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Positief eerste overleg met
nieuwe wethouder
Op 23 juni vond het eerste overleg plaats met het nieuwe College van de
gemeente Alphen-Chaam. Aanwezig waren wethouder Ton Huijben, hoofd
sector grondgebiedzaken, Theo Schneijdenberg en groenambtenaar Frans
van Zijderveld. Mark en Leij werd vertegenwoordigd door Albert Boer en
Johan Schaerlaeckens.
Overlegvorm
Wethouder Huijben geeft aan waarde te hechten aan een goede verstandhouding en wil het overleg met Mark en Leij graag voortzetten. Twee maal per
jaar zal er ambtelijk overleg plaatsvinden en twee maal per jaar bestuurlijk
overleg. Het bestuurlijk overleg gaat in hoofdlijnen over het uitzetten van
beleidszaken, jaarprogramma’s e.d. Tijdens het ambtelijk overleg wordt
vooral aandacht besteed aan uitvoering en handhavingszaken. Middels een
verslag van het ambtelijk overleg blijft het College hiervan op de hoogte.

Egels

Natuuragenda
september
26, zo 9h

bezoek aan
struisvogelfarm

oktober
2, za 13h
3, zo 9h
29, vr 20h
+

Jeugdgroep
boswandeling
natuurwandeling
jaarvergadering
dialezing sier– en
moestuinen

november
7, zo 9h30 natuurwandeling
13, za 13h Jeugdgroep
quizmiddag
17, wo 22h Leoniden
19, vr 20h dialezing historie
ruilverkaveling
Baarle-Chaam
Groen in de kernen: Chaam vroeger

Beeld-Kwaliteitplan openbaar groen
De wethouder wil meer kwaliteit en kleur in de kernen. Momenteel wordt
het openbaar groen geïnventariseerd. Hierna volgt een beoordeling en een
eerste concept-beeldvorming. De wethouder stelt de inbreng van Mark en
Leij op prijs. Frans van Zijderveld maakt de eerste opzet voor een nieuw
groenstructuurplan. Eind 1999 zal het eerste overleg hierover met Mark en
Leij plaatsvinden. Het bestuur van Mark en Leij zal haar deskundige leden
binnenkort benaderen om hieraan mee te werken.

december
3, vr 20h

dialezing Spaanse
Extremadura +
zonsverduistering
5, zo 9h30 natuurwandeling
18, za 13h Jeugdgroep
Vogelrevalidatie
Centrum Zundert
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Bermbeheer
Het bermbeheer is momenteel
voortzetting van het beleid van de
drie voormalige gemeenten. De
wethouder wil het bermbeheer koppelen aan het Beeld-Kwaliteitplan.
Hierbij zal de gemeente in overleg
treden met de verschillende belangengroepen als ZLTO, de waterschappen, Mark en Leij etc. Daarna
wordt het beleid voor enkele jaren

vastgesteld.
Crossen in het buitengebied
De wethouder zegt toe dit onderwerp aan te dragen als project in de
eerste bijeenkomst van de werkgroep regionale handhaving milieuwetgeving. Deze is gepland begin
september. Inmiddels is duidelijk
dat de eerste resultaten van de
plaatsing van de borden “verboden
te crossen” in Baarle-Nassau weinig
hoopgevend zijn.
Project “Samen voor Groen”
In de Ruilverkaveling Alphen zijn
hele goede ervaringen met dit project opgedaan. We zien voordelen
om een dergelijk project ook voor
de ruilverkaveling Baarle-Nassau
en de herinrichting UlvenhoutGalder op te zetten. De erfbeplanting zou zelfs eerder in de procedure uitgevoerd kunnen worden dan in
de Ruilverkaveling Alphen is gebeurd. De kavelgrensbeplanting kan
dan in een later stadium van beide
landinrichtingsprojecten meegenomen worden.
Ook het bestuur van de ZLTO afdeling Zuid-Oost zou hier positief tegenover staan. De wethouder voert
hier nog overleg over met het hoofd
sector grondgebiedzaken.
Plan Kleine Landschapselementen
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Mark en Leij krijgt steeds vaker
verzoeken van agrariërs en particulieren voor ondersteuning en begeleiding bij de aanleg van poelen en
beplanting. Afgesproken wordt dat
de gemeente en Mark en Leij twee
keer per jaar deze verzoeken afwerken. In de praktijk komt het er op
neer dat de aanvragers bezocht worden, de locatie bekeken wordt en
advies gegeven wordt hoe de aanvraag verder af te wikkelen.
Meestal gaan die aanvragen richting
Landinrichtingscommissie of Brabants landschap. Vaak blijkt er subsidie mogelijk tussen de 70 en
100%.
Zo bloeden initiatieven vanuit de
streek niet dood, maar worden actief opgepakt en op een aantal belangrijke plaatsen worden waardevolle voorzieningen gerealiseerd.
De ervaringen worden opgenomen
in het op te stellen beleidsplan.
Als geïntegreerd onderdeel van het
Plan Kleine Landschapselementen
vraagt de wethouder Mark en Leij
een kaart te produceren met daarop
aangegeven waar poelen wel of niet
zijn gewenst. Mark en Leij zegt dit
toe.
Landschapsbeleidsplan
De procedure voor Plan Overbeek
is in volle gang. De gemeente
maakt momenteel samen met Waterschap Mark en Weerijs een inrichtingsplan. Dit plan wordt na de
zomervakantie besproken in de
werkgroep.
De ervaringen die hierbij opgedaan
worden kunnen gebruikt worden bij
het opstellen van het Landschapsbeleidsplan. Zowel de gemeente als
Mark en Leij zijn het erover eens
dat het belangrijk is dit plan praktisch en overzichtelijk te houden.
Beter kleine projecten beschrijven
en verspreid over vijf jaren uitvoeren dan een lijvig boekwerk waar
niets mee gebeurt. Frans van Zijderveld bereidt een projectplan voor.
Onderwerpen hierin zijn: planning,

betrokken partijen, mogelijke projecten, voorlichting, raming kosten
enz.
Dit wordt in het volgend overleg
besproken. Besluitvorming kan
door de Gemeenteraad plaatsvinden.
Bleeke Heide
Mark en Leij verzoekt de gemeente
haast te maken met de aanvraag
voor een aanlegvergunning voor het
inrichten van de Bleeke Heide.
Het werken in de laag gelegen
gronden kan in het najaar zeer
moeilijk worden. Ook verzoekt zij
de gemeente om medewerking om
een eenvoudige parkeerplaats te
kunnen realiseren. Bij deze parkeer-

