitengebied waarneemt die niet 
door de beugel kunnen, bel dan het 
volgende nummer:  
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teerd hoe ze de Bleeke Heide op 
korte termijn willen inrichten.  
Het water wordt opgestuwd, er wor-
den laagtes en poelen gegraven en 
het toekomstig beheer zal afge-
stemd worden op weidevogels en 
rietganzen. We hopen dat de enor-
me vogelrijkdom van 15 jaar gele-
den zal terugkeren.  
Onze streek zal in de Bleeke Heide 
zijn eerste weidevogelreservaat 
kennen. Ook bij de Schouwloop, de 
bovenloop van ’t Merkske, zijn der-
gelijke plannen ontwikkeld en wor-
den binnenkort ook uitgevoerd. In 
dit kader komen er drie boerderij-
verplaatsingen, en krijgen een aan-
tal agrariërs hun grond dichter bij 
huis of betere landbouwkavels.  
De Landinrichtingscommissie 
“Baarle-Nassau” hoopt met deze 
versnelde inrichtingsplannen win-
win situaties te creëren zowel voor 
landbouw als natuur. Vooral de 
agrarische leden van de commissie 
hebben bergen werk verzet om deze 
resultaten te kunnen bereiken.  
 

Herbenoeming leden Landinrich-
tingscommissie Baarle-Nassau 
Op 20 januari 1999 hebben Gede-
puteerde Staten van Noord-Brabant 
de nieuwe leden voor de Landin-
richtingscommissie voorgedragen 
voor een periode van 5 jaar.  
Namens de Brabantse Milieufedera-
tie zullen Johan Schaerlaeckens en 
Jeroen Stoutjesdijk de belangen van 
Natuur en Landschap blijven behar-
tigen.  
Zij hopen dat de samenwerking met 
de agrarische leden even construc-
tief blijft als de afgelopen vijf jaar. 
Dankzij deze samenwerking was 
het mogelijk om natuurgebieden in 
het Chaamse Bekengebied en ’t 
Merkske te realiseren en in te rich-
ten.  
Op stapel staat de verwerving en de 
inrichting van het weidevogelreser-
vaat de Bleeke heide. 
 
Voorlichting 
Op donderdag 11 maart vond in 
Bellevue in Chaam een voorlich-
tingsavond plaats over de natuur- 
en landschapsaspecten van deze 
ruilverkaveling. Er waren zo'n ze-
ventig mensen: agrariërs, Wielewa-
lers, Natuurmonumenten, twee wet-
houders, S.B.B. en natuurlijk leden 
van Mark en Leij. 
 
Bleeke Heide weidevogelreservaat 
De Landinrichtingscommissie Baar-
le-Nassau stelt momenteel pogin-
gen in het werk 45 ha reservaats-
grond in de Bleeke Heide versneld 
te verwerven als onderdeel van een 
zogenaamd Plan van Tijdelijk Ge-
bruik. 
Het ziet er naar uit dat dit spoedig 
zal lukken.  
De gronden worden na verwerving 
toegewezen aan Staatsbosbeheer. 
Deze natuurbeherende instantie 
heeft inmiddels aan de Landinrich-
tingscommissie een plan gepresen-

Ruilverkaveling Baarle 

Mark en Leij heeft van de natuur-
werkgroep ‘Markvallei’ uit Minder-
hout (België) het verzoek ontvan-
gen om een ruilabonnement voor de 
nieuwsbrieven aan te gaan.  
Hun verenigingsblad ’t Bieteutje’ 
verhult, ondanks een bescheiden 
uiterlijk, een veelheid aan boeiende 
artikelen.  
Verder valt op dat hun werkwijze 
veel overeenkomst vertoont met 
Mark en Leij. Wij hebben daarom 
het voorstel geopperd of de beide 
verenigingen in de toekomst meer 
voor elkaar kunnen betekenen zoals 
bijv. wederzijdse excursies, waar-
nemingen en ervaringen van werk-
groepen en dergelijke.  
Ook hebben we de eerste contacten 
gelegd met de Wielewaal in Turn-
hout. 

Samen-
werking 
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Gemeente maakt werk van Plan 
Houtgoor 
In 1995 (!!) verzocht de natuur-
werkgroep Chaam de toenmalige 
gemeente Chaam om werk te ma-
ken van het Landschapsbeleidsplan. 
Als concreet project werd het plan 
Houtgoor voorgedragen. Het Hout-
goor is een kleinschalig gebied ten 
zuidwesten van Chaam. Na een be-
zoek aan het gebied in 1996 van de 
natuurwerkgroep met de toenmalige 
wethouder Ruimtelijke Ordening 
Mevr. De Jong-Stabel ging ook de 
commissie Ruimtelijke Ordening 
van Chaam akkoord met het plan.  
 
Nieuwe Groenambtenaar 
Door de herindeling en de onvol-
doende bezetting van het ambtelijk 
apparaat is het plan niet ten uitvoer 
gebracht. Sinds 1 september 1998 
heeft de gemeente Alphen-Chaam 
een ambtenaar Cultuur, Natuur en 
Landschap. Op de vergadering van 
15 september met het gemeentebe-
stuur stelt deze nieuwe groenambte-
naar, Frans van Zijderveld, zich 
voor aan het bestuur van Mark en 
Leij en geeft aan wat zijn werkge-
bied en -terrein wordt 
 
Notitie 
Frans heeft sindsdien een aantal za-
ken energiek aangepakt waaronder 
Plan Houtgoor. Hij heeft een notitie 
opgesteld van 5 pagina's. Hierin 
gaat hij in op zaken als - de doel-
stelling en de afbakening van het 
plan, - het uitvoeringsplan, - de sub-
sidiemogelijkheden, - de begroting 
en financiering, - de voorlichting, - 
de projectgroep en de coördinatie. 
De uitwerking 
De uitwerking vindt plaats in een 
projectgroep. De gemeente verzorgt 
de coördinatie en is eindverant-
woordelijke. Voor de zomervakan-
tie 1999 dient het projectresultaat 

gereed te zijn. In het plantseizoen 
1999/2000 kunnen dan de eerste 
elementen worden gerealiseerd.  
Namens de gemeente zit de porte-
feuillehouder Ruimtelijke Ordening 
als verantwoordelijke in de project-
groep, verder Frans van Zijderveld 
van de gemeente als coördinator. 
Namens Mark en Leij zit Johan 
Schaerlaeckens in de projectgroep. 
De gemeente Alphen-Chaam is met 
dit project de eerste gemeente in de 
regio die serieus werk maakt van 
haar Landschapsbeleidsplan. 
Zowel de gemeente als Mark en Le-
ij (via de BMF) hebben Plan Hout-
goor bij de Streekcommissie inge-
diend als project. Dit project kan 
immers als pilot dienen voor andere 
gemeenten. De gemeente Baarle-
Nassau heeft helaas (nog?) geen 
Landschapsbeleidsplan. 
 
Stroomgebiedsvisie de Zandleij-
Nieuwe Leij 
Waterschap De Dommel is gestart 
met het project "stroomgebieds-
visies". Het Waterschap heeft 6 
stroomgebieden waarvan het meest 
westelijk gelegen stroomgebied de 
Zandleij-Nieuwe Leij binnen het 
werkgebied van Mark en Leij ligt. 
Waterschap De Dommel onderkent 
dat water, in de vorm van grond- en 
oppervlaktewater, een gemeen-
schappelijk belang is. Het Water-
schap vindt het belangrijk dat ver-
schillende partijen tot een gezamen-
lijke visie komen. Zij heeft daarom 
ook Mark en Leij gevraagd zitting 
te nemen in de begeleidingscom-
m i s s i e  v a n  h e t  p r o j e c t 
“Stroomgebiedsvisie de Zandleij-
Nieuwe Leij“. Namens Mark en Le-
ij zit Albert Boer in deze project-
groep. 
Structuurvisie Plus  
De gemeente Alphen-Chaam is ge-
start met het opstellen van een 

Structuurvisie Plus. Het doel is om 
voor de gehele gemeente een inte-
grale ruimtelijke visie te ontwikke-
len. 
Adviesbureau Nieuwland/Welmers 
werkt het plan uit in een duurzaam 
ruimtelijk structuurbeeld en een 
projectenboek. De gemeente wil bij 
de opstelling van de Structuurvisie 
Plus ook duidelijk de inwoners be-
trekken. Men wil zo inventariseren 
welke knelpunten ervaren worden.  
 
