
Natuuragenda 
 

juli 
4, zo 10h      Jeugdgroep 
                    poelen scheppen 
 

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

september 
5, zo 10h      natuurwandeling 
26, zo 9h      bezoek aan  
                    struisvogelfarm 
 

oktober 
2, za 13h      Jeugdgroep 
                    boswandeling 
3, zo 10h      natuurwandeling 
29, vr 20h     jaarvergadering 
+                  dialezing sier– en 
                    moestuinen 

Plan Overbeek 
beek(dal)herstel en versterken kleinschaligheid 
 
De voormalige gemeente Chaam heeft in 1996 een landschapsbeleidsplan 
vastgesteld. Dit plan is opgesteld in het kader van het project Zuidelijk 
Stroomgebied van de Mark, waarin de gemeenten Baarle-Nassau, Breda, 
Rijsbergen, Zundert, Alphen-Chaam, waterschap Mark en Weerijs en het 
Hoogheemraadschap West-Brabant participeerden.  
 
Een hele mond vol. En er komt nog meer. Een uitwerking van het project 
'Regionaal kader Bestemmingsplannen Buitengebied’ was het opstarten van 
een regionale werkgroep ‘landschapsbeleidsplannen’. Hierin hadden verte-
genwoordigers van de genoemde instanties zitting, maar ook vertegenwoor-
digers van terreinbeherende instanties en natuur- en vogelwerkgroepen.  
Toen al was de Natuurwerkgroep Chaam vertegenwoordigd. Voor bijna alle 
deelnemende gemeenten zijn toen landschapsbeleidsplannen opgesteld.  
Landschapsbeleidsplan 

Het landschapsbeleidsplan van de gemeente Chaam is in de vergadering van de ge-
meenteraad van 5 september 1996 vastgesteld. Gelijktijdig met deze vaststelling is een 
uitvoeringskrediet voor 1997 en volgende jaren in de gemeentebegroting opgenomen.  
Vervolgens dient de gemeentelijke herindeling zich aan en onder tijdsdruk en prioritei-
ten verschuift het landschapsbeleidsplan meer en meer naar de achtergrond.  
Natuurwerkgroep Chaam, later Natuurvereniging Mark en Leij, doet een aantal sug-
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gesties voor uitvoering, onder andere 
voor het gebied ten zuiden van Chaam. 
Globaal is het de strook ten zuiden van 
de Groote of Roode beek, tussen de 
Baarlese en Meerlese weg met een kern-
gebied tussen de Kapelstraat en de 
Staartenweg. 
De visie voor dit gebied is beek(dal)
herstel en versterken van de kleinscha-
ligheid. Beekdalherstel kan door het in-
richten van de Groote of Roode beek als 
ecologische verbindingszone door de 
aanleg van kleine bosjes, poelen en door 
hermeandering. Versterken van de 
kleinschaligheid kan door de aanleg van 
kleine bosjes en houtsingels. 
 
Ontstaan werkgroep 
Begin 1999 pakt de gemeente Alphen-
Chaam de draad weer op en stelt een 
praatstuk op over de mogelijke inrich-
ting van dit gebied.  
ZLTO (afdeling Baronie Zuid-Oost), 
Natuurvereniging Mark en Leij, Bra-
bants Landschap waterschap Mark en 
Weerijs en de gemeente Alphen-Chaam 
voeren hier overleg over. Dit resulteerde 
in een schriftelijk verzoek van de ge-
noemde instanties aan de landinrich-
tingscommissie Baarle-Nassau om me-
dewerking te verlenen aan de uitwer-
king van plan Overbeek. De landinrich-
tingscommissie stemt in en de 
'werkgroep Overbeek' kan aan de slag.   
In de werkgroep hebben zitting verte-
genwoordigers van ZLTO, Brabants 
Landschap, leden van de Landinrich-
tingscommissie en natuurvereniging 
Mark en Leij en de gemeente Alphen-
Chaam. Alle partijen staan positief te-
genover de plannen. 
 
Concept Plan 
De komende maanden stelt deze werk-
groep een inrichtingsplan op. Het water-
schap heeft belang bij een inrichting van 
de strook langs de Groote of Roode 
Beek: hermeandering en aanleg van 
beekbegeleidende beplanting.  
Op de aanliggende gronden kan gewerkt 
worden aan versterking van de klein-
schaligheid en verhogen van natuur- en 
landschapswaarden door de aanleg van 

De landinrichtingscommissie heeft als 
voorwaarde gesteld dat deze grondruil 
de uiteindelijke toedeling niet mag frus-
treren. Belangen van bedrijven en perso-
nen (een goede toedeling, vergroten van 
de huiskavel e.d.) mogen niet in het ge-
drang komen. Over deze voorwaarde 
zijn alle betrokken partijen het eens. We 
streven naar een win-win situatie zowel 

voor landbouw als natuur.  
Elementen van het plan die in dit vroege 
stadium niet mogelijk zijn, worden mee-
genomen bij het plan van toedeling. 
Via de ruilverkaveling kunnen veel van 
de inrichtingswensen worden gereali-
seerd: inrichten van de beek, aanleg van 
beplanting en poelen. Ook het water-
schap Mark en Weerijs en de gemeente 
Alphen-Chaam dragen bij, vooral door 
personele inzet.  
Tenslotte zetten verschillende belangen-
groepen zich voor dit plan in.  
Hoe verder 
Wat kunt u verwachten? Na de zomer is 
een eerste inrichtingsschets klaar. Deze 
wordt besproken in de werkgroep.  

kleine bosjes, houtsingels en poelen.  
Zo mogelijk worden gronden toege-
deeld aan een terreinbeherende instantie, 
zodat duurzaam extensief beheer is ge-
waarborgd.  
Tenslotte kunnen belanghebbenden in 
het gebied op vrijwillige basis (met sub-
sidie) beplanting en poelen aanleggen. 
De werkgroep gaat de komende maan-

den aan de slag en zal zo spoedig moge-
lijk een concept-plan indienen bij de 
landinrichtingscommissie. Een belang-
rijk element van dit plan is de grondruil.  
De uitruilcoördinator zal trachten de 
gronden zo toe te delen dat huiskavels 
worden vergroot, het waterschap Mark 
en Weerijs een strook langs de beek in 
beheer kan krijgen en een oppervlakte 
grasland in beheer komt bij een terrein-
beherende instantie.  
In de praktijk gaat de uitruilcoördinator 
op bezoek bij verschillende bedrijven en 
informeert naar de wensen en mogelijk-
heden en probeert zo een ruilplan te ma-
ken waarin de verschillende wensen en 
belangen tot uiting komen. 
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Na aanpassingen kan deze worden voor-
gelegd aan de landinrichtingscommissie. 
Dit lijkt ook het moment om de con-
cept-plannen bekend te maken bij be-
langhebbenden, omwonenden en be-
langstellenden middels een informatie-
bijeenkomst.  
Indien het heel snel gaat kan na het 
oogstjaar (najaar 1999), maar wellicht 
een jaar later, een ruiling van gronden 
plaatsvinden. Vervolgens kunnen de 
noodzakelijke inrichtingsmaatregelen 
worden uitgevoerd.  
Kortom, als alles goed verloopt onder-
gaat het gebiedje ten zuiden van Chaam  
binnenkort een kleine gedaantewisse-
ling. Het beeld dat ik heb van  plan 
Overbeek is een beek die de ruimte 
heeft, extensief beheerde graslandjes 
met poelen en omgeven door houtsin-
gels en wandel- en fietsmogelijkheden. 
Namens  de Natuurvereniging Mark en 
Leij zit Johan Schaerlaeckens in de 
werkgroep. Hij houdt u verder op 
de hoogte van de ontwikkelingen. 
 

Frans van Zijderveld 
 afdeling civiel- & cultuurtechniek  
van de gemeente Alphen-Chaam. 

 
De naam 'Plan Overbeek' is slechts en-
kele weken oud. De globale inhoud en 
de doelstellingen van het plan zijn al 
sinds 1995 bekend als 'Plan Houtgoor'. 
 
 

Ook was ons advies gevraagd voor 
het aanbrengen van “wildtunnels” 
in het kader van de Ecologische 
Verbindingszones. Omdat er bij de 
duiker van de Chaamsebeek aan 
weerszijden van de weg houtsingels 
aanwezig zijn, lijkt ons dat een ge-
schikte locatie.  
 
Bovendien hebben we de provincie 
aangeraden om in contact te treden 
met de stichting Das en Boom, aan-
gezien die veel ervaring heeft met 
oude wildwissels. 
 

Reinier van Nispen 
Aert van Putten  

Bart Welten  
Fred Froger 

Na de bouwvak is de provincie 
Noord-Brabant van plan de 
Chaamseweg tussen Chaam en Ul-
venhout te verbeteren en op som-
mige plaatsen te verbreden ten be-
hoeve van de verkeersveiligheid. 
Op initiatief van de gemeente Alp-
hen-Chaam was er een voorlich-
tingsbijeenkomst over de plannen 
door provincieambtenaren aan een 
delegatie van het Mark en Leij be-
stuur op het gemeentehuis. 
 
De provincie verzocht ons advies 
uit te brengen over de toestand van 
de bomen aan de Chaamseweg. 
Vervolgens is een werkgroep van 
Mark en Leij, bestaande uit de bio-
logen Aert van Putten en Reinier 
van Nispen, hovenier Bart Welten 
en bestuurslid Fred Froger op on-
derzoek uit geweest. 
 
We hebben allereerst gekeken naar 
de beuken en helaas moeten consta-
teren dat, op acht beuken na, alle 
bomen er slecht tot zeer slecht aan 
toe zijn. Dat is zeer waarschijnlijk 
het gevolg van de aanleg van de 
sloten en het fietspad, ongeveer 10 
jaar geleden. Ook een klein aantal 
slechte eiken zal het loodje moeten 
leggen. 
 