plaats komt een zogenaamde gluurmuur, zodat zonder overlast in het
reservaat gekeken kan worden.
Verder
In het ambtelijk en bestuurlijk overleg kwamen verder aan de orde:
¾ Beschadiging bomen door onzorgvuldig aflagen van bermen,
onzorgvuldig en onregelmatig
maaien van gemeente- en provinciale wegen.
¾ Het op een te vroeg tijdstip
maaien van met name provinciale wegen.
¾ Bespreking van een aantal
handhavingszaken.
¾ Klachten van buurtbewoners
over verstoring door kinderen
van de poelen langs de sportvelden.
¾ Bestrijding eikenprocessierups.
¾ Aanleg poel in gemeentebos
onder Ulvenhout. Alle procedures zijn doorlopen. De poel kan
aangelegd worden.
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Van de Boswachter
Terugblik
Staatsbosbeheer heeft voor- en nadelen ondervonden van het extreem
droge weer. De voordelen zijn dat
alle beemden aan het Merkske goed
bewerkbaar waren en het hooi op
tijd afgevoerd kon worden zonder
diepe sporen na te laten.
De nadelen zijn dat er kleine brandjes geweest zijn omdat het bos op
veel plaatsen weer kurkdroog was.
Het weilandje in de boswachterij
Chaam aan de Huisdreef bleef gelukkig voldoende water houden
waardoor volop eenden en zelfs een
paartje dodaarzen tot broeden kwamen. Van Johan Schaerlaeckens
hoorde ik dat er op het Langven
zelfs drie paartjes geoorde futen
hebben gebroed.
Poelen werden door het vee extra
gebruikt voor afkoeling met het gevolg dat er een te grote hoeveelheid
mest in het water werd gedeponeerd. Dit kan voorkomen worden
door de poelen niet half af te rasteren, maar bijvoorbeeld slechts anderhalve meter uit de waterlijn,
waardoor toch een slikrand aanwezig blijft.
Afgesloten tijdens nachtelijke
uren
Zoals misschien bekend uit publicaties zijn de Strijbeekse Heide en het
Merkske voortaan afgesloten voor
nachtelijke bezoekers.
Hoewel Staatsbosbeheer haar gebied juist toegankelijk wil maken
voor het grote publiek, verontrustten de voortdurende droppings,
kroegen- en spooktochten het gebied te veel.
Door goede argumenten is het gelukt Driebergen (hoofdkantoor van
Staatsbosbeheer) hiervoor warm te
krijgen. Ze zijn daartoe ook komen
kijken.
Vanzelfsprekend blijft het voor na-

tuurliefhebbers altijd mogelijk met
een gids of vergunning te genieten
van de nachtelijke uren in onze natuurgebieden.
Het Speelbos
Het Speelbos werkt naar mijn mening uitstekend. Jammer dat er onlangs in de krant stond dat er niet
gegraven zou mogen worden. Nogmaals: kinderen mogen zich naar
hartelust uitleven, dus ook graven.
Het is ook mijn bedoeling dat er
speelbossen ontwikkeld worden in
het Mastbos en de boswachterij
Dorst, vooral om de druk in ons
Speelbos te verminderen. Hierover
zal binnen de Dienst nog gediscussieerd worden. Vaak komen mensen met kinderen voorbij de boswachterijen Mastbos en Dorst om
hier te spelen.
Zoals bekend ligt er in het Speelbos
een poel. Mijn idee is deze poel
door de Jeugdgroep van Mark en
Leij te laten adopteren. Wanneer
overleg is gepleegd met het bestuur
van de vereniging zal in de volgende Nieuwsbrief hierop terug gekomen worden.

worden.
Ik verwacht op het einde van het
jaar de informatie rond te hebben.
De wandelroutes zijn nog niet uitgebreid.
Het gebied ‘de Broskens’ is goed te
bewandelen doordat er voldoende
bewegwijzering aanwezig is voor
diegenen die bekend zijn met het
gebied. De route die loopt over de
Castelreesche Heide is eveneens bij
de meesten bekend en voorlopig
goed bereikbaar.
De wandelroute die volgens plan
nog op de kaart staat, zal eind dit
jaar gedeeltelijk gerealiseerd kunnen worden. De KRO, waarmee
Staatsbosbeheer een samenwerking
heeft voor tien afleveringen voor
het programma ‘Markant Nederland’, heeft mij benaderd voor een
uitzending over de Laarzenpaden in
het Merkske. Gelukkig heb ik ze
kunnen overtuigen dat dit gebied te
kwetsbaar is en de wandelroutes
onvoldoende gerealiseerd zijn voor
zo'n uitzending.
De visie voor het gebied is niet om
actieve recreatie aan te trekken.
Hoelang dit nog haalbaar is, is voor
mij de vraag.
Werkgroepen Mark en Leij
De werkgroepen van Mark en Leij
functioneren inmiddels. De contacten moeten alleen beter lopen. Door
de werkdruk is de belofte om af en
toe eens mee te lopen niet uitgekomen. Hopelijk komt hier verandering in met de komst van een nieuwe boswachter.

Recreatie in het Merkske
De ontwikkelingen in het Merkske
gaan door de vakantie momenteel
wat langzamer. Het infopaneel ligt
inmiddels bij de drukkerij, aan de
folder moet nog veel gecorrigeerd

Edwin van Meel,
boswachter Beheerseenheid
Ulvenhout-Chaam
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Jaarverslag 1998-1999
1. Algemeen.
Onze vereniging is in dit tweede
verenigingsjaar gegroeid van 304
naar 416 leden. Een toename van
zo’n tien leden per maand. De
Jeugdgroep is gegroeid van 18 naar
het maximale aantal van 30 kinderen. Hiervoor is inmiddels een
wachtlijst.
Ongeveer de helft van de leden is
afkomstig uit Chaam. Daarna volgen Alphen, Ulvenhout, Baarle,
Galder en Breda. Blijkens de inschrijvings-enquête gaat de belangstelling van de leden voornamelijk
uit naar wandelingen, fietstochten
en lezingen. Ook is er veel belangstelling voor ledenavonden en dagexcursies.
2. Bestuurlijke activiteiten
Het Algemeen Bestuur vergadert
tweemaandelijks. Daarnaast vergadert het Dagelijks Bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester eveneens tweemaandelijks, en verder zoveel als noodzakelijk is. Naast het bestuur kent de
vereniging de volgende organisaties;
1. Een Nieuwsbrief-redactie, bestaande uit drie personen. De
redactie is verantwoordelijk
voor het samenstellen en uitbrengen van de Nieuwsbrief.
2. Een Activiteitencommissie,
bestaande uit zes personen. De
commissie is verantwoordelijk
voor alle voor de leden georganiseerde activiteiten, en kan zonodig tijdelijke commissies samenstellen die de uitvoering
van eenmalige activiteiten organiseren. Zo zijn er commissies
gevormd voor de fietstocht in
de streek, de zonne-eclipsreis
van augustus en de ledenavon-

den. De Activiteitencommissie
komt tweemaandelijks bijeen.
De tijdelijke commissies zoveel
als nodig is.
3. Vier Natuurwerkgroepen, bestaande uit belangstellende leden en een coördinator. Deze
werkgroepen zijn gericht op
een specifiek aspect van natuur
of natuurbehoud en zijn toegankelijk voor alle leden. De vereniging kent momenteel de volgende werkgroepen; Vlinders,
Amfibieën, Planten en Vogels.
In oprichting zijn een werkgroep Ruimtelijke Ordening en
een werkgroep Bomen.
4. Een Jeugdgroep, bestaande uit
kinderen van de leden, onder
leiding van een coördinator en
een viertal groepsleiders. De
Jeugdgroep heeft een eigen programma en budget, en funktioneert tot op zekere hoogte onafhankelijk van de vereniging.
5. Een Werkgroep Werkdagen,
bestaande uit aktieve leden en
een coördinator. Deze werkgroep zet zich in voor het plegen van noodzakelijk onderhoud in de natuurreservaten in
de streek. Hiertoe is met Natuurmonumenten een vrijwilligerscontract afgesloten.
3. Externe contacten
Daarnaast onderhoudt het bestuur
de externe contacten. In het tweede
verenigingsjaar zijn er bijeenkomsten geweest met ondermeer Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer,
het Brabants Landschap, de gemeenten Alphen-Chaam en BaarleNassau, de Brabantse Milieu Federatie, de ZLTO Baronie afdeling
Alphen-Chaam, de Dienst Landelijk
Gebied, de Landinrichtingscommissies Baarle-Nassau en Alphen, het
Waterschap Mark en Weerijs en