Onderdeel van het plan waren twee 
bijeenkomsten waar Mark en Leij 
voor uitgenodigd was. Op 24 fe-
bruari kwam aan de orde recreatie 
en toerisme in relatie tot natuur en 
landschap. ’s Avonds landbouw in 
relatie tot natuur en landschap. Alle 
sectoren hadden drie vertegenwoor-
digers uit elke dorpskern.  
Namens Mark en Leij waren verte-
genwoordigd Albert Boer (Alphen), 
Fred Froger (Galder-Strijbeek) en 
Johan Schaerlaeckens (Chaam).  
Zoals te doen gebruikelijk waren de 
bijeenkomsten constructief. Het 
grootste gedeelte van de tijd werd 
besteed met het informeren van de 
externe deskundigen. Zij bleken 
weinig voorkennis te hebben.  
Voor Mark en Leij hoeven er geen 
dure externe bureaus ingeschakeld 
te worden om te adviseren hoe we 
met onze eigen streek om moeten 
gaan. Mark en Leij heeft nadrukke-
lijk naar voren gebracht dat het 
meer behoefte heeft om, onder lei-
ding van de gemeente, jaarlijks en-
kele bijeenkomsten te beleggen met 
die sectoren die in ons buitengebied 
bezig zijn.  

Gemeente Alphen-Chaam 
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Op zondag 28 februari een zin-
gende boomleeuwerik boven 
een voormalige maïsakker in ’t 
Broek.  

Op 13 maart hoort John van 
Raak des nachts een jagende 
kerkuil nabij de Roode Beek. 
Vanaf half februari worden 
weer de eerste bruine kikkers 
en alpenwatersalamanders in de 
poelen en tuinvijvers waargeno-
men. 

Jos van Gils tenslotte ontdekte 
tijdens een wandeling in de 
Alphense bossen een das. Deze 
bleek echter van zijn vrouw te 
zijn. 

 
Waarnemers: Albert Boer, Henk 
Laarhoven, Joost van de Ouweland, 
Frank Degenaar, Wim Cornelissen, 
Aart van Putten, Henk Cornelissen, 
Jos van Gils, Johan Schaerlaeckens, 
John van Raak. 

Waarnemingen in de streek 

Op 7 januari vliegt er een steen-
uiltje op uit een van de zware 
knotwilgen in ‘t Broek 
Op 18 januari wordt langs de 
Rettestraat een jagende havik 
gezien. Aan de geslagen duiven 
te zien, is deze roofvogel hier 
wel meer actief. 
Tijdens de werkdag aan de Ret-
testraat wordt op 24 januari een 
mannetje blauwe kiekendief ge-
zien. De groene specht was hier 
deze dag ook heel luidruchtig. 
Op 24 januari maakt in ’t Broek 
een vrouwtje blauwe kiekendief 
jacht op de muizen in de jonge 
houtwallen.  

Op 29 januari ziet Frank Corne-
lissen een jagende kerkuil ter 
hoogte van het Sportpark in 
Chaam. 
Op 30 januari blijkt op de 
slaapplaats bij ’t Zand nog een 
ransuil te zitten. Het broedsei-
zoen van de ransuil begint heel 
vroeg in het voorjaar. 
Tussen 800 en de 1000 rietgan-
zen hebben de winter op de 
Bleeke Heide en omgeving 
doorgebracht. Tussen hen tien-
tallen kolganzen en een brand-
gans. Op 5 februari kwamen de 
rietganzen slapen op ‘t Zwart 
Goor op de Strijbeekse Heide. 
Volgens omwonenden hebben 
ze dat afgelopen winter meer 
gedaan. 

Op 14 februari ziet Frank Dege-
naar een vroege roodborsttapuit 
op de Bleeke Heide. 
Een groep boomleeuweriken 
overwinterde op ’t agrarische 
gebied aan de Strijbeekse Hei-
de. 
In de eerste week van februari 
konden we al de eerste zingen-
de vinken en grote lijsters ho-
ren. De merels en de zanglijs-
ters volgden spoedig.  
Op woensdag 24 februari waren 
de eerste buitelende kieviten te 
zien in ‘t Broek. Ook de wulpen 
begonnen voorzichtig aan hun 
jodelende zang. 
Albert Boer nam op donderdag 
25 februari de eerste roepende 
grutto waar bij ‘de Kievit’ in 
Baarle-Nassau. Op 27 februari 
zag de zaterdaggroep 7 grutto’s 
achter het Zwarte Water tussen 
Baarle-Nassau en Turnhout. Op 
28 februari zitten 2 grutto’s, 4 
scholeksters en 2 wulpen op de 
plas/dras oevers langs de Laag 
Heiveldse Beek. 

boomleeuwerik 

blauwe kiekendief G 

kievit 

bruine kikker 



De Castelreesche Heide en het ge-
bied van ‘t Merkske hadden veel te 
lijden van motorcross. Elk week-
end reden vaak meer dan vijftig 
crossmotoren door dit uiterst 
kwetsbare natuurgebied. 
 
Hiermee werden de inspanningen 
van vele instanties om de natuur-
waarden in dit gebied te verhogen 
voor een groot deel tenietgedaan. 
Met lede ogen moesten we consta-
teren dat broedgevallen van rode 
lijstsoorten als grutto, roodborstta-
puit en patrijs verstoord werden, om 
nog maar te zwijgen van de versto-
ring van de rust in dit stiltegebied.  
Ook bij omwonenden en wande-
laars waren deze activiteiten een 
doorn in het oog.  
 
Actie 
In een brief van 16 mei 1998 deed 
Mark en Leij een klemmend beroep 
op de gemeente Baarle-Nassau om 
passende maatregelen te nemen.  
De Brabantse Milieufederatie, de 
ABC-milieugroep en Staatsbosbe-
heer ondersteunden ons verzoek.  
Op 26 augustus kreeg de notitie 
“Problematiek motorcrossen in het 
buitengebied” een positief advies in 
de commissie “Algemene Beleids-
zaken”. Deze notitie stelt onder 
meer voor om middels borden een 
aantal zandpaden in het buitenge-
bied uit te sluiten voor alle motor-
voertuigen, uitgezonderd plaatselijk 
verkeer. 
 
Plaatsing eerste bord 
Op donderdag 11 februari was het 
dan zover. Mark en Leij was uitge-
nodigd om aanwezig te zijn bij de 
plaatsing van het eerste bord 
“crossen verboden” door wethouder 
C. Kerremans. Om te beginnen zal 
de gemeente een vijftigtal verbods-
borden plaatsen rondom de natuur- 
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en stiltegebieden. Teamchef Goris-
sen van het politiedistrict Zuid-Oost 
deelde mee dat er ook verbaliserend 
zal worden opgetreden als waar-
schuwingen niet helpen.  
De politie zal de komende maanden 
een extra oogje in het zeil houden. 
Men weet immers vrij nauwkeurig 
wanneer en op welke wegen de 
crossers actief zijn. 
 