Om het karakter van de weg te be-
waren hebben we geadviseerd zo 
groot mogelijke en levensvatbare 
beuken terug te planten. 
Verder hebben we gekeken naar het 
bermbeheer. Ons bleek dat er dik-
wijls ondeskundig gesnoeid is in 
het verleden en dat bermen tot te-
gen de stam waren geschraapt 
waardoor bomen beschadigd wer-
den. 
 

Vervanging beuken  
weg Chaam-Ulvenhout 
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Johan Schaerlaeckens en Jeroen 
Stoutjesdijk, de natuurleden in de 
Landinrichtingscommissie, en ver-
volgens gepresenteerd aan de Land-
inrichtingscommissie.  
Ook werd het plan nog onder de 
loep genomen door vertegenwoor-
digers van de Provincie, de Dienst 
Landelijk Gebied en Waterschap 
Mark en Weerijs. Iedereen doet zijn 
uiterste best zodat in augustus met 
de uitvoering begonnen kan wor-
den. Het voortbestaan van de grutto 
in onze streek staat immers op het 
spel. Afgelopen jaren slaagden 
steeds minder paartjes erin jongen 
groot te brengen.  
Door een te plaatsen regelbare stuw 
tegen de Oude Bredase Baan wordt 
het water in de kom opgestuwd. 
Verder worden een flink aantal slo-
ten en ontwateringsgreppels ge-
dempt of afgedamd.  
De teeltlaag wordt lokaal afgegra-
ven. Er wordt een groot drasland 
ingericht en er worden nog enkele 
poelen gegraven.  
Het gebied zal in extensief, agra-
risch gebruik blijven. 
De waarden 
Tot voor kort was de Bleeke Heide 
een van de laatste en grootste bin-

Inrichting Bleeke Heide 
Kansen voor de laatste 
grutto’s 
 
Als onderdeel van een zogenaamd 
Plan van Tijdelijk Gebruik is het 
de Landinrichtingscommissie 
‘Baarle-Nassau’ gelukt 45 ha re-
servaatsgrond versneld te verwer-
ven. Vooral Guust van der Steen 
heeft bergen werk verzet om door 
uitruil van gronden win-win situa-
ties te creëren voor zowel land-
bouw als natuur. 
De gronden worden toegewezen 

aan Staatsbosbeheer. Guido Stooker 
van Staatsbosbeheer heeft inmid-
dels een inrichtingsplan gemaakt.  
Dit plan is eerst doorgesproken met 

nenlands gelegen foerageer- en 
pleisterplaats voor doortrekkende 
steltlopers en eendachtigen. 
Tijdens de voorjaarstrek wemelde 
het gebied van goudplevieren,  
kemphanen, regenwulpen, slob- en 
pijlstaarteenden. Het was een wei-
devogelgebied van regionale belang 
met de karakteristieke weidevogel-
bevolking van heideontginningsge-
bieden met o.a. wulp, grutto, rood-
borsttapuit, kievit en patrijs.  
Door intensivering van de land-
bouw en verlaging van het grond-
waterpeil zijn veel van deze waar-
den verloren gegaan. De honderden 
rossicus rietganzen blijven het ge-
bied ’s winters nog altijd trouw 
hoewel ze, vanwege de jachtdruk, 
steeds minder in de Bleeke Heide 
gezien worden. 
 
Herstel 
Herstel van de oorspronkelijke 
laagtes, het aanleggen van poelen 
en draslanden geeft behalve allerlei 
vogelsoorten ook de amfibieën een 
nieuwe kans.  
De nieuw gegraven poelen en de 
ontwikkeling van braamstruwelen 
en ruige overhoekjes op perceels-
grenzen geven weer mogelijkheden 



 

Johan Schaerlaeckens 
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voor alpenwater-, vinpoot- en kam-
salamander, op termijn zelfs voor 
de boomkikker die hier van oudsher 
voorkwam. 
Beheer 
Grote delen van het gebied zullen in 
agrarisch gebruik blijven. Mark en 
Leij hecht er veel waarde aan dat 

dit door agrariërs uit de directe om-
geving gebeurt.  
Het agrarisch gebruik zal uiteraard 
veel extensiever worden. De vee-
dichtheid zal verlaagd worden, het 
areaal hooiland neemt toe. De maai- 
en inscharingsdata worden verlaat 
en gefaseerd. De bemesting wordt 
beperkt tot organische mest, bij 
voorkeur ruwe stalmest. 
Inventarisaties 
Mark en Leij heeft Staatsbosbeheer 
aangeboden dat onze werkgroepen 
de ontwikkelingen in het gebied 
nauwgezet zullen volgen. Uiteraard 

zal dit in goed overleg gebeuren 
omdat de factor rust ontzettend be-
langrijk is om de beoogde natuur-
waarden te bereiken. Na inrichting 
zal het gebied daarom vooral vanaf 
de randen beleefbaar zijn. Als alles 
goed gaat, hebben we er binnen een 
jaar een heel rijk vogelgebied bij.  
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Vanaf de samenkomst met de Hei-
kantsche beek is de beekbodem om-
hoog gebracht door er zand in aan 
te brengen. Dit zand is afkomstig 
uit de aanleg van het moerasstelsel 
bij de samenkomst. Het zand is 
vastgelegd door plaatselijk in de 
bodem vaste dammetjes van wil-
genbussels aan te brengen.  
Ook de oevers zijn eenzijdig aange-
vuld. Rekening houdende met aan-
wezige drainagebuizen is de bodem 
plaatselijk met 0,5 meter maximaal 
verhoogd. Hierdoor neemt de drai-
nerende werking van de beek zelf af 
en ontstaat een gevarieerder 
stroompatroon.  
Op de aangrenzende stroken zijn 
kleinere slootjes gedempt of veron-
diept met als doel het afstromende 
water dat van landbouwgronden 
komt zo lang mogelijk in deze 
strook vast te houden.  
Bijkomend effect is dat dit water 
door de langere verblijftijd niet al-
leen wordt vastgehouden maar ook 
wordt gezuiverd doordat het door 
aangelegde moerassige zones wordt 
geleid. Tevens zijn twee kleinere 

Afgelopen maand zijn de werk-
zaamheden van het natuurontwik-
kelingsplan ‘het Broek’ in Chaam 
grotendeels afgerond. Uit de vele 
reacties en soms bijzondere waar-
nemingen mogen we concluderen 
dat met de eerste fase een positieve 
bijdrage aan de natuurwaarden in 
het gebied is geleverd.  
 
De tweede fase bestaat uit de herin-
richting van het resterende gedeelte 
van de Laag Heiveldsche Beek tot 
aan de Dassemussestraat en de Hei-
kantsche beek tot aan de Snijderse 
weg.  
Gelijktijdig worden de direct aan-
grenzende zones en de inrichting 
van het overige deel van het gebied 
door kleinschalige natuurontwikke-
ling zoals poelen en houtwallen op-
nieuw ingericht. Het vergraven van 
de bekenzone bestaat uit o.a. het 
aanleggen van plas-drasoevers 
langs de  beken, het aanleggen van 
paaiplaatsen en het aanbrengen van 
meandering in combinatie met 
beekbodemophoging. 
Laag Heiveldsche Beek 

poelen aangelegd waardoor de ver-
binding voor amfibieën verder 
wordt doorgetrokken richting de 
bebouwde kom.  
Voor de plaatsbepaling heeft Hans 
Hofland van Natuurmonumenten 
met zijn wichelroede een geschikte 
plek opgezocht zodat wateraanvoer 
vanuit de ondergrond verzekerd is. 
Bij de aanleg bleek dit te werken 
omdat bij het graven een wel te 
voorschijn kwam.   
 
Heikantsche beek 
Het beekprofiel is onlangs op diver-
se plaatsen vergraven. Naast het 
aanleggen van smalle gedeelten zijn 
ook op enkele plaatsen flauw aflo-
pende oevers aangelegd.  
De plas-drasoevers hebben tevens 
de functie van retentie. Om de uit-
spoeling van nutriënten vanuit de 
aangrenzende landbouwpercelen zo 
veel mogelijk tegen te gaan zijn in 
een strook langs de beek hoefijzer-
vormige moerasfilters aangelegd 
waar de bestaande drainage in uit-
mondt. 
Door de begroeiing in de filters 
wordt een deel van de voedingsstof-
fen afgevangen voordat het water in 
de beek komt.  
Eveneens is op diverse plaatsen de 
beekbodem verhoogd en vastgelegd 
door met keien gevulde korven te 
plaatsen. Deze zullen binnen een 
groeiseizoen begroeien, waarna ze 
alleen nog een functie hebben om 
de verhoging definitief vast te leg-
gen. 
 
 

Jack Rombouts 
Waterschap Mark en Weerijs 

 

Tweede fase natuurontwikkeling ‘t Broek 
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De Laag Heiveldsche beek heeft de 
functie ecologische verbindingszo-
ne die gericht is op amfibieën.  
Gelijktijdig met de aanleg van het 
nieuwe sportcomplex D’n Hutspot 
in Chaam is van de gelegenheid ge-
bruik gemaakt de oevers tussen het 
complex en de beek opnieuw in te 
richten. Hier zijn twee poelen en 
moerassige zones aangelegd, direct 
grenzend aan de beek.  
Bij het bouwrijp maken van het be-
drijventerrein zijn wederom afspra-
ken gemaakt met de gemeente over 
de inrichting van de strook gren-
zend aan de Laag Heiveldsche 
beek.  

Enkele weken geleden is de strook 
ingericht. Er is een poel gegraven 
en een oever vergraven. De beplan-
ting zal in het najaar worden aange-
bracht. De strook wordt nog inge-
zaaid met een speciaal kruidenrijk 
bermmengsel. 
 

Jack Rombouts 
Waterschap Mark en Weerijs 

 

sportcomplex 
en bedrijven- 

terrein 
Chaam 

TNO een onderzoek opgestart naar 
de werking van het hydrologisch 
systeem. Na een eerste analyse is 
gebleken dat de daling van de 
grondwaterstand op de heide de 
oorzaak is van de verdroging van de 
vennen. 
Door de toegenomen ontwatering 
rondom het gebied is de toestroom 
van grondwater uit de directe om-
geving naar de vennen vrijwel ge-
heel verdwenen. 
 