diverse natuur- en milieugroepen.
De bijeenkomsten variëren van beleidsoverleg, het geven van voorlichting en advies tot het uitwisselen van informatie.
Verder is de vereniging Mark en
Leij vertegenwoordigd in allerlei
commissies en klankbordgroepen,
zoals het Vlaams-Nederlands groepenoverleg, het overleg StruktuurvisiePlus van Alphen-Chaam, de
Klankbordgroep Bestemmingsplan
Buitengebied Alphen, de Platform
Overleggroep Milieu Baarle, de
Klankbordgroep omlegging provinciale weg Alphen, de Klankbordgroep “Samen voor Groen” van de
Gemeente Alphen-Chaam, Grenslandschap Taxandria deelgebied
boswachterij Chaam en de ruilverkavelingscommissie Baarle-Nassau.
Tenslotte onderhoudt de vereniging
nog een veelheid aan contacten met
diverse andere instanties en verwante verenigingen.
4. Ledenactiviteiten
De vereniging heeft in het jaar

1998-1999 de volgende ledenactiviteiten georganiseerd;
Bijeenkomsten;
• Jaarvergadering op 30 oktober ’98, voor een 100-tal leden.
• Nieuwjaarsbijeenkomst op 8
januari '99. Ongeveer 90 leden
waren aanwezig en genoten na
de nieuwjaarstoast van een pittige quiz.
• Een Gezellige avond op 17
april ’99, ter gelegenheid van
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het tweejarig bestaan van de
vereniging.
Lezingen;
• Dialezing Hondsdonk en Valkenberg op 30 oktober '98, na
de jaarvergadering, door Toin
Rommers voor een 100-tal leden.
• Dialezing Ganzen op 20 november '98, door dhr. Van Den
Bergh, voor 45 leden.
• Dialezing Namibië en Botswana op 11 december '98, door
Johan Schaerlaeckens, Pierre
Adriaensen en John van Raak
voor 95 aanwezigen.
• Dialezing vogelrevalidatie op
19 februari '99, door Charles
Brosens, voor 50 aanwezigen.
• Dialezing vleermuizen op 26
maart '99, door Dick Klees,
voor zo'n 50 leden.
• Dialezing libellen op 11 juni
voor de leden van de vlinderwerkgroep.
Wandelingen;
• Wandeling Bavelsche Leij op
18 april '99, onder leiding van
Jeroen Stoutjesdijk, voor 40 leden.
• Wandeling Plan Lobelia op 16
mei '99, onder leiding van
Hemmo Dekkers, voor 35 leden.
• Op elke eerste zondagochtend
van de maand werden er natuurwandelingen in de streek
georganiseerd. Aan deze tien
wandelingen werd gemiddeld
door 20 tot 30 leden deelgenomen.
Fietstochten;
• Fietstocht in de streek op 27
juni '99, onder leiding van Albert Boer en Fred Froger, voor
zo’n 80 leden.
Excursies;
• Landgoed Gorp en Rovert op
27 september ‘98, onder leiding

•
•
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van Mark en Leij, voor 40 leden.
Zeeland op 20 februari ’99
voor de cursisten van de vogelcursus, zo’n 25 leden.
Staatsbossen op 6 juni ‘99, onder leiding van Mark en Leij,
voor 16 leden. Het bar slechte
weer was er de oorzaak van dat
de oorspronkelijke excursie
naar de Cartierheide niet door
kon gaan.

Educatie en voorlichting;
• Samen met de gemeente Alp-

hen-Chaam en Natuurmonumenten heeft Mark en Leij op
donderdag 25 maart ‘99 wederom de jaarlijkse boomplantdag
mede georganiseerd voor de
basisscholen van Alphen,
Chaam en Galder, en voor de
school voor speciaal onderwijs

“De Berkenhof”.
Jeugdgroep;
• Bosspeurtocht op 3 oktober
’98, voor 14 kinderen. Spoorzoeken en bomen herkennen.
• Wolvendag op 7 november ’98
in het Wolvenopvangcentrum
in Den Hout.
• Knutselmiddag voor de vogels
op 19 december ’98. Nestkastjes getimmerd en wintervoeding gemaakt.
• Bezoek Natuurmuseum te Tilburg op 30 januari ’99, met 17
kinderen. Een leuke en zeer
leerzame middag.
• Ganzentocht in de omgeving
op 20 februari ’99, 17 kinderen.
• Deelname Werkdag in de natuur op 6 maart ’99. Een twintigtal kinderen hielpen met
knotwilgen planten. Er was
warme chocomel, erwtensoep,
broodjes en veel enthousiasme.
• Plantjesdag in ’t MEC op 10
april ’99 met 21 kinderen. Planten leren ruiken, voelen en bekijken.
• Tentoonstelling bomen op 2
juni ’99. 15 kinderen hielpen
hieraan mee .
• Knutselmiddag voor de bijen
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op 5 juni ’99, met 22 kinderen.
Door het slechte weer kon het
bezoek aan een echte bijenstand
helaas niet doorgaan.

de portokosten geeft.
Ook publiceren we regelmatig artikelen over onze vereniging in de
streekbladen.

Werkgroep Werkdagen;
Onder leiding van Natuurmonumenten, waarmee Mark en Leij een
vrijwilligerscontract heeft afgesloten, werden er onderhoudswerken
uitgevoerd in de nieuwe reservaten
van Natuurmonumenten.
Er werd gewerkt op 12 december,
23 januari en 6 maart, waabij we
steeds konden rekenen op een grote
opkomst van de leden.