Waardering 

In een brief van 3 februari aan de 
gemeente Baarle-Nassau heeft 
Mark en Leij haar waardering geuit 
voor het genomen besluit van de 
gemeente.  
Op verzoek van Mark en Leij zal de 
Brabantse Milieufederatie de 
crossproblematiek ook in de Streek-
commissie aan de orde stellen.  
Met name in Alphen-Chaam zijn 
soortgelijke maatregelen gewenst. 
Mark en Leij heeft hierover overleg 
met de gemeente Alphen-Chaam. 

Gaat het dadelijk regenen, of 
houden we ‘t droog? Toch gaan 
wandelen? 
De neerslagradar van het KNMI 
geeft elk kwartier precies aan waar 
het in Nederland regent. De beelden 
zijn als een filmpje te bekijken, zo-
dat je de buien aan ziet komen. 
Internet: http://meteo.telegraafnet.

Motorcross aan banden 
Op zaterdagavond 27 maart en 
zondagmiddag 28 maart houdt de 
vereniging ”Het Reewild” in hotel 
Bellevue te Chaam haar jaarlijkse 
geweiententoonstelling.  
Tijdens deze tentoonstelling kunt u 
zich laten informeren over de ver-
schillende aspecten van de jacht. 
 
Mark en Leij maakt melding van 
deze tentoonstelling, omdat zij 
vindt dat men zich enkel een oor-
deel kan vormen als men voldoende 
kennis van zaken heeft.  
In onze huidige samenleving staat 
de jacht ter discussie. Jachtvereni-
gingen noemen zich tegenwoordig 
wildbeheerseenheden. Dat klinkt al 
wat vriendelijker. Wat er wezenlijk 
veranderd is mag u zelf beoordelen. 

Jacht 

Het Weer 
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Activiteiten Plantenwerkgroep 
plant heet, een boterbloem of zo-
iets, maar de precieze naam geven 
is dan toch wat lastiger (in onze 
streek komen wel 20 verschillende 
boterbloemen voor). Met behulp 
van een flora is dat in veel gevallen 
vrij eenvoudig uit te zoeken. Er 
wordt gebruik gemaakt van de flora 
van Thijsse. Die hoeft u niet zelf 
mee te nemen, daar wordt voor ge-
zorgd.  
Tijdens de cursusavonden wordt de 
theorie afgewisseld met de praktijk 
van het determineren. Bij voldoen-
de belangstelling wordt er een ex-
cursie georganiseerd naar een ge-
bied met een interessante flora. 
Snel aanmelden is van belang want 
er kunnen maximaal 10 deelnemers 
worden geplaatst. 
Cursusavonden: 27 april, 11 mei en 
25 mei van 20:00  tot 22:00 in hotel 
Bellevue.  
Bent U geïnteresseerd, meld u zich 
dan bij de contactpersoon van de 
plantenwerkgroep. 
 

Aart van Putten 
 

Ook dit jaar zal de plantenwerk-
groep een aantal activiteiten ont-
plooien. En daar willen wij en-
thousiaste leden bij betrekken. 
 
Inmiddels begint de sneeuw te 
smelten, de vorst is uit de grond en 
binnenkort gaat de temperatuur om-
hoog. Dus menig plantenliefhebber 
staart nu al naar de zwarte bodem. 
Want het zal niet lang meer duren 
of de eerste voorjaarsbloemen ko-
men ons opvrolijken.  
Op een enkele warme plek zijn ze al 
gesignaleerd: maagdenpalm, sleu-
telbloemen, longkruid, dovenetel en 
natuurlijk de bolgewassen. Daar-
mee wordt het ook tijd dat de plan-
tenwerkgroep haar activiteiten voor 
1999 eens op een rijtje zet. 
 
Inventarisatie natuurgebieden 
In de vorige nieuwsbrief is al mel-
ding gemaakt dat de plantenwerk-
groep in samenwerking met Natuur-
monumenten een aantal natuurge-
bieden zal gaan inventariseren. 
Door met name de ontwikkeling 
van de plantengroei in de pq’s 
(permanente kwadraten) in de gaten 
te houden, kan er op termijn iets 
gezegd worden over de kwaliteit 
van het beheer. De inventarisaties 
blijven niet tot deze pq’s beperkt. 
Vooral in de gebieden waar slechts 
weinig gegevens van bekend zijn, 
zal de vegetatie nader worden be-
studeerd. De resultaten gaan naar 
Natuurmonumenten en naar het 
Floron. 
De plantenwerkgroep roept enthou-
siaste floristen op zich te melden 
Het is de bedoeling om met maxi-
maal 4 à 5 personen een aantal keer 
het veld in te gaan om de gegevens 
te verzamelen. Enige kennis van de 
lokale flora en enige bekendheid 
met het determineren is gewenst. 
Op dit moment is nog niet te over-

zien wanneer de eerste opnames 
zullen plaatsvinden. Waarschijnlijk 
eind april, begin mei. Dit is natuur-
lijk vooral afhankelijk van het weer. 
We beginnen in ieder geval in ‘t 
Broek. Daar hebben nogal wat in-
grepen plaatsgevonden de afgelo-
pen jaren, vandaar dat het interes-
sant is om te zien welke planten 
zich er uiteindelijk zullen vestigen.  
Bent U geïnteresseerd, meld u zich 
dan bij contactpersoon van de plan-
tenwerkgroep. 
 
Determineercursus 
Ook dit jaar wordt een determineer-
cursus aangeboden. Een determi-
neercursus ‘nieuwe stijl’, want de 
opzet is enigszins gewijzigd in ver-
gelijking met vorig jaar. 
Er zullen 3 bijeenkomsten worden 
gehouden in Hotel Bellevue, waarin 
aandacht wordt besteed aan de ba-
sisprincipes van het determineren. 
Het is de bedoeling dat u na de cur-
sus in staat bent de naam op te zoe-
ken van planten die veel voorko-
men. 
Vaak heeft u wel enig idee hoe de 

Enkele cursisten aan de slag (1998) 
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De constatering dat veel planten-
soorten in onze streek zijn verdwe-
nen zal u waarschijnlijk niet ver-
rassen. Veel planten hebben het 
nog steeds door uiteenlopende oor-
zaken moeilijk om zich te handha-
ven.  
 
Een tiental jaar geleden kwamen 
nog steeds tamelijk zeldzame en 
bijzondere planten voor in onze 
streek. In de omgeving van Chaam 
en Alphen bevinden zich veel ver-
schillende biotopen; drassige wei-
landen, natte en droge heidevelden, 
bossen, landgoederen etc. En dus 
ook veel verschillende en bijzonde-
re plantensoorten. Floristen noemen 
deze planten rode lijst- of aan-

dachtssoorten. 
De plantenwerkgroep wil een data-
bank opzetten waarin gegevens 
worden opgenomen omtrent de laat-
ste waarnemingen. Dit kan van be-
lang zijn zodra natuurbeheerinstan-
ties een gebied in handen krijgen 
waar vroeger bepaalde planten 
voorkwamen.  
Bent u op de hoogte van de vind-
plaatsen van verdwenen rode lijst-
soorten, meld u zich dan bij con-
tactpersoon van de plantenwerk-
groep. 
Een lijst met reeds verdwenen (of 
bijna verdwenen) plantensoorten 
kunt u krijgen via de contactper-
soon van de plantenwerkgroep. 
 

Inventarisatie verdwenen planten  

Brede Orchis 
Vóór 1950 nog in 146 
uurhokken, nu vrijwel 
verdwenen uit Brabant. 

          Boomfeestdag 1999 
De gemeente Alphen-Chaam orga-
niseert dit jaar de boomfeestdag op 
donderdag 25 maart, een dag na 
de landelijke actie.  
 