Kansen 
Volgens Waterschap Mark en 
Weerijs zijn er goede kansen voor 
herstel aanwezig. In het bestaande 
natuurgebied kunnen al maatrege-
len genomen worden door het vast-
houden van water door een aantal 
sloten en greppels te dempen of af 
te dammen. 
In het omringende landbouwgebied 
kan samen met de agrariërs gewerkt 
worden aan optimalisatie van het 
waterbeheer.  
Het TNO-onderzoek zal in het na-
jaar van 1999 afgerond worden. De 
meest effectieve maatregelen wor-
den dan in beeld gebracht. De uit-
voering vindt plaats vanaf 2000 en 
zal in fases plaatsvinden.  
Een groot gedeelte van de Strij-
beekse Heide is omringd door Eco-
logische Hoofdstruktuur. De snel-
heid van grondverwerving in deze 
reservaatsgebieden zal ook bepa-
lend zijn voor de uitvoeringsmoge-
lijkheden. 
 
De problematiek van de verdroging 
van de Strijbeekse heide is uitge-
breid beschreven in de Nieuwsbrief 
van Waterschap Mark en Weerijs: 
Nieuwsbrief 1999/3 “Strijbeekse 
Heide (1)”. 
 

Vele natuurliefhebbers moesten de 
laatste jaren met lede ogen consta-
teren dat de vennen op de Strij-
beekse Heide steeds vaker droog-
vielen.  
 
De Brabantse Milieufederatie en 
Mark en Leij hebben er zowel bij 
de Streekcommissie als bij Water-
schap Mark en Weerijs op aange-
drongen maatregelen te nemen om 
die verdroging tegen te gaan. 
Veel soorten die kenmerkend zijn 
voor natte heidegebieden zijn in-
middels sterk achteruit gegaan. Zo 
mogen we de heikikker op de Strij-
beekse heide momenteel als uitge-
storven beschouwen. 

Oorzaken 
Ook in het “actieprogramma ver-
drogingsbestrijding van de provin-
cie Noord-Brabant” is de Strijbeek-
se Heide aangewezen als een ver-
droogd natuurgebied met een hoge 
prioriteit. 
In opdracht van Staatsbosbeheer en 
Waterschap Mark en Weerijs heeft 

Verdroging  
Strijbeekse Heide 

Langven 
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rekiet.  
Met zoveel waardvogels is ’t niet 
verwonderlijk dat de koekoek goed 
vertegenwoordigd is. Vanaf 17 mei 
roept er een kwartelhaantje op de 
glooiingen van de voormalige stort. 
De amfibieëngroep hoort op 29 mei 
nog een ander ex..  
Frank Degenaar ziet op 21 mei in 
de vroege schemering een jagende 
ransuil. Op 28 mei zitten er op een 
pas gemaaid weilandje pal tegen de 
harde weg, naast het Broekstraatje 
11 jonge kieviten in drie leeftijds-
groepen. Op een weilandje tegen de 
Laag Heiveldse Beek attaqueren 
scholeksters en grutto’s heel fel 
overvliegende kraaien, een teken 
dat ook zij met jongen zitten.  
Op 1 juni zien Joep Hermans en 
Laurens Degenaar een jagende 
boomvalk. Op 5 juni wordt er weer 
een boomvalk gezien. 

Flaasdijk 
Ondanks het intensieve landbouw-
gebruik weten zich langs de Flaas-
dijk nog drie paartjes grutto’s te 
handhaven. Henk Laarhoven ziet 
hier op 16 mei ook 6 zomertortels.  
Samen met de Bleeke Heide is de 
Flaasdijk nog een van de weinige 
plaatsen waar we veldleeuweriken 
kunnen horen zingen.  
Henk Laarhoven, die tegen de 
Flaasdijk woont,  heeft zijn tuin 
omgetoverd in een vogelparadijs.  

Waarnemingen in de streek 

Veel waarnemingen deze nieuws-
brief, niet zo vreemd natuurlijk nu 
de lente net achter ons ligt.  
Ook nemen steeds meer mensen de 
moeite even door te geven wat ze 
gezien hebben. 
 
’t Broek 
Slechts 60 ha groot, ontwikkelt ’t 
Broek zich tot een natuurgebied van 
formaat.  
Een late waarneming betreft zes 
foeragerende kolganzen op 18 
maart op de plas/dras oevers van de 
Laag Heiveldse Beek. 
Deze lente heeft er zich, tamelijk 
onverwacht, de grutto als broedvo-
gel gevestigd. Eén paartje heeft jon-
gen grootgebracht. Ook tureluurs 
zijn regelmatig aanwezig. Op 28 
mei zelfs een alarmerend exem-
plaar.  
Bijzonder verheugend was ook de 
aanwezigheid van twee zingende 
nachtegalen, 1 ex. zong in de uitge-
rasterde landgoedhoutwal, de ande-
re in een houtwal die pas 5 jaar ge-
leden geplant is.  

Het koor van een drietal spotvogels 
wordt vanaf eind mei spectaculair 
versterkt door een tiental zingende 
bosrietzangers. Enkele bosrietzan-
gers zingen zelfs in de rietberm van 
’t Broekstraatje en gaan lustig door 
met zingen als je ze op enkele me-
ters passeert.  

Op 9 mei dient zich weer een nieu-
we broedvogelsoort in ’t Broek aan. 
In de jonge aanplant op de voorma-
lige stort zingt een sprinkhaanriet-
zanger. Op 29 mei hoort de amfi-
bieëngroep nog een ex. ter hoogte 
van het ‘halve maanpoeltje.’ Hier 
zingt ook regelmatig een kleine ka-

boomleeuwerik 

sprinkhaanrietzanger 

boomvalk 

het Broek 



Niet voor niets. Gedurende de twee-
de helft van mei heeft hij onder an-
dere kunnen genieten van een fami-
lie bosuilen met drie uitgevlogen 
jongen.  

’t Merkske 
Wie het laarzenpad door de Manke 
Gooren en de Broskes volgt kan 
verzekerd zijn van mooie waarne-
mingen. Hier broeden nog zeker 15 
paartjes grutto. Veel paartjes met 
jongen die goed te zien waren. De 
roodborsttapuit is een gewone ver-
schijning. Ook worden er regelma-
tig paapjes op doortrek gezien. In 
het late voorjaar zijn er meldingen 
van bruine kiekendieven en boom-
valken. Frans Vermeer en Johan 
Pals zien op 5 juni in de Broskens 
nog een jagend mannetje bruine 
kiekendief. Dat is wel heel bijzon-
der zo laat in het seizoen. 
 
Bleeke Heide 
Uitzonderlijk dit jaar is de aanwe-
zigheid van 300 rietganzen tot 14 
maart.  Meestal zijn de ganzen be-
gin maart al vertrokken. 
Nu het agrarisch gebruik in het re-
servaatsgebied dit groeiseizoen al 
flink is geëxtensiveerd, is de aan-
trekkingskracht voor weidevogels 
flink toegenomen. Zo zijn er dit jaar 
vier paartjes grutto’s. Minstens 
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twee paartjes hebben jongen kun-
nen grootbrengen. Graspiepers en 
veldleeuweriken hebben hier een 
van hun laatste bolwerken.  
Op 9 mei zijn er nog twee tureluurs 
en een groenpootruiter. De rood-
borsttapuit komt nog altijd met en-
kele paartjes voor. Tijdens de war-
me dagen in week 21 en 22 roepen 
er 3 kwartelhaantjes. Op 5 mei zien 
Frank Degenaar, Wim Cornelissen 
en Johan Schaerlaeckens maar liefst 
21 grutto’s. De vaste populatie is 
waarschijnlijk aangevuld met vo-
gels van elders wiens broedsel mis-
lukt is. Mogelijk beginnen ze nog 
met een tweede broedsel. 
 
Weilanden Staatsbosbeheer 
Zoals bekend stuwt Staatsbosbeheer 
het water op in de Staatsbossen.  
De weilandencomplexen bij ’t Oss-
egoor, langs de Huisdreef, het 
Schouterveld en achter El Dorado 
staan hierdoor in het voorjaar lange 
tijd onder water. Dit blijkt een heel 
bijzondere aantrekkingskracht op 
watervogels uit te oefenen.  
Vooral tijdens de voorjaarstrek is er 
van alles te zien. Onze ornithologen 
zien hier in april en begin mei een 
tiental krakeenden, wintertalingen, 
slobeenden, tafeleenden, 2 paartjes 
pijlstaarteenden, een mannetje en 
vrouwtje zomertaling en zelfs een 
mannetje toppereend, op 24 april 
een geoorde fuut, een jagend 
vrouwtje blauwe kiekendief en balt-
sende haviken.  
Ook veel steltlopers: zwarte ruiters, 
groenpootruiters en tureluurs. Eind 
mei zijn de meeste soorten doorge-
trokken.  
Een zingende rietgors doet denken 
aan een mogelijk broedgeval. Wat 
opvalt zijn de grote aantallen dod-
aarsjes, een soort van de rode lijst, 
waarvan er waarschijnlijk een aan-
tal tot broeden zijn gekomen. 
 
Markdal 
In de reservaten van Natuurmonu-
menten en Brabants Landschap 

langs het Markdal was dit voorjaar 
van alles te zien. Broedgevallen van 
blauwborst, roodborsttapuit, riet-
gors, veldleeuwerik en kleine ple-
vier zijn best bijzonder. Berg- en 
slobeenden, winter- en zomertalin-
gen pleisteren er gedurende langere 
tijd. 
Ooievaars 
Vanaf de tweede helft van april zijn 
er veel meldingen van ooievaars. 