Natuurwinkel;
De vereniging Mark en Leij heeft
ook een bescheiden natuurwinkel.
Met de aankoop van artikelen uit
onze winkel steunt u niet alleen de

Publicaties;
In het tweede verenigingsjaar is de
Mark en Leij Nieuwsbrief vier maal
verschenen. Hierin worden de activiteiten van de vereniging belicht,
en wordt uitgebreid ingegaan op
allerlei aspecten van natuur en landschap.
De oplage is gegroeid van 150
exemplaren voor het eerste nummer
naar ruim 330 exemplaren. Ook de
omvang van de Nieuwsbrief neemt
toe; de eerste uitgave telde 12 bladzijden op A4-formaat. Via 16 en 20
is dit inmiddels uitgegroeid naar
een respectabele 24 bladzijden.
Naast de leden ontvangen ook diverse instanties onze Nieuwsbrief.
Zo’n 90% van de Nieuwsbrieven
wordt bezorgd door de eigen leden,
wat een aanzienlijke besparing op

natuur maar ook de verenigingskas.
Nieuw zijn ondermeer de cadeaubonnen, waarmee u iemand kunt
verrassen met een lidmaatschap of
een natuurcadeau.
5. Besluit:
Met bescheiden trots mogen we
concluderen dat ook het tweede verenigingsjaar behoorlijk succesvol was.
Vele van onze inspanningen vertaalden
zich direct in toename van kwaliteit
van natuur en landschap in onze
streek. We hebben een veelheid aan
activiteiten georganiseerd, die zich
in een grote belangstelling mochten
verheugen. In korte tijd heeft Mark
en Leij een grote naamsbekendheid
opgebouwd. Zonder onze leden zou
het onmogelijk zijn te bereiken wat
we bereikt hebben.
De onverminderde groei van de vereniging geeft duidelijk aan dat de
behoefte aan kennis en behoud van
natuur en landschap in de streek
sterk leeft.
Mark en Leij streeft naar een zo
hoog mogelijke kwaliteit in haar
activiteiten en werkzaamheden, en
zal trachten dit in de toekomst te
handhaven en zo mogelijk verder te
verbeteren.
Tenslotte bedankt de vereniging al-

le mensen die aan dit succesvolle
tweede jaar hebben bijgedragen
voor hun inzet.
Beleid en activiteiten
Onze eerste opzet is het huidige kwaliteitsniveau van Mark en Leij te
handhaven. Dit geldt zowel voor actviteiten naar de leden als onze inzet
voor natuur en landschap.
We willen de contacten met de gemeenten, de agrarische belangengroepen en de natuurbeherende instanties
verder optimaliseren en struktureren.
Wij hechten veel waarde aan educatie
en voorlichting, en zullen hieraan in
de toekomst nog meer aandacht besteden.De inmiddels florerende
Jeugdgroep is hiervan een goed voorbeeld.
De werkgroepen zijn begonnen met
de inventarisaties van de natuurwaarden in de streek. Het achief waarnemingen staat in de startblokken. En
we hebben nog wat ijzers in het vuur.
Kortom, we zien het nieuwe verenigingsjaar met vertrouwen tegemoet.
Bestuur Mark en Leij
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Werkgroep Bomen
Mark en Leij zoekt leden die toe
willen treden tot de nieuwe werkgroep Bomen. De voorkeur gaat in
eerste instantie uit naar leden die
nog niet in een andere werkgroep
zitten.
De werkgroep zal uiteindelijk worden gevormd uit zo’n tien leden.
We streven er naar dat de werkgroepleden verspreid woonachtig
zijn over het werkgebied van Mark
en Leij.
Doelstelling
Het inventariseren van de bomen in
ons werkgebied op historie, ecologie, natuurwaarde en schoonheid.
Waardevolle bomen moeten zo een
beschermde status krijgen.
Inventariseren geschiedt door middel van fietstochten en wandelingen
in het werkgebied waarbij, op termijn, ieder lid een eigen gebied toegewezen krijgt. Na de inventarisatie

worden de bomen gezamenlijk beoordeeld op hun
waarde.
Uitwerking
Nadat door de werkgroep
is besloten om een boom
een beschermde status te
geven, worden de bomen
voor bescherming aan de
Bomenstichting aangeboden. Samen met hen wordt
bekeken of het werkelijk
de moeite waard is om deze bomen een beschermde
status te geven.
Het is de bedoeling dat we
snel van start gaan. Binnenkort verschijnt namelijk de Vaste Grenzenkaart
van de Ruilverkaveling
Baarle-Nassau.
Op deze kaart worden alle
landschapselementen geïn-

lindepijlstaart

ventariseerd en gewaardeerd. Met
onze gegevens kunnen we beter op
deze kaart inspelen en bijdragen tot
behoud van waardevolle bomen in
onze streek.
Indien u zitting wilt nemen in deze
werkgroep kunt u zich opgeven bij
het secretariaat van Mark en Leij.
Later krijgt u bericht voor een kennismaking met de groep en wordt er
besproken hoe we verder gaan.
Henk Cornelissen
Henk is graag bereid om geïnteresseerden aanvullende informatie te
verschaffen:
telefoon: 013-5082355.

Bomen en insekten
Veel insecten zijn voor hun voortbestaan volledig afhankelijk van een
bepaalde soort boom. In de bovenstaande grafiek is aangegeven hoeveel
insecten verbonden zijn met een specifieke boomsoort.
En niet alleen insecten. Ook veel vogels en zoogdieren zijn afhankelijk
van bepaalde bomen. Een boom is veel meer dan alleen maar een boom!
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Waarnemingen in de streek
Bijzonder broedgeval
Op het Langven in de Strijbeekse
Heide hebben maar liefst drie paartjes geoorde futen gebroed.
Op 17 juli werden er 6 volwassen
vogels gezien met in totaal 7 jongen
in 3 verschillende leeftijdsgroepen.
Op het Rondven zat nog een paartje
geoorde futen die er niet in geslaagd zijn jongen groot te brengen.
Geoorde fuut

De geoorde fuut is een rode lijstsoort en heeft zich pas in deze eeuw
als broedvogel gevestigd in Nederland en overig West-Europa.
Het voorkomen is sterk wisselend,
zowel in aantal als wat gebieden betreft. Het op peil houden van de waterstand in potentiële broedgebieden is van belang. De laatste jaren
schommelt het aantal broedparen in
Nederland tussen de 80 en de 250.
IJsvogels
Henk Laarhoven aan de Alphensebaan in Chaam deed op 16 juni een
wel heel merkwaardige waarneming. In huis hoorde hij een tik tegen de ramen. Nu maakt hij dat wel
meer mee. Meestal betreft het merels of ringmussen die tegen het
raam aangevlogen zijn. Henk ging
kijken en zag tot zijn stomme verbazing een ijsvogeltje onder het
raam liggen. De vogel bleek geen
zichtbare uitwendige verwondingen
te hebben. Toen de vogel weer tekenen van leven begon te geven,
heeft Henk hem op een tak in de
schaduw gezet. Na nog een tiental

minuten versuft rondgekeken te
hebben, vloog de vogel weer weg.
Hopelijk ondervindt hij geen nadelige gevolgen van de botsing.
Reinier van Nispen en Rob Beenen
zagen op woensdag 28 juli een ijsvogel bij de zijarm van de Mark,
naast het weiland met het ooievaarsnest (Blauwe Kamer). Zij waren daar de poelen aan het inventariseren voor de amfibieënwerkgroep. Pieter van Eil zag op dezelfde plaats zowel op 12 als op 15 augustus een ijsvogel, op 15 augustus
zelfs twee keer. Pieter sluit het niet
uit dat het twee vogels betreft.
Ook werden er ijsvogels langs ’t
Merkske gezien. Als we enkele
zachte winters krijgen, zal het waarschijnlijk niet lang duren dat we de
ijsvogel als broedvogel kunnen verwelkomen. Misschien is het inmiddels al wel zo ver.
Een heel merkwaardige waarneming van een ijsvogel deed Johan
Schaerlaeckens. In de vroege ochtend van 24 augustus zag hij op het
Langven in de Strijbeekse heide een
ijsvogelop een paaltje midden in het

ijsvogel handtam

water zitten. Vanwege de zuurgraad
komt hier geen vis voor. Wat de vogel hier deed is onduidelijk, misschien een jong, onervaren exemplaar, of kwam hij van België?
Roofvogels en uilen

ijsvogel

In ’t Broek wordt regelmatig een jagende boomvalk gezien. Toch lijkt
het aantal broedgevallen van dit
schitterend roofvogeltje snel terug
te lopen. Boomvalken zijn uitstekende vliegers en jagen vooral op
zwaluwen en grote libellen. Ze
overwinteren in zuidelijk Afrika.
Er broeden nog zo’n vier tot vijf
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paartjes in ons werkgebied.
boomvalk