Adriaan van Riel en Frans van 
Zijderveld van de gemeente hebben 
er dit jaar veel werk van gemaakt. 
Samen met Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer en Mark en Leij 
zijn de voorbereidingen al een tijdje 
in volle gang. Het thema van de na-
tionale boomfeestdag is ‘water en 
bomen’.  
De deelnemende scholen zijn de 
hervormde Streekschool te Chaam 
(groepen 7 en 8), de Mattheüs-
school te Galder, de Willibrord-
school te Alphen, de Driesprong te 
Chaam (alle groep 7) en de Berken-
hof, een school voor Speciaal On-
derwijs, gelegen bij de Klokken-
berg.  

De kinderen rijden een fietsroute 
die vele mooie plaatsen in de ge-
meente aandoet. Elke school ver-
trekt vanuit zijn eigen dorp, maar 
het middengedeelte van de 
fietstocht is voor alle kinde-
ren hetzelfde. Onderweg 
zijn er mooie plekjes waar 
de kinderen allerlei activi-
teiten verrichten of uitleg 
krijgen.  
Natuurlijk worden er ook 
bomen geplant, waarbij elke 
school zijn boompjes in een 
ander dorp plant.  
Ook het thema ‘water’ wordt na-
drukkelijk belicht. Waterschap 
Mark en Weerijs en het Hoogheem-
raadschap worden daarom ook bij 
de actie betrokken. De lunch wordt 
gebruikt in de werkschuur van 
Staatsbosbeheer. Er zullen zo’n 180 
kinderen meefietsen.  
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zijn determinaties goeddeels klop-
ten.  
In de braakballen waren de resten 
van 204 muizen aangetroffen, ver-
deeld over de volgende soorten; 
 

Veldmuis                               55 
Aardmuis                              33 
Bosmuis                                31 
Huisspitsmuis                        28 
Bosspitsmuis                         25 
Woelmuis onbekend              11 
Ondergrondse woelmuis       10 
Rosse woelmuis                     6 
Woelrat                                 2 
Dwergspitsmuis                    1 
Dwergmuis                           1 
Huismuis                               1 
 

Braakballen-onderzoek is belan-
grijk, niet alleen om aan de weet te 
komen wat de kerkuil op zijn menu 
heeft staan, maar vooral om een 
beeld te krijgen van wat er zoal aan 
muizensoorten in een bepaalde 
streek voorkomt.  
De kerkuil heeft geen voorkeur 
voor bepaalde soorten. Hij jaagt op 
wat voorhanden is. Daardoor geeft 
het braakballen-onderzoek een goed 
beeld van de soorten en de aantallen 
muizen in de streek. Onze streek is 
vooral interessant vanwege het 
voorkomen van enkele zeldzame  

Kerkuilencoördinator Wim Cor-
nelissen heeft 63 braakballen uitge-
plozen die hij bij de nestplaats van 
een paartje kerkuilen in Ulicoten 
gevonden had. Geen eenvoudig 
werk, want de schedeltjes en kaak-
jes van de verschillende muizen-
soorten zijn moeilijk van elkaar te 
onderscheiden. 

Ter controle van zijn bevindingen 
had Wim de braakballen en zijn 
conclusies opgestuurd naar de zo-
ogdiermonitoring. Het bleek dat 

Dit voorjaar brengt Teleac weer 
enkele programma’s op de tele-
visie, die onze leden misschien wel 
interessant zullen vinden; 
 
Land van weidevogels 
Nico de Haan neemt u mee naar de 
uitgestrekte Hollandse weideland-
schappen waar grutto, kemphaan en 
tureluur ooit rijkelijk aanwezig 
waren. De serie schetst een portret 
van de vogels en de veranderingen 
in hun leefomgeving. 
De serie bestaat uit zes afleveringen 
van 25 minuten, en vangt aan op 
woensdag 31 maart om 19.00 uur. 
Tuinieren met de natuur 

E e n  boe i e nde  se r i e  ove r 
natuurvriendelijk tuinieren. Aan 
bod komen ondermeer de aanleg 
van een vijver, bomen, insekten, 
egeltjes, muizen en mollen, de 
moestuin, composteren. 
De serie bestaat uit tien afleverin-
gen van 25 minuten, en vangt aan 
op zondag 21 maart om 18.30 uur. 

  TeeVee 

Insektenmuurtje 

Braakballen-onderzoek 

Rosse woelmuis 
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Drom
Als de natuur weer kansen krijgt 
De schoonheid van bossen en vennen weer stijgt 
De beken weer slingerend door het landschap stromen 
En zeldzame planten en dieren weer tevoorschijn komen 

 
Dan eerst zijn alle mooie dromen 
Van Mark en Leij pas uitgekomen 
Het verleden weer aan de toekomst geven 
Dat is het doel waarnaar wij streven 

 
Als das en patrijs niet meer worden bedreigd 
De steenuil weer de ruimte krijgt 
Als de leeuwerik weer jubelt en de kikker kwaakt 
En de torenvalk weer jacht op muizen maakt 
 
Als bij bloemen weer kleurrijke vlinders zweven 
Die wonderlijk genoeg allang waren afgeschreven 
Als de heide niet meer kleurloos is, maar paars 
En in de beken weer volop stekelbaars 
 
Als zwaluwen weer hun vleugels strekken 
En massaal naar ons kil landje trekken 
Omdat hier tussen vergeet-mij-nietjes en boterbloemen 
Weer allerlei insecten zoemen 
 
Als libellen boven de watergracht 
En meikevers in de vroege zomernacht 
Als lang vervlogen jeugdherinneringen 
Ons tot actie en bezinning dwingen 
 
Als heggeroos en weidebloemen ons weer boeien 
Omdat zij nu eenmaal verplicht zijn te bloeien 
Maar wij te weinig hebben gedaan 
Om garant voor hun toekomst te staan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als de klaproos en de korenbloemen 
Weer als vanouds uit ‘t niets opdoemen 
Als de familie haas weer door de weide dar-
telt 
En een otter weer in het Merkske spartelt  
 
Als langs weilanden weer veel knotwilgen staan 
En langs dreven weer linde en plataan 
Als de eekhoorn weer van de beukennootjes snoept  
En vanuit de bosrand de wielewaal roept 
 
Als we samen eens zouden proberen 
Al wat groeit en bloeit meer te waarderen 
Dan is er straks weer van alles zat 
En heeft Mark en Leij toch zin gehad 
 
Als men dan voor al die schoonheid weer bezwijkt 
En geen uren thuis meer televisie kijkt 
Maar in de natuur rust en verpozing zoekt 
Dan heeft Mark en Leij echt succes geboekt 
 

Dan eerst zijn alle mooie dromen 
Van Mark en Leij pas uitgekomen 
Het verleden weer aan de toekomst geven 
Dat is het doel waarnaar wij streven 
 
 
 

Een sympathisante  
van Mark en Leij 
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Terwijl de groei van Mark en Leij 
zich langzaam stabiliseert, groeit 
de Jeugdgroep even vrolijk door. 
Ondanks het feit dat alleen kinde-
ren van Mark en Leij-leden lid 
kunnen worden, telt de Jeugd-
groep inmiddels al 27 leden. 
 
Nieuw hierbij is dat ouders lid wor-
den van Mark en Leij zodat hun 
kinderen kunnen deelnemen aan de 
activiteiten van de Jeugdgroep.  
Coördinatrice Sonja Vrijenhoek 
leidt alles in goede banen. De snelle 
groei heeft Sonja er toe gebracht 
een jeugdbestuur in het leven te 
roepen. Het bestuur van de Jeugd-
groep bestaat uit Sonja Vrijenhoek, 
Karin van Dueren den Hollander, 
Fred Froger en Gerda Przespo-
lewski. 
Zij organiseren het hele jaar door 
een veelvoud van activiteiten voor 
onze kids. 
 