Een groepje van 3 exx. 
verplaatste zich gedurende enkele 
weken van de weilanden tussen de 
weg Chaam-Baarle-Nassau ter 
hoogte van het voormalige voetbal-
veld naar de weilanden langs de 
Ulicotenseweg.  
Ook in ’t Broek en in de weilanden 
achter Huis ten Bosch regelmatig 

waarnemingen van 1 of 2 ooievaars. 
Mark en Leij heeft bij Natuurmonu-
menten het idee geopperd om in ’t 
Broek een ooievaarsnest op te rich-
ten. Dit idee is met enthousiasme 
ontvangen. 
Rode Wouw 
Het moederdagfeest van de familie 
Cornelissen aan de Gilzeweg kreeg 

bosuil blauwborst 

Ooievaars aan de Ulicotenseweg, 
foto Sem Mallée 
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Ulvenhoutse Bos op unieke plan-
tensoorten. Bij een poel ontdekte hij 
Gevlekte Orchis (een rode lijst 
soort), Borstelbies en Geelgroene 
Zegge.  
Mark en Leij heeft inmiddels con-
tact met boswachter Edwin van 
Meel opgenomen voor een aange-
past beheer. In het Ulvenhoutse Bos 
trof hij verder Knikkend Nagelkruid 
aan, deze groeiplaats was al bekend 
bij onze botanici.  
In de berm langs de weg Chaam-
Ulvenhout trof Frank Degenaar en-
kele pollen knolsteenbreek aan. 
Amfibieën en vissen 
In het ‘halvemaanpoeltje’ in ’t 
Broek worden naast groene en brui-
ne kikker drie soorten salamanders 
aangetroffen. In de plasdrasgebied-
jes zitten veel larven van salaman-
ders. In de Laag Heiveldse Beek 
zitten weer een viertal grote snoe-
ken. 
Vlinders en andere kleine beestjes 
In het weekend van 29-30 mei zag 

Frans Vermeer de eerste Distelvlin-
der. Ook de Argusvlinder vloog dit 
weekend.  
Een buurjongetje van Frans kwam 
met het verhaal dat ze tijdens het 
grasmaaien een grote wesp hadden 
gedood. Dit bleek een Hoornaar te 
zijn.  
In de Broskens zag Frans het eerste 
Bont dikkopje. Twee jaar geleden 
zag hij hier ook een exemplaar. Dit 
zal dus wel een heel kleine popula-
tie zijn.  
De vlinderwerkgroep zag tijdens de 
wandeling op 15 mei tegen de bos-

een bijzonder tintje toen een door-
trekkende rode wouw laag over hun 
huis vloog. Onze Belgische vrien-
den Frans Daemen en Vital van 
Gorp zagen op maandag 17 mei een 
rode wouw in ’t Merkske. 
Wielewalen 
Zingende wielewalen werden ge-
meld van de Grote Speelweide in 

Chaam, een oude meander langs de 
Mark, de ingang van de landgoede-
ren langs de weg Chaam-
Ulvenhout, bij Mark en Leij lid Rob 
Beenen aan de Huisvennen in Baar-
le-Nassau, de achterkant van de 
landgoedhoutwal die langs ’t Broek 
grenst. De meeste wielewalen wor-
den echter gehoord in de Halsche 
Beemden in ’t Merkske.\ 
 
Dwaalgast 
Uit de literatuur was het al bekend 
dat de orpheusspotvogel zijn gren-
zen noordwaarts aan het verleggen 
was. Toch waren Frank Degenaar 
en Wim Cornelissen aangenaam 
verrast toen ze bij het Spoorlijntje 
(Weelde Statie) een zingende orp-
heusspotvogel hoorden. De visuele 

waarneming sloot elke twijfel uit. 
Planten 
Aart van Putten kon tot zijn vreug-
de constateren dat op de afgeplagde 

oevers langs de Laag Heiveldese 
Beek tientallen plantjes van knol-
steenbreek groeien. Ook Teer Gui-
chelheil doet het onverminderd 
goed bij een poel langs de Ret-
testraat.  
Slechter nieuws is dat een aantal 
zeldzame planten in de weilanden 
van de landgoederen door intensie-
ver landbouwgebruik onder zware 
druk staan. 
Reinier van Nispen stuitte tijdens 
de amfibieën inventarisaties in het 

wielewaal 

Gevlekte orchis 

Rode wouw 

Eieren en larve van de 
kleine watersalamander 
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rand van ’t Broek een Berkenknot-
wesp, de grootste bladwesp die in 
Nederland voorkomt.  
Aan het Merkske zag Frans samen 
met Robert Ketelaar de zweefvlieg 
Xylota sylvarum, een prachtige 
zwarte vlieg met een rood uiteinde. 
 
We kregen waarnemingen binnen 
van Fred Froger, Albert Boer, Jac-
ques Mathijssen, Laurens Dege-
naar, Joep Hermans, Sem Mallée, 
Koos Polak, Aart van Putten, Frank 
Degenaar, Wim Cornelissen, Rob 
Beenen, John van Raak, Henk 
Laarhoven, Guust van der Steen, 
Frans Vermeer, Jeroen Stoutjesdijk, 
Vital van Gorp, Johan Pals, Reinier 
van Nispen, Pieter van Eil, Rien 
Geerts, Johan Schaerlaeckens 
 
Iedereen kan zijn waarnemingen 
doorgeven aan Johan Schaerlaec-
kens, ℡ 0161-492046, 
email: schaerl@westbrabant.net 
We hebben een vriendelijk verzoek 
van Frans Vermeer (013-5079609) 
om ook de vlinderwaarnemingen 

aan hem door te geven. Terecht 
merkt Frans op: “Iedereen in 
Chaam ziet oranjetipjes, maar 
straks staat er in de vlinderatlas 
voor Chaam een witte vlek, omdat 
deze waarnemingen niet doorgege-
ven worden.” 
Als je vlinders ziet en herkent no-
teer dan de datum, de plaats, de 
soort en het aantal. 
 

distelvlinder 

De werkgroep vogels bestaat thans 
uit negen leden die zich met de vol-
gende aktiviteiten bezig houden; 
 
Kontaktpersoon Albert Boer 
Coördinatie en het onderhouden 
van de in- en externe kontakten, 
waaronder Provincie en Gemeente, 
Waterschap, Natuurbeherende in-
stanties, SOVON, SWEV, Werk-
groep Roofvogels Nederland Steun-
punt Brabant, Kerkuilenoverleg 
Noord-Brabant. 
 
Kontakpersonen vogelopvang 
Zundert 
Gevonden gewonde vogels in de 
streek worden doorgebracht naar de 
vogelopvang in Zundert. 
 
Bescherming Kerkuilen 
In de streek hangen inmiddels ruim 
50 nestkasten en inmiddels hebben 
we voor dit jaar ook het 1e broedge-
val met vier jonge kerkuilen. 
 
Roofvogelvervolging 
Twee leden fungeren als kontakper-
soon voor de Werkgroep Roofvo-
gels Nederland Steunpunt Brabant 
om de roofvogelvervolging in onze 
streek te bestrijden. 
 
Inventarisatie horsten roofvogels 
Op verzoek van Staatsbosbeheer 
worden de percelen waar in 1999 en 
in 2000 werkzaamheden plaats gaan 
vinden geïnventariseerd op de aan-
wezigheid van horsten van roofvo-
gels.  
Diverse buizerdnesten, een haviks-
nest en enkele locaties van de bos-
uil zijn inmiddels getraceerd. 
 
Inventarisatie broedvogels in 
proefvlakken 

Het broek wordt zoals bekend al 
jaren door de voorzitter op vogels 
geïnventariseerd. Bedoeling is om 
dit op de SOVON wijze te gaan 
doen en de inventarisatie uit te brei-
den naar gevoelige gebieden in de 
streek, o.a. De Bleeke en Strijbeek-
seHeide, Het Markdal, Plan Over-
beek, Het Merkske, Het Zand en de 
Groote Weide. 
 
In ontwikkeling 
Een midwintertelling, nestkasten 
voor steenuilen, weidevogelbe-
scherming. 
 
Gevraagd 
Enthousiaste leden die mee willen 
doen aan de inventarisaties en de in 
ontwikkeling zijnde plannen. 
Wanneer er voldoende nieuwe le-
den zijn, zal een bijeenkomst wor-
den gepland waarbij een en ander 
nader zal worden toegelicht. 
Tevens zal er voor de leden van de 
werkgroep in het voor- en najaar 
een excursie naar bijzondere vogel-
gebieden worden georganiseerd. 
Dus schroom niet, maar meld je 
aan, want zoals ik zelf nog dage-
lijks mag ervaren: Al doende leert 
men! 
 

Info bij Albert Boer  
Remijsenhof 24, Alphen 

email:aboer@noordbrabant.net 
℡ 013-5082506 

 

     Mark en Leij  
   Vogelwerkgroep 
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het vogelringen op de Landgoede-
ren.  
Vol enthousiasme vertelde hij over 
de groep (in Nederland uiterst zeld-
zame) pestvogels die hij zag toen 
hij nog werkzaam was voor de ge-
meente Nieuw Ginneken. 

Hieruit blijkt zijn kennis van en be-
trokkenheid bij de natuur. Hij is 
ook lid van andere natuurverenigin-
gen.  
We hopen dat ze een gezellige tijd 

Op zaterdag 22 mei toog een dele-
gatie van het Mark en Leij-bestuur 
naar de familie Anton en Sjan van 
Eil aan de Roskam in Ulvenhout 
om hen te verwelkomen als 400ste 
lid van Mark en Leij. 
 
Een goede  maanden na het 300ste 
lid kan het secretariaat van Mark en 
Leij het 400ste lid inschrijven.  
Honderd nieuwe leden in tien 
maanden, met een piek in de maand 
maart toen ruim twintig nieuwe le-
den zich aanmeldden!! 
Reden genoeg voor het bestuur om 
de familie Van Eil in de bloemetjes 
te zetten. Behalve bloemen ontvin-
gen ze ook een Mark en Leij polo-
shirt, de laatste nieuwsbrieven, een 
Mark en Leij draagtas en enkele 
stickers.  
We werden uiterst gastvrij ontvan-
gen en onder het genot van een kop-
je koffie vroegen we Anton en Sjan 
wat hen bewogen had zich op te ge-
ven als Mark en Leij lid. Anton ant-
woordde dat ze vele goede verhalen 
over de vereniging gehoord hadden 
en dat ze eigenlijk al  maanden van 
plan waren zich als lid op te geven. 
Ze zien vooral uit naar de vereni-

gingsavonden en de fiets- en wan-
deltochten.  
 