O
p
vrijdag 30 juli
za g
Frank Degenaar 2 wespendieven boven zijn ‘landgoed’
langs de Wildertstraat in Chaam.
Ook boven de bosrand langs ’t
Broek werd deze zeldzame roofvogel enkele keren gezien. De laatste
waarneming betrof 15 augustus
toen een jagende vogel heel laag
overkwam.
John van Raak zag op zaterdag 31
juli een bosuil nabij de Hondsdonk.
In ’t Broek liet een jonge ransuil
zich regelmatig overdag bewonderen. De vogel was weinig schuw.
Onafhankelijk van elkaar werd hij
waargenomen door Frank Degenaar, Johan en Sonja Pals en Joep
Hermans. Jan van den Boer ziet in
de late schemering regelmatig een
of twee jagende kerkuilen. Ook waren in ‘t Broek een nest uitgevlogen
jonge torenvalken actief. Luid kekkerend bedelden zij om voedsel.
Een jong vrouwtje havik komt hier
regelmatig op de talrijk aanwezige
houtduiven en kieviten jagen.
Behalve uit Chaam komen er uit de
rest van ons werkgebied ook goede
kerkuilenberichten: Een kerkuilenkast in Galder aan de rand van het
Mastbos bleek bewoond te zijn. Een

nachtzwaluw
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van de jongen werd buiten de
schuur op het gazon gevonden en is
naar het vogelasiel in Zundert gebracht. Aan de Hoogstratense baan
in Baarle-Nassau zijn dit jaar weer
4 jonge kerkuilen geringd. Ook in
de kom van Baarle-Nassau op de
Hoogbraak heeft een kerkuil jongen
grootgebracht. Een andere kerkuilenkast in de buurt van Hazeldonk
werd bewoond door een familie
steenuiltjes. Van een van de steenuiltjes die in het uitvlieggat zat, zijn
foto’s gemaakt.

tweede helft van juli een nachtzwaluw op de Strijbeekse heide. De
nachtzwaluw is een vogel van de
rode lijst. De laatste jaren broeden
450 tot 600 paar nachtzwaluwen in
ons land. Het leeuwendeel daarvan
op de Veluwe, Noord-Brabant en
Limburg. Mark en Leij zal bij het
overleg met Staatsbosbeheer aandringen om een deel van de Staatsbossen in Chaam in te richten voor
enkele paartjes nachtzwaluwen.
Rond 1980 zaten hier nog 10 paartjes.

Zwaluwen

Regenwulpen
Op 18 juli werd de eerste groep regenwulpen gezien langs de Mark.
In tegenstelling tot de gewone wulp
zijn regenwulpen geen broedvogels.
Ze zijn wat kleiner dan de gewone
wulp en trekken in onze streek vrij
talrijk in groepen door vanaf begin
juli tot eind augustus. Het fluitende
bie-bie-bie-bie-bie-bie-bie is heel
kenmerkend.

Op 20 juli zag
Frans Vermeer
boven een perceel graszaad
op de Castelreesche Heide
naar schatting
tussen de 200
en 300 foeragerende boerenzwaluwen.
Naar we hoorden broedden in een
van de boerderijen die hier staan
meer dan 25 paartjes boerenzwaluwen. In het Chaamse Bekengebied
vloog soms ook een groep van zo’n
honderd boerenzwaluwen.
Op 23 juli werd er in ’t Broek een
oeverzwaluw gezien. Boven de bebouwde kom van Chaam ‘gierden’
dit jaar weer vele tientallen gierzwaluwen. De aantallen lijken jaarlijks toe te nemen.
Bij de familie Van de Heijning aan
de Ulicotenseweg in Chaam waren
maar liefst 17 nestjes van de huiszwaluw.
Nachtzwaluw
Jeroen Stoutjesdijk hoorde in de

Gele kwikstaarten

We dachten dat de Gele kwikstaart
gele kwikstaart als
broedvogel voor de streek verloren
was. Dit jaar was er een onverwachte invasie van broedende gele
kwikken. Tussen Chaam en BaarleNassau ter hoogte van de Strijbeekse beek broedden minstens 2 paartjes, op de Bleeke Heide ook 2
paartjes en in ’t Broek 1 paartje. Op
de eerste 2 locaties werden met zekerheid jongen grootgebracht.
Lepelaar
Met de snelle toename van het aan-
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tal broedparen in Nederland is het
niet vreemd dat we in onze streek
ook meer kansen krijgen deze sierlijke vogels tijdens de trek te zien.
Will Antens uit Galder nam op 20
augustus een exemplaar waar langs
de Mark in het nieuwe natuurgebied. Op 25 augustus was het dier
(een jonge vogel) nog altijd ter
plaatse.
Vogelplezier bij de vlinderwerk-

lantaarntje

groep
De vlinderwerkgroep had op zaterdag 21 augustus een bijzondere
wandeling bij de Broskens langs ’t
Merkske. De vlinders waren niet
overdadig aanwezig maar wel de
vogels: ze hadden het geluk een
velduil goed te kunnen aanschouwen.

velduil

Frans Vermeer had begin augustus
de velduil al enkele keren waargenomen. Soms gaan er jaren voorbij
zonder dat deze uilensoort in onze
streek wordt waargenomen.
Velduilen zijn grondbroeders van
ruige terreinen met open plekken.
Het zijn echte zwervers. De soort
staat op de Rode Lijst vanwege de
duidelijke afname. Het aantal
broedparen in Nederland schommelt de laatste jaren tussen de 50 en
175, waarvan tenminste driekwart
op de Waddeneilanden (m.n. Ameland).
Verder zag de vlinderwerkgroep
nog twee boomvalken. Het vrouw-

tje zat op een kale boomtak op ongeveer 50 meter afstand. Een magnifiek beeld. Verder nog 6 buizerds
en een havik. Kortom, minder vlinders maar des te meer vogelplezier
bij de vlinderwerkgroep. Natuurlijk
werden ook libellen waargenomen,
waaronder de geelvlekheidelibel, de
bloedrode heidelibel, de zwervende
pantserjuffer, de gewone oeverlibel,
de kleine roodoogjuffer en het lantaarntje.
Zij overleefden het niet
Joep Hermans vond op 16 juli een
doodgereden kerkuil langs de Baarleseweg. De vogel was geringd.
Onze kerkuilencoördinator Wim
Cornelissen heeft direct contact gezocht met de provinciale kerkuilencoördinator Gerard van der Kaa.
Deze kon de levensgeschiedenis
snel traceren, want hij had de vogel
zelf als nestjong in de kast geringd
op 12 juni 1998 in de kerk in Volkel, zo’n 80 km van de plaats waar
hij het leven liet. De vogel was toen
45 dagen oud.
Boswachter Edwin van Meel vond
in de Staatsbossen bij Chaam het
vleugelskelet van een roodbruine
roofvogel. De specialisten wisten er
geen naam op te plakken.
(arendbuizerd?, steppebuizerd?).
Edwin stuurt de vogel op om het
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raadsel op te lossen.
We kregen weer enkele meldingen binnen van jonge gierzwaluwen die
te vroeg het nest
verlaten hadden en op
de grond
lagen.