Natuurmuseum Tilburg 
Met 23 grote en kleine kinderen 
vertrok de Jeugdgroep op 30 januari 
naar Tilburg.  
In het natuurhistorisch museum 

maakten de kinderen een speurtocht 
“vriesvingers en tinteltenen”; een 
leuke manier om wat wijzer te wor-
den over de natuur en om met het 
museum kennis te maken.  
In het restaurant werden de ant-
woorden bekeken onder het genot 
van bij een drankje. Bij het vertrek 
werkte de auto van Sonja gelukkig 
weer.   

Ganzen kijken 
Op zaterdag 20 februari ging de 
jeugd een poging doen om de 
Chaamse rietganzen op te sporen.  
Enkele vogelaars uit het bestuur 
vergezelden de jeugd. Vijftien kin-
deren waren aanwezig, waarvan een 
aantal gewapend met verrekijker. 
We hadden geluk. Midden op de 
Bleeke Heide zat een groep van zo -
n 200 rietganzen. Door de telesco-
pen waren ze goed te zien. In een 
mum van tijd wist de jeugd met de-
ze sterrenkijkers om te gaan. De 
jeugdgroep barstte sowieso van het 
talent. Joep Hermans toverde een 
buizerd in de telescoop. We maak-
ten nog een lange wandeling op de 
Strijbeekse heide. We kwamen 
langs een poel met veel kikkers en 
salamanders. 
 Bij het Goudbergven konden we in 
het zonnetje genieten van een groep 
canadese ganzen en een tiental kuif-
eenden. Een bijzondere waarne-
ming was een vleermuis die in de 
volle zon boven het water op insec-
ten aan het jagen was. 

m.m.v. Simone en Isabelle 

Jeugdgroep Mark en Leij 

Jeugdgroep op zoektocht 

bestuur Jeugdgroep 
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de eend moest eerst 
aansterken. 
En dan gingen ze 
hem wassen. 
Na een week moch-
ten we bellen hoe het 
met de eend ging. Dit 
hebben we inmiddels 
gedaan en het gaat 
gelukkig goed. 

Iris Rombouts 
 
 

In de carnavalsvakantie gingen wij 
naar Texel. Vanuit ons huisje fiets-
ten wij naar de vuurtoren. 
We liepen langs het strand, toen za-
gen wij een eidereend. 
Die zat onder de olie. Papa draaide 
de eend om en zag heel veel olie. 
Toen deden wij mama's fietstas 
open en maakten de fietstas leeg.  
We hebben toen de eend in de 
fietstas gedaan. En we fietsten naar 
het vogelopvangcentrum bij Eco-
mare. 
Tijdens deze lange fietstocht heb-
ben wij de eend een naam gegeven.  
Genoemd naar onze papa, dus de 
eend heet Jackie. Bij het vogelop-
vangcentrum hebben ze hem eten 
gegeven. 
En papa vroeg wat ze er mee deden, 

Boswachter Edwin van Meel wil 
als proef een stuk bos aanwijzen 
waar kinderen zich kunnen uitle-
ven. De kinderen mogen hier bui-
ten de paden struinen, slootje 
springen, hutten en bruggen bou-
wen, verstoppertje spelen en zo. 
 
Het stuk bos is duidelijk begrensd. 
Het ligt in de rechthoek Gilzeweg, 
Huisdreef, de grote parkeerplaats en 
de Industriestraat 
Het is een bos waar kinderen met of 
zonder hun ouders zich helemaal 
kunnen uitleven. Kinderen kunnen 
hier echt contact met de natuur er-
varen en aan den lijve ondervinden 
wat het is om natte voeten of vuile 
kleren te krijgen.  
Het proefgedeelte heeft een grote 
variatie in begroeiing. Eveneens is 
het aantrekkelijk door de afgedam-
de slootjes en een heuse poel. Al 
deze elementen prikkelen de kin-

Speelbos voor kinderen 

Eidereend op Texel 

derfantasie en nodigen uit tot on-
derzoek. 
Het is de bedoeling van Staatsbos-
beheer dit Speelbos officieel te ope-
nen op de Boomplantdag. Ook de 
Mark en Leij Jeugdgroep zal in de 
toekomst bij haar activiteiten zeker 
gebruik gaan maken van de leuke 
mogelijkheden die het nieuwe 
Speelbos heeft. Corina, 9 jaar 



Help ‘t steenuiltje 

Op 12 maart 
kwam de werkgroep amfibieën voor 
het eerst dit jaar bij elkaar om een 
aantal praktische afspraken met el-
kaar te maken.  
Onze expert Jeroen Stoutjesdijk 
heeft vorig jaar op praktische wijze 
zijn kennis overgebracht op de 
werkgroepleden. Na het bestuderen 
van soorten zijn een aantal poelen 
bezocht waarvan gegevens zijn ver-
zameld.  
Nu is het moment dan aangebroken 
om er in kleinere groepjes op uit te 
trekken. Inmiddels is met Jeroen 
voorbereidend werk gedaan. Met 
Natuurmonumenten en Staatsbosbe-
heer zijn afspraken gemaakt. Deze 
instanties hebben al een programma 
voor het monitoren van poelen, 

     Kikkers tellen van start 
maar zij kunnen niet alle poelen on-
derzoeken.  
Het verzamelen en verwerken van 
de gegevens gaat zo gebeuren dat 
we er beiden iets mee kunnen. Door 
de afstemming ontstaat er een win/
win situatie waarbij gegevens kun-
nen worden uitgewisseld.  
Doordat de situatie van meerdere 
poelen in beeld komt kunnen er zo-
nodig maatregelen getroffen 
worden. Dit kan leiden tot een ver-
betering waardoor de verspreiding 
van de soorten een betere kans 
krijgt.  
Over de resultaten houd ik u op de 
hoogte. 

Jack Rombouts 
Coördinator  

werkgroep amfibieën. 
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Pluim 
Mark en Leij groeit nog steeds ge-
staag. Alleen al in maart kwamen er 
zeventien leden bij! Als het zo door 
blijft gaan mogen we over enkele 
maanden het 400-ste lid verwelko-
men!  
Een van onze nieuwe leden schreef: 
 
“Laatst ontving ik jullie clubblaad-
je. Ik was blij verrast.  
Nee, niet een paar stenciltjes aan 
elkaar geniet, maar een professio-
neel magazine.  
Mijn complimenten.” 

Charlie Horevoorts, Vaassen 
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Activiteiten Mark en Leij 
rechte rijen. Nu wordt gezorgd voor 
een grotere variatie in het bos. 
Daarnaast worden enkele land-
bouwpercelen op milieuvriendelijke 
wijze beheerd. Er liggen nu akkers 
met bijvoorbeeld rogge en daartus-
sen planten als akkervergeet-mij-
nietje, korenbloem, klaproos en 
windhalm. 

Aan de zuidzijde gebeurt iets heel 
spectaculairs. Hier wordt land-
bouwgebied onttrokken aan haar 
oorspronkelijke functie. De maïs-
velden worden afgegraven en ver-
schraald. Er komen vennen en heide 
voor in de plaats. Dit natuurontwik-
kelingsproject heeft de naam 
‘lobelia’ gekregen, genoemd naar 
de waterlobelia, een plant die hier 
vroeger voorkwam. 
Onder leiding van de opzichter 
Hemmo Dekkers maken we een 
wandeling van ongeveer 7 km. door 
al dat moois. We vertrekken om 
8.30 uur vanaf het marktplein in 
Chaam. Om 9.30 uur begint de 
wandeling vanaf ’t Maoske in De 
Moer. We zijn rond 12.30 uur weer 
terug in Chaam. 
 
Open-tuindag zaterdag 26 juni 
Theo en Gonne Doorman nodigen 
de leden van Mark en Leij wederom 
uit voor de Open-tuindag van 10.00 
uur tot 17.00 uur aan huize 
“Vijverhof“, Bredaseweg 52, 
Chaam. 