Anton is geboren en getogen in de 
Landgoederen en kent de omgeving 
op zijn duimpje.  
Vroeger was hij aktief betrokken bij 

Mark en Leij verwelkomt 400ste lid ! 

groei natuurvereniging Mark en Leij
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hebben veel informeel overleg met 
Hans Hofland, opzichter van Na-
tuurmonumenten. We zijn blij dat 
de afstemming over inventarisaties 
door onze werkgroepen, de inrich-
ting van de werkdagen en de visie 
over beheer en inrichting van de 
natuurgebieden in onze streek 
steeds beter verloopt.  
Mark en Leij is goed te spreken 
over de inspanningen die Natuur-
monumenten zich het laatste jaar in 
Het Broek getroost heeft. Onlangs 
is men begonnen met het zuiver 
maken van dichtgeslibde sloten en 
het breed uitrasteren van houtwal-
len in het reservaatsgebied tegen de 
Rettestraat. 
 
Commissies 
Leden van Mark en Leij hadden de 
afgelopen maanden zitting in het 
Vlaams-Nederlands groepenoverleg 
en de achterbanvergaderingen van 
de Streekcommissie. Vooral Albert 
Boer heeft hier veel energie in ge-
stoken. 
 
Overleg bestuur ZLTO 
Op maandag 31 mei was er een eer-
ste overleg met het bestuur van de 
ZLTO (de voormalige N.C.B.) af-
deling Baronie Zuid-Oost.  
In een open en constructieve sfeer 
kwamen zaken aan de orde als Plan 
Overbeek, onderhoud natuurterrei-
nen, Samen voor Groen, Bestem-
mingsplan Buitengebied, Ecologi-
sche Hoofdstruktuur, Landinrich-
ting ‘Baarle-Nassau’, Reconstruc-
tiewet, weidevogelbeheer en be-
scherming van kerkuilen. 
We spraken af een keer per jaar 
overleg met elkaar te hebben en zo 
nodig op ad hoc basis contact met 
elkaar op te nemen. Ook worden 
voortaan de nieuwsbrieven onder-
ling uitgewisseld.  
Mark en Leij stelt goede contacten 

Overleg gemeente Alphen-Chaam 
Tijdens ons laatste bestuurlijk over-
leg met de gemeente Alphen-
Chaam hebben we Lisette de Jong 
met een bloemetje bedankt voor de 
fijne samenwerking die we de afge-
lopen jaren met haar hebben gehad.  
Na de samenstelling van het nieuwe 
College heeft het bestuur van Mark 
en Leij een brief aan de heer Huij-
ben, wethouder van Ruimtelijke Or-
dening en Ontwikkeling, gestuurd.  
In deze brief hebben we hem ge-
vraagd of en op welke wijze hij, na-
mens het college, aan het overleg 
met Mark en Leij vorm denkt te ge-
ven. 
In een telefonische reactie naar on-
ze voorzitter heeft de heer Huijben 
aangegeven dat ook hij waarde 
hecht aan dit overleg. Als eerste 
overlegdatum is vastgesteld 23 juni 
om 14.00 uur.  
Een delegatie van het Mark en Leij 
bestuur zal dan een eerste gesprek 
hebben met de wethouder en groen-
ambtenaar Frans van Zijderveld. 
Mark en Leij hoopt op een goede 
maar vooral vruchtbare samenwer-
king. 
 
Staatsbosbeheer 
Het overleg met Staatsbosbeheer is 
uitgesteld mede omdat de opvolger 
van Rolf Ruks nog niet in functie is. 
Mark en Leij heeft weer een aantal 
zaken op de rol staan die het graag 
met Staatsbosbeheer wil bespreken. 
Veel van die zaken zijn ingediend 
door onze leden. Mark en Leij 
waardeert de inzet en betrokkenheid 
van Staatsbosbeheer bij de realise-
ring en de inrichting van de Bleeke 
Heide. Ook is er veel waardering 
voor de wijze waarop het laarzen-
pad door de Manke Goren en de 
Broskens is gerealiseerd.  
Natuurmonumenten 
Bestuursleden van Mark en Leij 

Mark en Leij in overleg 
met de agrariërs zeer op prijs. 
 
De notulen en/of verslaglegging 
van bovengenoemde zaken zijn in te 
zien bij het secretariaat. 
 
Boomplantdag 
We hebben de laatste tijd veel in-
formeel overleg met Frans van 
Zijderveld, de groenambtenaar van 

de gemeente Alphen-Chaam. Na-
mens de Gemeente heeft Frans 
Mark en Leij bedankt voor de me-
dewerking aan de organisatie van 
de Boomplantdag.  
Ook de Mark en Leij-medewerkers 
hebben een goed gevoel overgehou-
den aan deze dag. 
Deze Boomplantdag was georgani-
seerd voor alle groepen 7 van de 
basisscholen in Alphen-Chaam en 
de Berkenhofschool in Breda. Het 
was een coproductie van de ge-
meente Alphen-Chaam, Waterschap 
Mark en Weerijs, Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten en Mark en Le-
ij.  Iedereen was vol lof over de sa-
menwerking die de komende jaren 
zeker een vervolg zal krijgen.  
De laatste tijd spitst het overleg 
zich toe op het Plan Overbeek, 
waarover Frans in deze Nieuwsbrief 
een artikel geschreven heeft. 

Johan Schaerlaeckens 
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HOERA WE GAAN OP KAMP!! 
Op 28 en 29 augustus gaat het ge-
beuren: het eerste Mark en Leij 
jeugdkamp! 
 
Met 22 jeugdleden en een aantal 
begeleiders (“de grote kinderen”) 
vertrekken we op zaterdagmorgen 
rond de klok van tien richting de 
Hondsdonkseweg  waar we in de 
achtertuin van de familie Przespo-
lewski een leuk weekend zullen 

hebben.  
We slapen (als 
we daaraan toe-
komen) in ten-
ten, maar de rest 
van het progam-
ma is hopelijk 
lekker in de bui-
tenlucht. We kij-

ken er al naar uit  en ...............… 
jullie horen er zeker nog van!! 
 

Jeugdgroep in actie 

Tentoonstelling 
Enkele jeugdleden hebben meege-
werkt aan een tentoonstelling over 
BOMEN  in het informatie-centrum 
“Oudhof” in het Mastbos.  

Op 4 juli a.s. wordt deze tentoon-
stelling om 13.00u. geopend, ie-
dereen is hierbij welkom!!   
Aansluitend aan de opening is er 
om 14.00u. de mogelijkheid om on-
der begeleiding van een gids van 
Staatsbosbeheer een wandeling te 
maken (duurt ongeveer 1 uur) door 
het Mastbos (dit is het oudste aan-
geplante naaldbos van Nederland!!)  
De tentoonstelling zal daarna gedu-
rende de maanden juli, augustus en 
september te bezoeken zijn op 
woensdagmiddag van 14.00 tot 
16.00u. en op zondag van 11.00 
tot 16.00u.   
De toegang is gratis. Het adres is: 
informatiecent rum “Oudhof”, 
Stouwdreef 1, Breda. 
(Galderseweg, tegenover kasteel 
Bouvigne het Mastbos inrijden, aan 
het einde linksaf, aan de linkerkant 
“Oudhof”).  
Plantjesdag 

De Jeugdgroep voor het 
Natuurmuseum in Tilburg 

Werken aan de 
 tentoonstelling 
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Op 10 april hadden we een plantjes-
dag in het MEC bij Ulvenhout. 
De kinderen mochten zaadjes plan-
ten en van alles leren over bomen, 
bloemen en bladeren van allerlei 
soorten. 
 
Bezoek aan de bijen verregend 
Op zaterdag 5 juni zouden we naar 
bijen gaan kijken, helaas de regen 
kwam met bakken naar beneden! 
Daarom zijn we met wat auto’s naar 
de school van Fred gereden en daar 
hebben we kaarsen van bijenwas 
gemaakt en ook nog nestgelegen-
heid voor solitaire bijen en wespen. 
Dit zijn bijen en wespen die in hun 
eentje leven.  
Na een glas drinken en een koek 
gingen we om vier uur  weer terug 

naar Chaam. Ondanks de lange reis-
tijd voor sommigen en alle nattig-
heid  was het een leuke middag!! 
 

Sonja Vrijenhoek 
 
Wolbert, Stan, Iris en Joep hebben 
al een verhaal geschreven. Simone 
en Isabelle hielpen mee met de vo-
rige Nieuwsbrief.  
Heb je iets bijzonders meegemaakt 
in de natuur, bijvoorbeeld op va-
kantie, dan moet je er zeker een 
verhaal van schrijven! 

De Valkenier 

Een paar weken geleden ben ik met 
mijn vader, moeder en twee zusjes 
naar een valkenier geweest.  
Vijf roofvogels, een Woestijnbui-
zerd en vier Sakervalken, zaten elk 
op een paal buiten op het erf. 
De valkenier had ze zelf gefokt en 
getraind. Hij gebruikt ze voor de 
jacht en het verjagen van meeuwen 
van een vuilstort en van kraaien op 
een vliegveld. Ook wordt hij ge-
vraagd bij gemeenten om duiven en 
kraaien te verjagen. 
In Nederland zijn 161 valkeniers en 
er kan pas een nieuwe valkenier bij 
als een ander stopt. Elke vakenier 
heeft een gefokte vogel met ring en 
papieren. 
Valkenier word je niet zomaar, je 

moet alles van roofvogels weten, je 
moet een tijdje werken bij een val-
kenier en als je dan geslaagd bent 
voor een examen en je de plaats in 
kunt nemen van een andere valke-
nier, heb je ook nog een jachtver-
gunning nodig. 
Samen met mijn vriendje Laurens 
ga ik vaak naar roofvogels kijken, 
je ziet ze dan van veraf, nu heb ik 
ze van heel dichtbij gezien en de 
woestijnbuizerd Harrie heb ik op 
mijn hand gehad. Harrie weegt 750 
gram en dat is niet zo zwaar als het 
lijkt. 
 