Gierzwaluwen
zijn zulke gespecialiseerde vliegers
dat zelfs volwassen
vogels niet van de grond
kunnen opstijgen. Ook zijn
het voedselspecialisten, die in een
vogelasiel moeilijk te helpen zijn.
We hebben geadviseerd om de dieren, waar mogelijk, terug in het nest
te zetten.
We kregen melding dat er nabij de
Goudberg (Strijbeekse Heide) drie
dode vossen gevonden waren.
Ze zijn voor sectie opgestuurd.
Twee ervan waren drachtige moervossen. Vreemd genoeg bleek er
geen spoor van vergiftiging te zijn.
Het lijkt ons belangrijk te weten
hoe de vossen dan aan hun eind ge-

wespenorchis

komen zijn.
Op zaterdag 17 juli zag Corrie van
Haperen in de bosberm van de
Woestenbergseweg (verbinding Bavel met Slingerdreef) aan de
Chaamse kant 20 bloeiende wespenorchissen. Een week later bleek
alles gemaaid te zijn.
Mede op verzoek van Corrie heeft
Mark en Leij contact opgenomen
met Frans van Zijderveld van de gemeente Alphen-Chaam met het verzoek om aangepast maaibeheer.
Frans geeft aan dat dit informatie is
die hij graag ontvangt en goed kan
gebruiken. Hij zal het bermbeheerplan aanscherpen. Corrie stuurt hem
hiertoe de exacte locatie van de orchideeën op.
Vreemd gedrag sperwer
Op 18 augustus krijgen we om half
elf ’s morgens een telefoontje van
Dr. Wensing. Op de volière in zijn
tuin zit een sperwer.
Als het dier weggejaagd wordt,
komt het na enkele minuten weer
terug. Om kwart voor elf gaat Henk
Laarhoven kijken. Het blijkt een
vrouwtje sperwer te zijn. De vogel
draagt geen ring, heeft geen zichtbare verwondingen, er zijn ook
geen tekenen van gevangenschap.
Sperwers zijn doorgaans schuwe
roofvogels. Dit exemplaar is echter
tot op enkele meters benaderbaar,
vliegt dan soepel weg om na enkele
minuten steeds weer terug te keren.
Het advies van Charles Brosens van
het Vogelrevalidatiecentrum in
Zundert is om de kooi binnen te
zetten. De vogel zal dan wel vertrekken.
Om 19.00 uur wil dr. Wensing de
kooi binnen zetten omdat de sperwer nog altijd op de kooi zit. Als
zijn hond mee de tuin inloopt, verschrikt de sperwer en vliegt in paniek tegen een ruit. Dr. Wensing
legt de versufte sperwer in een
kooitje.
De gewaarschuwde Henk Laarhoven brengt de vogel naar het vogelrevalidatiecentrum in Zundert. De
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conclusie van Charles Brosens: Het
betreft een gave, jonge sperwer die
verzwakt en vermagerd is. Waarschijnlijk is het onervaren dier zo
uitgehongerd dat het zien van mogelijke prooi alle angst heeft doen
verdwijnen. De vogel is na een
week voederen en luieren in vogelhotel Charles weer in de vrije nasperwer

tuur losgelaten.
Beekjuffers
Op een zonnige maandagmiddag op
26 juli passeerden Rien Geerts en
Johan Schaerlaeckens al fietsend
Baarlebrug over ’t Merkske. Natuurlijk moest er even over het water gekeken worden. In het zonnetje
zat een vrouwtje Weidebeekjuffer
op een rietstengel. Enkele decimeters daarnaast zat een schitterend
gekleurd mannetje uitbundig met
zijn vleugels te wapperen. Plotseling liet het mannetje zich op het
water vallen en liet zich enkele decimeters meedrijven. Dit herhaalde
zich enkele keren. Het vrouwtje
was blijkbaar voldoende geïmponeerd want vlak daarna vond de paring plaats. De verhalen van dit
baltsritueel waren ons uit de boeken
bekend. Om het met eigen ogen te
zien was indrukwekkend.
Tot dusver waren er nog geen weidebeekjuffers gesignaleerd langs de
hermeanderde stukken van de
Chaamse Beken. Op 30 juli zag
Johan Schaerlaeckens langs de
Laag Heiveldse Beek voor de eerste
keer een mannetje en 2 dagen later
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twee mannetjes en een vrouwtje.
Weidebeekjuffers zijn indicatoren
van stromend, zuiver water. Ze zijn
de laatste jaren gelukkig weer in
opmars en zoals Frans Vermeer in
de vorige Nieuwsbrief schreef weer
een gewone verschijning langs ’t
Merkske. Op 9 juli telde Frans 164
weidebeekjuffers langs ’t Merkske.
Op 25 mei zag hij maar liefst 11
exemplaren van de nog zeldzamere
bosbeekjuffer, waarvan maar 12 populaties in Nederland bekend zijn.
De bosbeekjuffer is ook gezien
waar Merkske en Noordermark samenkomen. Jeroen Stoutjesdijk ziet
jaarlijks onder Ulvenhout enkele
bosbeekjuffers.
Vlinders
Sinds 1995 wordt er een vlindermonitoringroute gelopen in de Broskens. Een voorlopige conclusie die
getrokken kan worden is dat de landelijke trend gevolgd wordt. Dit betekent dat er minder soorten en
minder vlinders gezien worden.
Dit blijkt bijvoorbeeld uit volgende
gegevens voor de kleine vos:
♦
1995 28 vlinders
♦
1996 18 vlinders
♦
1997 9 vlinders
♦
1998 5 vlinders
♦
1999 0 vlinders
Dit terwijl de kleine vos eigenlijk
een soort is die overal waargenomen moet kunnen worden. Het aantal waargenomen soorten is in deze
vijf jaar achteruit gegaan; dit is echter niet significant.
♦
1995 21 soorten
♦
1996 22 soorten
♦
1997 19 soorten
♦
1998 18 soorten
♦
1999 19 soorten
Er is ook positief vlindernieuws:
Wim Cornelissen zag op 31 juli in
de Withagen vier koevinkjes vliegen. De laatste waarnemingen dateren van meer dan 25 jaar geleden.
Ook zag Wim tijdens zijn wandeling op drie plaatsen de Hoornaar
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koevinkje

(onze grootste wesp).
In ‘t Broek werd op 13 augustus
een bruin blauwtje waargenomen
door Frans Vermeer. Reinier van
Nispen en Karin van Duren den
Hollander zagen eveneens een bruin
blauwtje bij de Mark in Strijbeek.
Het bruin blauwtje wordt zelden in
Brabant waargenomen.
Tijdens de wandeling van de vlinderwerkgroep op 24 juli werden eikepages waargenomen. Hoewel dit
niet zo bijzonder is, vermelden we
dit toch. Door de verborgen leefwijze wordt dit prachtige vlindertje
dikwijls over het hoofd gezien. Dit
vlindertje zie je meestal boven in
een eik en je hebt dus echt een verrekijker nodig om het goed te bekijken. Voor verschillende werkgroepleden was het de eerste keer dat ze
dit vlindertje zagen.
Vissen
In de brede meanders waar de Heikantse beek en Laag Heiveldse beek
elkaar kruisen zitten een zevental
enorme karpers, waaronder een goudkleurige.
Het is niet bekend of die
vanuit de Mark op zijn
komen zwemmen of ter
pla at se d oor e e n
‘natuurlief-hebber’ zijn
losgelaten. In hetzelfde
stuk zijn weer enkele
snoeken gezien. Vanaf eind juli
zwemmen weer scholen van honderden riviergrondels in de Laag
Heiveldse Beek, voornamelijk veel
jong broed.