 
Zondag 27 juni: Fietstocht door 
de streek. 
De organisatie van de fietstocht is 
nog in voorbereiding. Meer hier-
over in onze volgende Nieuwsbrief. 

Natuurwandelingen 
Op 4 april, 2 mei, 6 juni en 20 juni 
zijn onze maandelijkse natuur-
wandelingen, die we gewoontege-
trouw om 11.30 uur met een kopje 
koffie afsluiten bij Hotel Bellevue.  
We vertrekken om 9.00 uur vanaf 
Bellevue. 
 
2 6  m a a r t :  D i a l e z i n g 
‘Vleermuizen’ door Dick Klees. 
Dick Klees is al meer dan twintig 
jaar werkzaam als zelfstandig na-
tuurfotograaf en –illustrator.  
Als bioloog heeft hij zich vaak aan-
gesloten bij groepen onderzoekers 
in vele uithoeken van de wereld.  
Naast vleermuizen heeft hij ook on-
derzoek gedaan naar marterachti-
gen, in Nederland vooral de boom-
marter. Hij heeft ook veel publica-
ties in binnen- en buitenland op zijn 
naam staan. Kortom, een unieke ge-
legenheid om wat meer te weten te 
komen over deze geheimzinnige 
zoogdierengroep. Deze avond is 
ook voor niet-leden toegankelijk. 
Aanvang 20.00 uur in Bellevue.  
 
 
 
 

 
 

 
 

18 april: Excursie 
Bavelsche Leij 
In onze vorige 

Nieuwsbrief schreef Je-
roen Stoutjesdijk een artikel 

over het Natuurontwikkelings-
project “de Bavelsche Leij”. 
Als ecoloog bij de gemeente Breda 
is Jeroen nauw betrokken bij de 
voorbereiding en de uitvoering.  
De Bavelsche Leij is een van de ve-
le beken die in de Bovenmark uit-
mondt. Met zijn lengte van onge-

veer 5 km, een van de kleinere.  
Door het nemen van een aantal 
maatregelen wordt getracht een zo 
natuurlijk mogelijke laaglandbeek 
terug te krijgen. Zo is er zo’n 500 m 
meanderende beek gegraven. Hier 
en daar zijn moerasjes en hooiland-
jes ontstaan. Er zijn poelen en hout-
wallen aangelegd. Een van de vaste 
stuwen is vervangen door een drie-
tal vispasseerbare steenbestortin-
gen. In het gemeentelijk landgoed-
park Wolfslaar is een natuurtuin 

aangelegd.  
Op 18 april kunnen we, onder 

deskundige leiding van Jeroen, met 
eigen ogen zien wat er allemaal ge-
beurd is. Vertrek 9.00 uur, Markt-
plein Chaam. We zijn om 12.00 uur 
terug. 
 
16 mei: Excursie Plan Lobelia 
Het landgoed Huis ter Heide, gele-
gen tussen Tilburg en Loon op 
Zand is een natuurgebied van de 
Vereniging Natuurmonumenten. 
Het is maar liefst 650 hectare groot. 
Het noordelijk gedeelte bestaat 
overwegend uit bos, terwijl aan de 
zuidgrens vennen en landbouwper-
celen liggen. Tot voor enkele jaren 
werd het bos gebruikt voor houtpro-
ductie. Dennen stonden in kaars-
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     Terugblik 

verre omgeving. Door de aanwij-
zingen van onze botanicus Aart van 
Putten goed op te volgen, hopen we 
door goed beheer enkele zeldzame 
planten meer kansen te bieden. 
De meerderheid verzette samen met 
Hans Hofland van Natuurmonu-
menten veel werk in ‘Het Broek’. 
Houtwallen werden teruggezet, 
poelen vrijgezet van ongewenste 
houtopslag, oude rasters verwij-
derd, wilgen geknot en dammetjes 
gelegd om het water langer vast te 
houden. 
Ons e i ge n  ca te r i ngbed ri j f 
(Bellevue, Elly Cornelissen en 
Frank Degenaar) zorgde voor de 
koffie, versnaperingen en erwten-
soep. 
Dialezing Vogelrevalidatiecen-

Ledenavond met quiz 
Op 8 januari hadden we in Hotel 
Bellevue onze nieuwjaarsbijeen-
komst met quiz.  
John van Raak, Wim Cornelissen 
en Frank Degenaar hadden voor een 
enorm gevarieerd opgavenpakket 
gezorgd, verpakt in een indrukwek-
kende lay-out door computerreus 
John.  
De organisatie van de avond lag in 
handen van het totale bestuur, bij-
gestaan door jury-voorzitter Henk 
Laarhoven.  
De nieuwjaarsdrank en de hapjes 
waren aangeboden door Bellevue. 
De bijna honderd aanwezige leden 
hadden het enorm naar hun zin en 
het bestuur kreeg rode koontjes van 
de vele complimenten. Op de foto 
de winnaars van de avond. 
 
De werkdag van 23 januari 
Nadat de werkdag op 12 december 
in het water was gevallen, namen 
we op 23 januari onder een stralend 
zonnetje revanche.  
Een klein groepje trok naar de Ret-

testraat om een poel vrij te zetten 
van brandnetels. Zo krijgen heel 
zeldzame plantjes als teer guichel-
heil en stijve moerasweegbree weer 
kansen.  
De directe omgeving van enkele 
poelen die hier liggen zijn in bota-
nisch opzicht de belangrijkste uit de 

De winnaars van de grote nieuwjaarsquiz 
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zich bewonderen. Het was geen ge-
wone zeehond, waarvan er weer zo -
n 800 in Nederland zijn, maar een 
zeldzame grijze zeehond.  
Ook de vogels lieten zich uitste-
kend bekijken. Onderweg zagen we 
bij de Tonnekreek 1000den kolgan-
zen. Langs de dijk tussen den Bom-
mel en Willemstad veel brand, kol- 
en grauwe ganzen. In het haventje 
van Stellendam een roodkeelduiker, 
veel brilduikers en een rosse grutto. 
Bij de Brouwersdam op zee een 
kuifduiker, een roodhalsfuut, veel 
brilduikers, middelste zaagbekken, 
zwarte zeeëenden en eidereenden. 
Op de kant steenlopertjes, bontbek-
plevieren, paarse strandlopers en 
een met olie besmeurde zeekoet. Bij 
de inlagen van Zierikzee veel wul-
pen en kieviten, de eerste grutto, 
tureluurs, kluten, wintertalingen, 
smienten, kuif- slob- en pijl-
staarteenden, een zwarte ruiter en 
grote groepen goudplevieren. Drie 
vroege lepelaars lieten zich hier be-
wonderen. Onderweg naar huis 
werden we overvallen door een 
enorm onweer, met striemende 
sneeuw- en hagelbuien. Iedereen 
wist echter veilig de ‘Golden Rose’ 
in Ulvenhout te bereiken waar de 
dag op traditionele wijze culinair 
werd afgesloten. 
 

trum Zundert door Charles Bro-
sens 
Alle vijftig aanwezigen waren het 
er over eens dat de dialezing van 
Charles een van de beste was in de 
jonge geschiedenis van Mark en Le-
ij.  
Ondanks de soms aangrijpende 
beelden van dode of stervende vo-
gels relativeerde Charles op humo-
ristische wijze zijn werk. Het cen-
trum doet geweldig goed werk bij 
de opvang van slachtoffers van ver-
giftiging, stroperij of jacht, verkeer, 
illegale vangst enz. De opvang 
geldt inmiddels niet alleen vogels 
maar ook zoogdieren.  
De financiële ondersteuning is ge-
ring. Deze komt vooral van de 350 
donateurs. Van de gemeente Zun-
dert krijgt Charles als habbekrats 
een subsidie van 1000 gulden per 
jaar. Aanleiding voor Mark en Leij 
om snel ons giftenkastje weg te zet-
ten. Deze was door de leden binnen 
de kortst mogelijke tijd gevuld met 
150 gulden, een genereus gebaar 
dat enorm op prijs werd gesteld 
door Charles.  
Omdat zijn lezing gratis was, over-
handigde Wim Cornelissen namens 
Mark en Leij nog een gift van 100 
gulden. 