Joep Hermans 
 

Anouk aan het 
werk voor de bijen 
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In de bescheiden natuurwinkel 
van onze vereniging is van alles 
te koop; sweaters en polo’s in 
vele kleuren en maten, petten en 
stickers, alles met het originele 
ingeborduurde Mark & Leij lo-
go. 
We hebben ook nestkasten en 
honing. Of plak eens een Mark 
en Leij sticker op uw auto! 
 
Binnenkort een verjaardag? 
Mark en Leij heeft ook ge-
schenkbonnen. Daarmee kunt u 
uw kennissen een gratis lidmaat-
schap cadeau doen! Of iets aan-
schaffen uit onze winkel.  
En niet alleen bij Mark en Leij: 
Deze geschenkbonnen zijn ook 
te gebruiken in de natuurwinkel 
“den ekster” bij het vogelop-
vangcentrum in Zundert!  

 

Mark en Leij op de bon 

Valkenjacht 

In deze winkel vindt u een grote 
verscheidenheid aan boeken, 

verrekijkers en telesco-
pen, en allerlei natuurca-
deaus. Zoekt u een origi-

neel cadeau? Om te onthouden!  
 
Mevrouw Elly Cornelissen be-
heert onze natuurwinkel. 

  0161-492390 

Ook in onze streek werden vroeger 
valken gevangen. Een stille getui-
genis hiervan is het in Chaam ge-
legen gebied “de Leg”: 
 
Een “legge” is een half ondergronds 
hutje om valken, haviken en sper-
wers te vangen.  
De valkenier maakte daarbij ge-
bruik van een klapekster en een 
duif. De klapekster heeft zeer scher-
pe ogen, en alarmeert als hij in de 
verte een valk ziet. Daarop trekt de 
valkenier aan een touwtje dat aan 
een poot van de duif vastzit. Het 
gefladder van de duif trekt de aan-
dacht van de valk, die aanvalt en 
dan hopelijk onder het net gevan-
gen kon worden. 

Er waren dus maar liefst drie vogel-
soorten in het spel. 
De valkeniers waren in dienst van 
de adel. Ze reisden zelfs naar IJs-
land om daar de zeer gewaardeerde 
witte “geervalken” aan te kopen. 

Vroeger werd de eidereend hogelijk 
gewaardeerd vanwege het kostbare 
eiderdons dat ze opleverden. 
Eidereenden broeden in het koude 
noorden. Het vrouwtje plukt de 
dons  veren uit haar borst om er het 
nest mee te bekleden.  
Bij het eerste legsel werden de 
eieren en het dons weggehaald. Ook 
bij de volgende legsels ging dit zo. 
Laat in de zomer liet men een legsel 
uitlopen zodat de eidereend zich 
voort kon planten. Daarna werd ook 
het laatste dons verzameld. 
 
Wellicht kan onze huidige weg-
werpmaatschappij nog wat leren 
van deze “middeleeuwse” methode. 

Eidereend 
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Fietstocht 
Mark en Leij organiseert op 27 juni 
een mooie fietstocht. Albert Boer, 
Fred Froger en  Ko van Kuijk zijn 
al een tijdje met de voorbereidingen 
bezig.  
Behalve lekker genieten van de 
mooie natuur wordt er ook nog de 
nodige informatie aangeboden over 
natuur en landschap in onze streek. 
Alle leden kregen inmiddels een 
uitnodiging met daarop de details in 
de bus. Zij die zich opgeven kunnen 
kiezen uit een route van 50 of 60 
kilometer.  
Wij bieden ook een verzorgde 
lunch aan. ’s Avonds is er voor de 
liefhebbers een heerlijke barbecue 
in de tuin van Hotel Bellevue.  
Reis naar de zon 

John van Raak, Frank Degenaar en 
Hans Oomen zijn begin mei een 
lang weekend in de Argonne in 
Noord-Frankrijk geweest om de 
laatste voorbereidingen te treffen 
voor de reis naar de totale zonsver-
duistering in augustus. 36 Mark en 
Leijers zullen aan deze reis deelne-
men en, als de weersomstandighe-
den gunstig zijn, getuige zijn van 
een onvergetelijk schouwspel.    
 

Victor bedankt 
Mede op ons verzoek heeft gastheer 
Victor Hendriks een professioneel 
diascherm aangeschaft van 2.40 bij 
2.40 meter. Mark en Leij zal hier-
van in de wintermaanden dankbaar 
gebruik maken. 

 

Excursies 
Op zaterdag 17 april heeft 
Johan Schaerlaeckens 18 leden 
van de Natuurwerkgroep Rucp-
hen rondgeleid in het gebied 
van de Chaamse Beken. 
Op zondag 23 mei hebben 
Frank Degenaar, Wim Corne-
lissen, Hans Oomen en Johan 
Schaerlaeckens een excursie 
door ’t Merkske geleid voor 40 
leden van de natuurwerkgroep 
uit Zundert en de natuurvereni-
ging Markvallei uit Hoogstra-
ten. 
Op 29 mei gaf John van Raak 
een korte plantenexcursie in de 
Landgoederen voor leden van 
de natuurvereniging Markvallei 
uit Hoogstraten. 

 
Activiteitencommissie 
De activiteitencommissie heeft haar 
programma voor komende winter 
weer bijna rond.  
We hebben weer een afwisselend 
programma weten samen te stellen. 
Activiteitencoöordinator Wim Cor-
nelissen is momenteel druk bezig 
met het vastleggen van de afspra-
ken. 

Mark en Leij actief Petitie 
U i t  h e t  b l a d  v a n 
“Natuurreservaten VZW”, een 
Belgische organisatie, te vergelij-
ken met Natuurmonumenten; 
 
Natuurverenigingen zwoegen en 
zweten om nieuwe kansen te bie-
den aan Grutto, Slobeend Zomer-
taling en Kievit. Maar wat baat het 
wanneer Franse jagers onze in-
spanningen genadeloos vernieti-
gen?  
Daarom heeft Natuurreservaten 
VZW geen moment getwijfeld toen 
BirdLife International een petitie-
actie lanceerde om een afzwakking 
van de Europese Vogelrichtlijn te 
voorkomen.  
De Franse jachtlobby was er im-
mers in geslaagd deze uitermate 
belangrijke richtlijn ter discussie te 
stellen. Daarom willen we alle af-
delingen, kernen en geassocieerde 
verenigingen, leden en sympathi-
santen van Natuurreservaten VZW 
die handtekeningen verzamelden 
tegen de afzwakking van de Euro-
pese Vogelrichtlijn nogmaals van 
harte danken.  
Nog steeds sijpelen ingevulde for-
mulieren binnen. Op 25 februari 
waren er in Vlaanderen 17760 
handtekeningen verzameld; veel, 
maar nog lang niet genoeg. Ook in 
Frankrijk worden nog duizenden 
handtekeningen verwacht. Daarom 
heeft BirdLife lnternational de 
handtekeningactie tot oktober 1999 
verlengd! Om op Europees niveau 
de beoogde 1,5 miljoen handteke-
ningen te halen gaat ook de Engelse 
RSPB alle zeilen bijzetten om hun 1 
miljoen leden bij de actie te betrek-
ken.  
 
Mark en Leij betreurt het dat we 
hierover niets in het tijdschrift van 
de Nederlandse Vogelbescherming 
hebben kunnen lezen. 
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     Terugblik 

De beek kronkelt weer en de aanlig-
gende graslanden worden aangepast 
beheerd, wat tot grotere afwisseling 
in biotopen moet leiden. Er is ook 
een prachtige poel aangelegd. Hier 
was te zien hoe snel een mooi beek-
dal verkregen kan worden en hoe 
het Broek, waar het afgelopen jaar 
immers hetzelfde is gebeurd, er uit 
zal gaan zien. 
Op het terrein van het zwembad 
Wolfslaar is recent begonnen met 
de aanleg van een natuurtuin.  
Er zijn  poelen voor amfibieën aan-
gelegd, een zandheuvel voor oever-
zwaluwen, en het voormalig restau-
rant van Wolfslaar is ingericht als 
vleermuizenkelder. 
De excursie werd besloten met een 
spectaculaire oversteek van de Ba-
velse Leij, waarna door de liefheb-
bers in thuishonk Bellevue bij een 
kopje koffie nog gezellig nagepraat 
werd. 

 

Natuurwandeling 

Lezing vleermuizen 
 
Op 26 maart gaf Dick Klees voor 
zo’n vijftig belangstellenden een 
boeiende dialezing over onze in-
heemse vleermuizen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dick is e e n 
zeer goed natuurfotograaf; bij zijn 
dia’s waren er diverse die het predi-
kaat ‘briljant’ kregen. 
We kwamen veel te weten over de 
levenswijze van deze onbekende 
nachtdieren. Er leven in ons land 
zo’n 64 soorten zoogdieren, waar-
van 17 vleermuissoorten. En wist u 
bijvoorbeeld dat de watervleermuis 
op vis jaagt, en goed kan zwem-
men!Na afloop werd er tot in de late 
uurtjes nog flink nagebabbeld. 

Excursie Wolfslaar 
 
Maar liefst 42 gegadigden, waar-
onder heel wat jeugdleden, waren 
zondagmorgen 18 april present om 
door Jeroen Stoutjesdijk, Mark en 
Leij-lid en ecoloog bij de gemeente 
Breda, rondgeleid te worden op het 
landgoed Wolfslaar en aanliggen-
de gebieden. 
 