Ondergelopen weilanden Staatsbosbeheer
In de vorige Nieuwsbrief schreven
we al over de vogelrijkdom in deze
nieuwe wetlands. Nu we wat verder
in het seizoen zijn, hebben we kunnen waarnemen dat enkele paartjes
dodaarsjes (een rode lijstsoort) en
kuifeenden er in geslaagd zijn hier
jongen groot te brengen.
Zoogdieren
Tegen de bebouwde kom van
Chaam zijn enkele bunzings gezien.
Ook is er een vos gesignaleerd. Om
de dieren niet in gevaar te brengen,
geven we geen plaatsbepaling. In de
inmiddels brede houtwallen in ’t
Broek brengen enkele reeën vaak
rustend de dag door.
Waarnemers: Johan Pals en Sonja Vrijenhoek, John van Raak, Sem
Mallée, Joep Hermans, Rob Beenen, Reinier van Nispen, Karin van
Dueren den Hollander, Frans Vermeer, Albert Boer, Wim Cornelissen, Hans Oomen, Edwin van Meel,
Rien Geerts, Frank Degenaar, Corrie van Haperen, Henk Laarhoven,
Ad Jansen, Jeroen Stoutjesdijk, Pieter van Eil, Will Antens, dr. Wensing, Joost van den Ouweland, Jan
van den Boer, Johan Schaerlaeckens.
Iedereen kan zijn waarnemingen
doorgeven aan Johan Schaerlaeckens, telefoon: 0161-492046,
E-mail: schaerl@westbrabant.net
riviergrondel
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Insectenvriendelijk
wegbermbeheer
Tijdens wandelingen op de Castelreesche heide valt het snel op dat de
bermen die niet zo rigoureus onder
handen worden genomen als de rest
een veel grotere rijkdom aan insecten bezitten. Waar de wegbermen
niet gefreesd worden, ziet men verschillende graafbijen en loopkevers.
Wanneer zal de gemeente BaarleNassau inzien dat deze wegen niet

bedoeld zijn voor Mercedes rijders
die hier met 100 km per uur overheen willen?
Wat dat betreft moet men maar eens
naar de wegbermen van zandwegen
in de stad Turnhout gaan kijken,
bijvoorbeeld tussen de Zwarte heide
en de Grote Klotteraard.
Sinds 1992 is de stad Turnhout
overgeschakeld naar een milieuvriendelijk bermbeheer.
Een initiatief dat hier zeker navolging verdient!
Frans Vermeer

Medewerker gezocht !

Extra
Nieuwsbrief
Door de grote hoeveelheid copij die
onze leden hebben toegezonden is
het helaas niet mogelijk om alles op
korte termijn in de Mark en Leij
Nieuwsbrief te publiceren.
Wij vragen uw begrip hiervoor.
Binnenkort verschijnt er echter een
extra Nieuwsbrief om deze achterstand in te halen.
Daarin ondermeer een verslag van
het eerste kampeerweekend van
onze Jeugdgroep, een verslag van
de reis naar de totale zonsverduistering en een verslag van de reis die
een twaalftal leden dit voorjaar maakten naar de Spaanse Extremadura.

(advertentie)

Mark en Leij is een zeer succesvolle en snel groeiende vereniging
die zich richt op natuur- en landschapsbescherming. Mark en Leij
tracht hiermee een wezenlijke bijdrage te leveren aan de toekomst.
Wij vragen:
De redactie van de Mark en Leij Nieuwsbrief wil haar team uitbreiden tot
vier personen. Daarom zoeken wij iemand met ervaring op computergebied
en vooral veel creativiteit en gevoel voor layout. Verder zijn wenselijk een
email-adres, een redelijk moderne PC en eventueel het bezit van een scanner.
Uw taak:
De werkzaamheden omvatten voornamelijk het verzorgen van de layout van
artikelen en bijbehorende illustraties in MS-Publisher en MS-Word, alsmede
het bewerken van foto’s en illustraties met behulp van een computer.
Wij bieden:
♦ Werken in de vooruitstrevende en gezellige Mark en Leij sfeer.
♦ Een uitgebreide opleiding en begeleiding bij het
werken met voornoemde programmatuur.
♦ Inschaling conform de Mark en Leij CAO, hetgeen inhoudt een aanzienlijk salaris in natura, alsmede het geheel gratis invullen van uw vrije tijd.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen
met John van Raak, telefoon 0161-491803

Verder een artikel over de Leoniden, een meteoorzwerm die om de
33 jaar zeer spectaculair kan zijn.
Dit is het eerste van een serie artikelen over de niet-levende natuur
in het vrije veld.De natuur heeft ons
nog veel meer te bieden dan alleen
dieren en planten. De regenboog,
onweer en bliksem, zon en sterren,
de seizoenen, poollicht, luchtspiegelingen……
Natuurkunde dus. Vroeger een saai
vak op school. In het vrije veld is
dit wel anders. Een bredere kijk op
onze planeet.
Meer in de volgende Nieuwsbrief,
die omtrent half october bij u in de
bus valt.
Redactie Nieuwsbrief

Let’s make things better!
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Steenuiltjes krijgen de vrijheid in ‘t Broek
Al jaren onderhouden bestuursleden van Mark en Leij goede contacten met de beheerders van het
Vogelrevalidatiecentrum Zundert.
Zaterdagmorgen 14 augustus vonden wij (Frank Degenaar, Wim
Cornelissen, Henk Laarhoven en
Johan Schaerlaeckens) het weer
eens tijd om ons traditioneel bezoekje af te leggen.
Pierre Adriaensen leidde ons rond
en lichtte ons voor over de nieuwste
ontwikkelingen van “Plan 2000”.
Het centrum is inmiddels bezig met
de uitvoering van fase 1, het aanleggen van de vogeltuin met daarin
allerlei nieuwe kooien.
Tijdens het nuttigen van een kopje
koffie voegde voorzitter Charles
Brosens zich bij ons. Charles is al
jaren een goede bekende en verzorgde onlangs een van de beste
Mark en Leij-lezingen in Bellevue.
Terloops vroegen we Charles eens
aan de Mark en Leij streek te denken als hij steenuiltjes had die zo

ver gerevalideerd waren dat ze losgelaten konden worden. Charles
maakte weinig woorden vuil aan
ons verzoek. Hij pakte een net, ging
naar een kooi en ving daar de vijf
aanwezige kwieke steenuiltjes. Het
waren vijf verweesde jongen die in
het vogelrevalidatiecentrum grootgebracht waren. Als uitzetplaats
dachten we onmiddellijk aan ’t
Broek in het Chaamse Bekengebied, een perfecte biotoop voor
steenuilen.
Dit gebied herbergt nog maar één
paartje, terwijl er beslist plaats is
voor meer. Uiteraard hebben we
eerst contact opgenomen met opzichter Hans Hofland van Natuurmonumenten. Ook Hans was enthousiast en juichte ons initiatief
toe. Diezelfde avond om 18.30 uur
togen we naar ’t Broek. John van
Raak maakte in het donkere weer
met zijn digitale camera enkele
shotjes toen de gehandschoende
Wim Cornelissen de vogels de vrijheid gaf.