Excursie Zeeland 
Bij de Mark en Leij vogelcursus 
1998 hoorde nog een excursie naar 
Zeeland. Op zondag 20 februari 
vertrokken we met maar liefst 25 
deelnemers verdeeld over 7 auto’s 
richting Zeeland.  
Ondanks het slechte weer, werd het 
een gedenkwaardige dag. Niet de 
duizenden vogels maar twee zoog-
dieren stalen deze dag de show.  
Aan de Brouwersdam konden we 
langdurig een jagende dolfijn be-
wonderen. Later bleek het om de 
short beaked common dolphin te 
gaan, een zeldzame verschijning 
aan de Nederlandse kust. Een Ne-
derlandse naam heeft het dier niet. 
Een vrije vertaling zou kunnen zijn: 
de kortsnuit dolfijn.  
In de Grevelingen liet een zeehond 

Elly overhandigt Charles 
De inzameling voor het vogelasiel 

Grijze zeehond (Halichoerus grypus) 
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jacht is een 
 goeie zaak! 

     de zwakke en zieke  
dieren worden op-
geruimd! 

..daar hebben  
  ze kijk op! 

Mark en Leij organiseert drie keer 
per jaar de werkdagen. Deze dagen 
zijn al ver van tevoren gepland.  
 
Een nadeel hiervan is, dat de weer-
goden niet altijd mee willen 
werken.Bovendien zijn er zo nu en dan 
werk-zaamheden nodig die niet tevoren 
gepland konden worden, of die onver-
wacht opdoemen. 
 
De vereniging zoekt vrijwilligers 
die zich in beginsel beschikbaar 
willen stellen om op oproepbasis 
mee te werken aan deze on-

Vrijwilligers gevraagd 

Op 18 april aanstaande bestaat de 
natuurvereniging Mark en Leij twee 
jaar. 
Het bestuur van de vereniging wil 
dit heugelijke feit informeel vieren 
op zaterdag 17 april vanaf 20h30 in 
hotel Bellevue te Chaam.  
Er worden deze avond geen activi-
teiten georganiseerd. Alle leden zijn 
uiteraard van harte welkom. 

Twee jaar 
Mark en Leij voorziene acties.  

U wordt dan een week tot enkele 
dagen tevoren gebeld met het 
vriendelijke verzoek om mee te ko-
men werken. 
 
Mark en Leij verzorgt uiteraard de 
inmiddels al veel geroemde cater-
ing. 
Mocht u zich geroepen voelen om  
af en toe eens een extra inspanning 
te doen voor de natuurbescherming 
in de streek, neem dan contact op 
met Albert Boer, coördinator van de 
Werkdagen. 

?????       Fotoquiz      ????? 
Wat is dat nou toch weer? Moderne 
kunst? Een japans schilderij? Of de 
tanden van een haai? Een ding is 
zeker, het heeft alles met natuur te 
maken. En met tropische stranden. 
Wie het weet mag het zeggen.  
Onder de goede inzenders wordt 
een waardebon van f 20,- voor de 
Mark en Leij natuurwinkel verloot. 
Bezorg uw telefoontje, email, tele-
fax of brief voor 1 mei bij de secre-
taris, John van Raak, Ravenbos 3, 
Chaam 
Tel 0161-491803, fax 0161-492046 



21 Mark & Leij Nieuwsbrief 

De Vinpootsalamander 
loop van 

maart. Niet lang daar-
na begint het voort-
plantingsseizoen, dat 
tot juni of juli voort-

duurt, waarna de volwas-
sen dieren het water weer verlaten.  
Bij de paring stelt het mannetje zich 
dwars voor het vrouwtje, kromt 
zich zo dat kop en staart het dichtst 
bij haar zijn, en laat dan de achter-
ste staarthelft met het draadvormig 
aanhangsel heftig trillen.  
 
Een vrouwtje legt enkele honderden 
eieren per seizoen, één voor één af-

gezet in door haar dubbelgevouwen 
blaadjes van bijvoorbeeld Fontein-
kruid of Sterrekroos. 
 
Bedreigd 
de Vinpootsalamander is in West - 
Brabant een zeer ernstig bedreigde 
soort. Ze komen slechts op een be-
perkt aantal locaties voor. Boven-
dien zijn deze populaties klein.  
De leefgebieden liggen voorname-
lijk in natuurgebieden. De belang-
rijkste bedreigingen vormen verzu-
ring en verdroging van de voort-
plantingswateren, en het ontbreken 
van migratiezones waarlangs de 
soort zich opnieuw kan verspreiden. 
 

De Triturus helviticus oftewel de 
Draadstaart-, Vinpoot- of Zwem-
pootsalamander is de kleinste sala-
mandersoort in Nederland.  
Ze worden 6 tot 8 cm lang. Bijzon-
der is deze salamander zeker, want 
in Nederland  worden ze nog maar 
op enkele plaatsen waargenomen.  
 
Hoe te herkennen? 
Het mannetje is te herkennen aan 
zijn twee achterste vinpoten, die bij 
geen enkele andere salamander 
voorkomen. De staart eindigt in een 
draadvormig aanhangsel. In de 
paartijd heeft het mannetje een zeer 
lage ongetande rug- en staartkam. 
Bovenzijde kop, rug, pootjes en 
staart zijn groenbruin met zwarte 
vlekjes. De buik en zijkant van de 
staart is geel tot oranjegeel.  
Het vrouwtje mist de zwarte vlek-
jes, maar heeft wel de gelige onder-
kant. 

Ecologie 
De Vinpootsalaman-
der is een zuidelijke 
soort die in Neder-
land de grens van zijn 
verspreidsingsgebied 
bereikt, en uitsluitend voorkomt 
in Limburg  en Noord-Brabant.  
In Nederland kunnen twee verschil-
lende biotooptypen onderscheiden 
worden: bosrijke gebieden in het 
Limburgse heuvelland en heidege-
bieden in Noord-Brabant. Naast  
heidevennen komt de soort ook 
voor in zwaar beschaduwde bos-
poelen. De Vinpootsalamander en 

de veel algemenere 
Kleine watersalaman-
der worden zelden sa-
men aangetroffen. Dit 
zou een gevolg van 
concurrentie zijn. 
De Vinpootsalamander 
is vooral overdag ac-
tief en bejaagt zijn 
prooidieren zwem-
mend.  
Ze leven van water-
vlooien, larven en klei-
ne wormen. 
Hoewel overwintering 
in het water niet zelden 
voorkomt, overwinte-
ren de meeste Vinpoot-
salamanders op het 
land. Ze zoeken het 
water weer op in de 



Ieder van ons heeft in het voorjaar 
wel iets waar hij naar uitkijkt. 
Voor de vogelaar is het wachten op 
de eerste Grutto in februari en de 
eerste zingende Tjiftjaf in maart.  
Bij vlinderaars is dat net zo. Het 
begint pas echt als het Oranjetipje 
weer is gezien. 
 