De excursie startte bij de voormali-
ge ijskelder van het landgoed. Deze 
is door verschillende voorzienin-
gen, zoals beveiliging tegen vanda-
lisme, geschikt gemaakt als over-
winteringplaats voor vleermuizen; 
vooral grootoor- en baardvleermuis.
En passant braken we het wereldre-
cord “hoeveel mensen kunnen er 
tegelijkertijd in een ijskelder.”  
Via het landgoed en het Ulvenhout-
sebos, met mooie plantensoorten als 
Grootbloemmuur, Veelbloemig Sa-
lomonszegel en Eikvaren ging het 
naar het beekje de Bavelse Leij.  
Enkele jaren geleden is dit gebiedje 
heringericht als natuurgebied.  

Dick Klees 

Jeroen Stoutjesdijk geeft uitleg bij de ijskelder op Wolfslaar 
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ogen  en lieten de hele groep onge-
moeid passeren. Na de wandeling 
lekkere koffie en fris op het terras 
van café ‘t Maoske en nog een 
woord van dank aan onze gids 
Hemmo. 

Natuurwandeling 
Cartierheide 
 
Dus niet! De weergoden toonden 
op 6 juni hun lelijkste gezicht, zo-
dat besloten werd de trip naar de 
Cartierheide tussen Reusel en Pos-
tel maar tot volgend jaar onder de 
kurk te houden.  

‘plan Lobelia’ 
 
In het spoor van natuurgids Hem-
mo Dekkers van Natuurmonumen-
ten trokken 35 Mark en Leijers op 
zondagmorgen 16 mei naar het na-
tuurgebied Huis ter Heide, gelegen 
tussen Loon op Zand en het rustie-
ke de Moer.  
 
Anders dan de naam doet vermoe-
den gaat het niet om heidevelden 
maar betreft het een bosgebied met 
verschillende vennen.  Door Na-
tuurmonumenten wordt gewerkt 
aan herstel van de situatie zoals die 
in het begin van de eeuw was. De 
vennen die dichtgeslibd waren, zijn 
weer uitgegraven en de omliggende 
bossen zijn gedund met de bedoe-
ling een soortenrijk bos te ontwik-
kelen.  
Gehoopt wordt dat zich in de ven-
nen weer een populatie van de vrij-
wel uitgestorven plantensoort lobe-
lia zal vestigen. Nu groeit er al 
moeraskartelblad, maar helaas kon-
den we dat niet vinden. Wel volop 
kwakende groene kikkers. 
Dank zij het heerlijke weer zat de 
stemming er prima in en pas toen 
we oog in oog stonden met enkele 
prachtige Schotse hooglandrunde-
ren die als begrazer fungeren, viel 
er een voorzichtige stilte. Onbewo-
gen keken  de kolossen ons in de 

Jammer, want daar zouden we 
eventueel, misschien, mogelijker-
wijs, met wat geluk gladde slangen 
hebben kunnen zien… In plaats 
daarvan trok het groepje (slechts 16 
deelnemers deze keer) naar de 
staatsbossen.  
Deze keer met een heilige missie 
want Joep Hermans en Laurens De-
genaar droegen een doos met daarin 
een grote bonte specht die bij Joep 
tegen een ruit was gevlogen. Dat hij 
goed hersteld was bleek toen de 
doos werd geopend. De trotse ver-
zorgers zagen de specht onmiddel-
lijk naar een berkenboom vliegen 
waar hij geruime tijd al roepend te 
bewonderen bleef. 
De wandeling voerde langs de on-
dergelopen weilanden waarop vele 
eenden met kroost te zien waren. 
Ook meerkoeten, kuifeendjes en 
dodaarsjes.  
Op het afgeplagde stuk in de bossen 
zagen we ondermeer schijnspurrie, 
bloeiende tijmereprijs, driekleurvi-
ooltjes en langs de bosrand gras-
muur en oranje havikskruid. 
Heel even maar moesten we onder 
een boom schuilen dus dat viel 
nogal mee. 
Traditioneel werd besloten met kof-
fie die Victor (telefonisch verwit-
tigd) al gereed had staan. 
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Ondergedoken waterplanten 
in deze systemen nemen gemakke-
lijk voedsel op met behulp van hun 
bladeren.  
Verder treedt er ook een verschui-
ving op van planten met een verti-
cale groeistrategie naar planten met 
een horizontale strategie (Figuur 2) 
zoals kroos en kroosvaren. 
Deze wateren zijn vaak troebel door 
algen waardoor er weinig licht op 
de bodem kan door dringen.  
Hierdoor groeien er dikwijls water-
planten met drijfbladeren of komen 
er waterplanten voor die zweven in 
de bovenste 15 cm van de water-
laag.  
 
Voorbeelden hiervan zijn: Water-
vorkje, puntkroos,  blaasjeskruid of 
gedoornd-of ongedoornd hoorn-

blad.  
Ook de macrofauna is anders. 
(Schoon)watersoorten maken plaats 
voor grote aantallen duikerswantsen 
en bootsmannetjes.  
Door de grote hoeveelheid orga-
nisch materiaal op de waterbodem 
komen er ook veel zoetwaterpisse-
bedden en slakken voor. 
 
3. Een voedselrijke bodem en een 
voedselrijke waterlaag. 
 
Kleine redelijke beschutte wateren 

De ontwikkeling van een waterplan-
tenvegetatie in stilstaande water-
plas of poel hangt ondermeer onder 
andere af van de voedselrijkdom 
van de bodem en van de waterlaag.  
 
Met voedselrijkdom wordt de be-
schikbaarheid van een drietal nutri-
enten of voedingsstoffen voor plan-
tengroei bedoeld. Dit zijn de nutri-
enten Stikstof (in de vorm van am-
monium (NH4

+) of nitraat (NO3
-), 

Fosfaat (vaak vrij Ortho-fosfaat, 
PO4

3-) en als laatste anorganisch 
koolstof (in de vorm als carbonaat 
(CO3

2-), bicarbonaat (HCO3
-) of als 

opgelost koolstofdioxide (CO2). 
De volgende situaties kunnen glo-
baal in een waterplas aanwezig zijn: 
1 Een matig voedselarme bodem 

en een voedselarme waterlaag. 
2 Een voedselarme bodem en een 

voedselrijke waterlaag. 
3 Een (matig) voedselrijke bodem 

en een (matig) voedselrijke wa-
terlaag. 

4 Een matig voedselarme bodem 
en een voedselarme waterlaag. 

 
1. Een matig voedselarme bodem 
en een voedselarme waterlaag 
 
Een waterplas met een wat rijkere 
bodem en een voedselarme water-
laag wordt over het algemeen ge-
kenmerkt door helder water en een 
uitbundige vegetatie.  
De bodem bestaat vaak uit mineraal 
zand, verder komen er plantensoor-
ten voor die de waterlaag optimaal 
gebruiken. Het zonlicht kan door de 
helderheid van het water tot op de 
bodem doordringen en is daardoor 
niet limiterend.  
Verder groeien de plantensoorten 
volgens een zogenaamde, verticale 
groeistrategie (Figuur 1).  
Wateren van dit soort systemen 
kunnen ook gekenmerkt worden 

door een bodem die bestaat uit een 
dikke organische laag.  
Door afbraakprocessen in de bodem 
worden humuszuren gevormd die 
de pH van de bodem kunnen verla-
gen. Deze lage pH remt uiteindelijk 
de afbraakprocessen door micro-
organismen en er kan veen ont-
staan. (Bijv in laag- of hoogveen-
putten of sloten).  
Ook worden deze wateren geken-
merkt door een grotere soortenrijk-
dom aan macrofauna (water-
insecten). Bijvoorbeeld veel soorten 
waterjuffer- en libellenlarven, ko-
kerjufferlarven, waterkevers, zeld-
zame slakken, platwormen, bepaal-
de soorten bloedzuigers, water-
vlooien en watermijten.Dergelijke 
wateren zijn vrij zeldzaam en ko-
men in onze regio dan ook bijna 
niet voor. 
 
2. Een (matig) voedselarme bo-
dem en een (matig) voedselrijke 
waterlaag 
 
Een toename van de voedselrijk-
dom van de waterlaag wordt geken-
merkt door een verschuiving van 
wortelende waterplanten naar niet 
wortelende waterplanten.  
De rol van de bodem als leverancier 
van voedingsstoffen neemt steeds 
verder af. De meeste plantensoorten 

Figuur 1: Verticale groeistructuur van 
waterplanten 

Figuur 2: horizontale groeistrategie 



bestaat vaak uit hoge aantallen dui-
kerswantsen, enkele waterjuffer- en 
libellenlarven soorten. Ook de wa-
terspin voelt zich er thuis.  
 
 
Een ander bijkomend probleem van 
verzuring is dat het nadelig is voor 
amfibieënpopulaties. In figuur 3 is 
te zien dat de eieren van verschei-
dende soorten amfibieën vrijwel 

volledig beschimmelen in water 
met een pH lager dan 4,2.  
Indien de beschimmeling van amfi-
bieën-eieren in dergelijke verzuurde 
vennen zodanig is, kunnen hele po-
pulaties verdwijnen. 
Oorspronkelijke niet verzuurde wa-
teren (vaak heidevennen) kon men 
vroeger in onze regio vooral aan-
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met een hoge concentratie voe-
dingsstoffen in de waterlaag groei-
en vaak helemaal dicht met Kroos 
en Kroosvaren.  
Vooral met planten die een horizon-
tale groeistrategie bezitten, zoals 
ook drijvend fonteinkruid die heeft. 
Ook veel helofyten zoals Liesgras, 
Lisdodde en riet groeien vanaf de 
oever steeds meer het water in.  
Het water in deze poelen is vaak 
sterk donkerbruin en troebel. De 
bodem bestaat uit een dikke organi-
sche laag waarin de afbraak proces-
sen hoog zijn. In de zomer kan in 
dit soort wateren zuurstofloze toe-
standen ontstaan.  
Vaak heeft het water dan een wat 
rottende geur (rottende eieren stank 
door H2S-vorming). Ondergedoken 
planten ontbreken vaak geheel in 
deze wateren en de macrofauna be-
staat vaak uit grote aantallen van 
enkele soorten. Bijvoorbeeld rode 
muggenlarven, slijkvlieglarven, 
duikerswantsen en bootsmannetjes. 
 