Het Oranjetipje is een echte voor-
jaarsbode. Witte vlindertjes waar-
van de mannetjes fraaie oranje 
vleugelpunten hebben. De vrouw-
tjes missen de oranje vleugelpunten 
en lijken op gewone koolwitjes. 
Hoewel, gewoon? Bekijk hun on-
derzijde eens: een geelgroene mar-
mering met kleur en structuur als de 
blaadjes uit een kruidentuin. Van-
daar dat het Oranjetipje vroeger Pe-
terselievlindertje werd genoemd. 
Met opgeklapte vleugels is het 
Oranjetipje dan ook goed gecamou-
fleerd.  
Alle dagvlinders in Nederland heb-
ben tijdgebrek. De meeste vlinders 
leven slechts enkele weken. Willen 
ze zich in die tijd voortplanten dan 
zullen ze een partner moeten vin-
den, moeten paren, voedsel verza-
melen om de eitjes te ontwikkelen 

Het Oranjetipje, bode van de lente 

dan gaan allerlei geur-
stoffen een rol spelen. Koolwitjes 
laat hij snel weer gaan, maar is het 
een Oranjetipvrouwtje dan zal hij 
haar het hof maken. Heeft het 
vrouwtje nog niet gepaard, dan zal 
ze positief op zijn avances reageren 
en zullen de twee, zonder verdere 
tijd te verliezen gaan paren. Na de 
paring concentreert het vrouwtje 
zich op het verzamelen van nectar. 
Het mannetje gaat verder op zoek 
naar maagdelijke vrouwtjes. Van 
april tot eind juni is deze actieve 
vlinder te zien. 
 
Het Oranjetipje is vooral te vinden 
in vochtige, ruige graslanden in de 
beschutting van bosranden, bospa-
den, parken en hagen, daar waar de 
waardplant (planten waar de eitjes 
op afgezet worden) Pinksterbloem 
of Look-zonder-look groeit. De 
vlinder wordt ook waargenomen in 

en die eitjes ook nog 
afzetten op de juiste 
planten. Wil dat alle-
maal lukken, zeker 
gelet op het wisselen-
de weer  tijdens de 
vliegtijd in april en 
mei, dan zullen ze zeer effec-
tief met hun tijd moeten omgaan. 
Om geen dagen te verliezen voordat 
er een ontmoeting tussen een man-
netje en een vrouwtje plaatsvindt 
gaat het mannetje actief op zoek. 
Urenlang vliegt hij rond op zoek 
naar vrouwtjes. Af en toe zet hij 
zich even op een Pinksterbloem, 
vlug wat nectar opzuigend, maar 
nooit voor lang, de patrouille moet 
worden hervat. Hij vliegt niet zo-
maar wat rond, maar heeft een vaste 
route, die vele malen per dag wordt 
afgelegd.  
Zo'n route loopt langs een houtwal, 
door een ruigere berm of langs een 
bosrandje; duidelijk herkenbare 
structuren in het landschap. Ieder 
wit vlindertje dat hij daarbij in het 
oog krijgt wordt achtervolgd, om te 
controleren of het misschien een 
vrouwtje is. Dit wordt duidelijk als 
hij er dicht in de buurt komt, want 
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tuinen. 
Zijn de eitjes in het vrouwtje ont-
wikkeld, dan gaat ze op zoek naar 
plaatsen om die af te zetten. Het 
Oranjetipje zet elk eitje individueel 
af, één eitje per plant (een Pinkster-
bloem of Look-zonder-look). Voor 
elk eitje moet ze bepalen of de 
plaats die ze in gedachten heeft, ge-
schikt is. Bij die bepaling spelen 
diverse zaken een rol. In de eerste 
plaats kijkt ze naar het landschap. 
Ze zoekt een plaats op in de buurt 
van een bosrand, struiken of ruigte. 
Vervolgens kijkt ze of er waard-
planten aanwezig zijn. De meest 
gebruikte waardplant in Nederland 
is de Pinksterbloem. Heeft ze die 
planten gevonden dan gaat ze deze 
nog aan een nauwkeurig onderzoek 
onderwerpen. 
 
Het vrouwtje onderzoekt eerst of er 
op die plant al andere eitjes zijn af-
gezet. De rupsen van het Oranjetip-
je zijn namelijk kannibalen. Komen 
twee rupsen elkaar op een plant te-
gen dan zal de grootste de kleinere 
verorberen. Om dit te voorkomen 
zal het vrouwtje bij voorkeur geen 
eitjes afzetten op al bezette planten. 
Ook kijkt ze of de plant voldoende 
voedsel te bieden heeft voor haar 
nakomeling. Ze kiest bij voorkeur 
Pinksterbloemen met veel bloemen 
en vooral veel bloemknoppen. Plan-
ten die al bijna zijn uitgebloeid, zijn 
veel minder in trek. Ook dit is ver-
klaarbaar als je weet dat de rupsen 
eten van de hauwtjes van de plant, 
die delen dus waar de zaadjes in 
gevormd worden. Planten die nu 
nog bloemknoppen hebben, zullen 
drie weken later, als de rupsen grote 
voedselbehoefte hebben, mooie jon-
ge, malse hauwtjes hebben, en dus 
prima voedsel voor de rups. De 
rups eet een paar weken van de 
hauwtjes, en is dan volgroeid. Dan 
(juni / juli) moet de rups een plek 
zoeken waar de verpopping plaats 
kan vinden. Nu blijkt waarom het 
vrouwtje bij voorkeur in de buurt 
van bomen, struiken of ruigte haar 

eitjes afzette. De rups verlaat name-
lijk de plant en kruipt naar een hou-
tige stengel om daar te verpoppen. 
De pop moet vele maanden wach-
ten, tot het volgend voorjaar in 
april, voordat de vlinder tevoor-
schijn komt.                                                                                                                     
 
Extensieve begrazing is het beste 
beheer voor Oranjetipjes. Terrein-
delen met Pinksterbloemen en 
Look-zonder-look zouden pas in 
september moeten worden gemaaid, 
zodat de meeste rupsen naar het rui-
ge gedeelte getrokken zijn om daar 
te verpoppen. Nabijgelegen ruige 
terreindelen zouden gefaseerd ge-
maaid moeten worden, zodat er in 
ieder geval poppen overblijven voor 
het volgend voorjaar. De vliegtijd 
van het Oranjetipje valt vroeg in het 
jaar: midden april tot midden juni 
(om te onthouden: de periode rond 
Koninginnedag). Soms wordt een 
jaar overgeslagen (erg koud voor-
jaar) De vlinder leeft slechts 9 - 18 
dagen; er is maar één generatie per 
jaar. 
 
Zoals gezegd is de Pinksterbloem 
de meest gebruikte waardplant in 
Nederland, maar zeker niet de eni-
ge. Uit eigen waarneming kan ik 
zeggen dat Oranjetipjes ook de Ju-

daspenning en Damastbloem bezoe-
ken. 
Als u de komende tijd weer geniet 
van Oranjetipjes, let er dan eens op 
waar de eitjes op worden afgezet. 
Hun eitjes zijn langwerpig, flesvor-
mig, één tegelijk aan een bloem-
steeltje. Eerst is dit eitje witachtig 
maar na enkele dagen kleurt het fel 
oranjerood, na enige oefening zijn 
ze gemakkelijk te vinden.   
 
Als Vlinderwerkgroep zijn we geïn-
teresseerd naar alle vlinderwaar-
nemingen uit de streek, zeker ook 
van het Oranjetipje. Wij stellen het 
op prijs als u uw vlinderwaarne-
mingen aan ons doorgeeft. Wij wil-
len dan het aantal, de datum en 
het adres weten. Als u eitjes van 
het Oranjetipje gevonden heeft wil-
len we ook graag weten op welke 
planten. 
 
De Vlinderwerkgroep bestaat nu uit 
twaalf actieve leden. Iedereen die 
mee wil werken is welkom om mee 
te doen. Mensen met een passie 
voor een andere insectenorde zijn 
zeker ook uitgenodigd om aan te 
sluiten. 
 

Frans Vermeer 
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