4. Een matig voedselarme bodem 
en een voedselarme waterlaag 
 
Deze wateren (pH rond de 6 à 7) 
zijn zeer soortenrijk begroeid met 
plantensoorten zoals oeverkruid en 
waterlobelia, soorten met een zoge-
naamde isoëtide groeivorm. Isoë-
tide soorten zijn speciaal aangepast 
om CO2, nodig voor de fotosynthe-
se, uit de bodem op te nemen.  
Verder nemen ze vooral nitraat als 
voedingsstof op uit de bodem. 
Doordat de waterlaag van deze wa-
teren vrijwel geen anorganisch 
koolstof bevat worden deze syste-
men tot de zachte wateren gere-
kend.  
Verder is voor deze niet-verzuurde 
zachte voedselarme wateren met 
een wat minder voedselarme onder-
waterbodem vaak een fraaie uitbun-
dige plantengroei van Kruipende 
waterweegbree, fijne waterranon-
kel, glaskroos, drijvende water-
weegbree en moerashertshooi ka-

rakteristiek.  
 
Verzuring van wateren 
De meeste wateren die gevoelig 
zijn voor verzuring liggen op de ho-
ge zandgronden.  
Door het zuur worden van het water 
door de verhoogde atmosferische 
stikstof depositie lost kalk CaCO3 
vanuit de bodem op in de waterlaag 
waardoor Knolrus uitbundig kan 
gaan woekeren (door verhoogde 
CO2-concentraties).  
Doordat nitrificatieprocessen 
(omzetting ammoniak en ammoni-
um naar nitraat) door de lage pH 
(<4,2) geremd worden kan vaak de 
concentratie ammonium (NH4

+) 
gaan toenemen. Hierdoor neemt ni-
traat in de bodem af en wordt am-
monium de belangrijkste stikstof 
leverancier voor planten.  
Waterplanten zoals waterlobelia en 
oeverkruid kunnen niet tegen de 
hoge ammonium concentraties en 
maken plaats voor veenmos, pitrus, 
waternavel of knolrus in of aan de 
rand van deze wateren. 
Ondanks dat het doorzicht van het 
water goed is groeien er weinig 
(water)planten en zijn deze verzuur-
de wateren zeer soortenarm aan ma-
crofauna. Vaak heeft het water een 
wat blauwige kleur. De macrofauna 

Figuur 3: Ei-sterfte (%) van de Heikikker, Bruine kikker, Gewone pad en middelsteGroene 
kikker, in relatie tot de pH van het water. 



De verwachtingen waren al vrij 
hoog gespannen, want volgens de 
veldmuizencyclus kon 1999 wel 
eens een goed kerkuilenjaar wor-
den. 

Toen Frank en Wim Cornelissen en 
Hans Oomen begin juni de perio-
dieke controle uitvoerden, werden 
hun verwachtingen echter ver over-
troffen. Ten zuidwesten en zuidoos-
ten van Chaam troffen ze drie be-
zette kerkuilenkasten aan met in 
totaal zestien jonge vogels. In Uli-
coten werd een nest met vier jonge 
vogels aangetroffen. 
Deze kasten zijn de afgelopen jaren 
in goede samenwerking met de 
agrariërs geplaatst.  
Nadat Wim de ‘krijtsporen’ ontdekt 
had, ziet Frank Degenaar op 6 april 
een kerkuil uit een een gat in een 
schuur aan de Schuttershoefweg in 
Chaam vliegen. Ook op enkele an-
dere plaatsen werden roestende 
kerkuilen aangetroffen. 

Kerkuilen 
succesvol 
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treffen op de hogere zandgronden.  
Soms kunnen door afgravings 
werkzaamheden enkele planten-
soorten van die in deze zachte wate-
ren voorkwamen opnieuw terug ko-
men.  
Dit komt doordat zaden van deze 
planten in de onderliggende (niet 
verzuurde bodem) nog aanwezig en 
kiemkrachtig kunnen zijn.  
Door een lage pH en een gebrek 
aan nitraat van en in de bodem ver-
dwijnen ze vaak net zo snel weer 
als ze waren gekomen.  
Herstel restauraties van vensyste-
men, inlaat van gebufferd(kalkrijk) 
(grond)water en bekalking van het 
inzijgings gebied rondom een ven 
kan de pH van het (bodem)water 
laten stijgen zodat karakteristieke 
soorten van zachte wateren terug 
kunnen komen, bijvoorbeeld het 
plan Lobelia bij Tilburg.  
 
Bij ons in de regio komen over het 
algemeen voedselrijke wateren 
voor. In deze wateren overheersen 

waterplanten met drijfbladeren zo-
als Drijvend fonteinkruid en man-
nagras. Ook komen er zwevende 
waterplanten voor. Enkele voor-
beelden hiervan zijn Watervorkje, 
puntkroos en blaasjeskruid. Deze 
laatste soort heeft speciale orgaan-
tjes om stikstof maar vooral anorga-
nisch koolstof afkomstig van dode 
insecten uit het water op te nemen.  
Verder liggen in onze regio heel 
wat (heide)vennen die van nature al 
zwakzuur zijn (pH = rond de 5). 
Rond en in deze vennen staan dan 
vaak zuurindicerende plantensoor-
ten zoals snavelzegge, waternavel, 
knolrus en pitrus. 
 

Reinier van Nispen 



Beekjuffers zijn zeer exclusieve 
libellen; ze lijken op waterjuffers. 
Ze hebben echter brede vleugels, 
die gewoonlijk metaalachtig van 
kleur zijn.  
De vleugels bewegen niet syn-
chroon en als je ze in de lucht ziet, 
lijkt het meer op het fladderen van 
een vlinder dan op het vliegen van 
een libel.  
Deze juffers (ongeveer 350 soor-
ten) komen verspreid voor in het 
noordelijk halfrond.  
In Europa komen er vier soorten 
voor. In Noord-Europa maar twee: 
de Weidebeekjuffer (Calopterix 
splendens) en de Bosbeekjuffer 
(Calopteryx virgo). 
 
Biotoopeisen 
Beide soorten ontwikkelen zich in 
zuurstofrijke beken en rivieren. Een 
belangrijk verschil in het biotoop 
van beide soorten is de watertempe-
ratuur in de periode dat de larven 
zich ontwikkelen.  
Weidebeekjuffer (18° - 24°C), Bos-
beekjuffer (13° - 18°C). Het is dui-
delijk dat de Weidebeekjuffer dus 
meer te zien zal zijn bij beken 
waarvan het water rechtstreeks door 
de zon beschenen wordt.  
Voor de Bosbeekjuffers is het van 

belang dat de watertemperatuur niet 
te hoog wordt. Ze zullen dus bij ons 
eerder bij een beek door het bos te 
zien zijn. De larven van de Bos-
beekjuffers ontwikkelen zich in de 
buitenbochten van meanders tussen 

Beekjuffers op de weg terug 
Weidebeekjuffers gezien. Robert 
was dan ook bijzonder opgetogen.  
Het feit dat beide beekjuffers min 
of meer door elkaar vlogen, is vol-
gens hem een teken dat de water-
temperatuur zich aan de bovengrens 
voor de Bosbeekjuffer en aan de 
benedengrens van de Weidebeek-
juffer beweegt.  
De Weidebeekjuffer is niet zo be-
dreigd als de Bosbeekjuffer en kan 
ook bij de andere beken in de buurt 
gezien worden. Daarom stelde Ro-
bert voor om ervoor te zorgen dat 
de oevers van het Merkske aan de 
zuidkant meer bebost worden.  
Door de landinrichting en door 
Staatsbosbeheer wordt hier op ver-
schillende plaatsen ook al wat aan 
gedaan. Als iemand ooit één van 
beide beekjuffers heeft waargeno-
men, dan hoort de vlinderwerk-
groep graag hiervan. 

 
Frans Vermeer 

 
Nagekomen bericht van 25 juni; 
 
Ik heb vandaag mijn monitoring-
route in de Halsche Beemden gelo-
pen (ivm Beekjuffers).  
Over een afstand van ca. 1000 m 
heb ik 11 Bosbeekjuffers en 137 !!!! 
Weidebeekjuffers gezien. Dit is één 
beekjuffer per 7 meter. 
Ik meen gehoord te hebben dat de 
fietstocht de Halbrug passeert (vlak 
voor Halschoor). Volgens mij heb 
je bij redelijk weer een heel goede 
kans hier Weidebeekjuffers boven 
het Merkske te zien. 
Let vooral op de rondvliegende 
mannetjes nabij waterplanten.  
 

wortels en takken. Door deze bioto-
opeisen zijn de Bosbeekjuffers nog 
sterker bedreigd dan de zeldzame 
Weidebeekjuffer. 
Beekjuffers in het Merkske 

Toen Robert Ketelaar met de voor-
lopige verspreidingsatlas voor libel-
len bezig was, had hij uit 1990 een 
waarneming van twee Bosbeekjuf-
fers bij het Merkske. Hij schreef dat 
bij het Merkske de populatie ver-
moedelijk verdwenen was (zoals op 
de meeste plaatsen).  
Er waren nog maar 9 populaties be-
kend uit heel Nederland. Tijdens de 
bijeenkomst van regionale vlinder-
werkgroepen vroeg hij medewer-
king bij het soortgericht onderzoek 
naar de beekjuffers. Omdat ik vorig 
jaar nog Bosbeekjuffers bij het 
Merkske gezien had, hebben wij (de 
vlinderwerkgroep) aangegeven met 
dit onderzoek mee te werken.  
Robert heeft meteen de tekst aange-
past en vermeld dat er tien popula-
ties in Nederland zijn. Afgelopen 
vrijdag (28 mei) was Robert bij het 
Merkske om samen met mij een 
monitoringroute vast te leggen.  
We hebben 7 Bosbeekjuffers en 6 
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