De stand van de steenuil in Nederland is de laatste jaren sterk afgenomen. Er zijn momenteel hooguit
zo’n 7000 broedparen in Nederland. De belangrijkste bolwerken
bevinden zich nabij de grote rivieren, in beekdalen en in ZuidLimburg.
De afname van de steenuil heeft
als voornaamste oorzaak het verlies aan kleinschalig, agrarisch
biotoop. Het is een standvogel bij
uitstek, die karakteristiek is voor
het coulissenlandschap met veel
houtwallen, knotwilgen, hoogstamboomgaarden en verspreid
staande boerderijen met erfbeplanting. Veel voedselrijke ruige plekjes en de als broedplaats geliefde
knotwilgen zijn verdwenen. In de
“Atlas van de Nederlandse broedvogels” (1979) staat: “Vaak concentreren ze zich in beekdalen. Zo
werden in de gemeente Chaam 23
territoria vastgesteld”. Dit aantal
halen we natuurlijk niet meer,
maar nog altijd zit er een verheugend aantal steenuiltjes in ons
werkgebied, waarbij opvalt dat ze
zich vooral tegen de bebouwde
kommen goed handhaven.

We hopen dat de uitgezette vogels
bijdragen tot het herstel van een gezonde populatie in het Chaamse Bekengebied. De eerste hoopvolle berichten komen van Jan van den
Boer. Jan is agrariër, lid van Mark
en Leij en woont tegen ’t Broek.
Onwetend van wat heeft plaatsgevonden was het hem opgevallen dat
er tegen de schemering plotseling
veel meer steenuilen riepen.
Johan Schaerlaeckens
Dit zojuist vrijgelaten steenuiltje kijkt nog wat beduusd naar
die vreemde mensen van Mark en Leij.
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Werkdagen nieuwe seizoen
De werkdagen voor het komende
winterseizoen zijn in overleg met
Natuurmonumenten vastgelegd. We
gaan deze keer op vier zaterdagen
aan de slag, en wel op
♦
♦
♦
♦

13 november 1999
11 december 1999
8 januari 2000
5 februari 2000

We verzamelen telkens om negen
uur op het Marktplein in Chaam en
zijn rond half een weer terug.
De catering, erwtensoep met stokbrood, zal als vanouds van Mark en
Leij kwaliteit zijn.
Op zaterdag 4 september heeft het

Uiltje
geknapt
Op 31 augustus om 20.30 uur belde
de familie Van Nijnatten uit de Withagen in Chaam naar Johan Schaerlaeckens dat er een versuft steenuiltje in hun tuin liep. Ze dachten iets
aan de vleugel gezien te hebben.
Het beestje maakte een wat afwezige indruk. Tegen een raam gevlogen, of misschien toch een van de
vijf losgelaten exemplaren uit het
Broek?
De familie Van Nijnatten reageerde
heel positief door de vogel diezelfde avond zelf nog naar het vo-

werkdag-oproepteam assistentie
verleend bij het ruimen van distels
in het reservaatsgebied ‘t Broek.
Werkdag-Coördinator Albert Boer
is benaderd door de heer Van Der
Lande, eigenaar van het landgoed
“De Hoevens” in Alphen, met het
vriendelijke verzoek om eventueel
mee te werken aan het vrijzetten
van enkele poelen.
De heer Van Der Lande is al jaren
druk bezig om de natuur– en landschapswaarden van zijn landgoed te
verstevigen. De laatste jaren is er al
het nodige gebeurd, zoals de aanleg
van bos, drie kilometer houtwallen
en een tiental poelen.

Op stapel staan de inrichting van
een natte graslandzone langs de
Leij, nog meer poelen en herstel
van de beek. Een akker wordt tot
moeras omgevormd en er komen
nieuwe houtwallen bij.
Een loffelijk particulier initiatief!
Albert Boer
Coördinator Werkdagen
Tel: 013-5082506

Vogelcabaret
Velen van u zullen het vogelrevalidatiecentrum in Zundert wel kennen. Charles Brosens, beheerder
van dit centrum, heeft naast de vogels nog een andere hobby, namelijk het cabaret.

Op vrijdag– en zaterdagavond 12
en 13 november neemt Charles de
uitdaging aan om het publiek met
een avondvullend programma aan
het lachen te brengen.
Als de bekende dorpsfiguur Janus
van de Raamberg presenteert hij
een one-man show, opgebouwd uit
vele kolderieke verhalen en belevenissen. Een avond om te genieten
van de typisch Brabantse humor.

De gehele opbrengst van deze
avond is, hoe kan het ook anders,
bestemd voor de nieuwbouw van
het vogelrevalidatiecentrum, het
Plan 2000.
Lachen voor vogels vindt plaats in
het Cultureel Centrum van Gogh
aan de Molenstraat 5 te Zundert,
aanvang om 20:15.
Kaarten voor deze unieke conference kunt u reserveren bij het VVV
van Zundert, gevestigd in het hiervoor genoemde Cultureel Centrum,
telefoon 076-5971999.
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Zeldzame dwaalgast in ‘t Broek
Op woensdag 8 september loop ik
mijn inventarisatieronde in ’t
Broek in het Chaamse bekengebied. Op de plas/dras oevers van
een van de beken pleisteren momenteel zo’n 30-tal watersnippen.
Op een wat droger gedeelte, zo’n
200 meter verder, vliegt plotseling
pal voor me een solitaire snip op.
Hoewel op het eerste gezicht een
watersnip, is de dubbele wat sternachtige roep totaal anders.
Ook wijkt de rechtlijnige vlucht af
van de snelle kenmerkende zigzagvlucht van de watersnip, en is de
vleugelslag wat rustiger. Een 50-tal
meter verder valt de vogel weer in.
Alle alarmbelletjes rinkelen. Het
zal toch geen … zijn? Ik durf er nog
niet aan te denken. Thuis de boeken
geraadpleegd en een dag later terug:
Hetzelfde tafereel. De vogel zit
weer afgezonderd van de watersnippen, vliegt pas op het laatste moment roepend op om vervolgens na
een bedaarde vlucht weer snel in de
begroeiing neer te ploffen. Dit kan
niet anders dan een poelsnip zijn,
een snipachtige
die de laatste
jaren nauwelijks
meer in WestEuropa wordt
waargenomen.
Zo’n waarneming duldt na-

watersnip

tuurlijk geen enkele
twijfel.
Op zaterdagmorgen
terug met Frank Degenaar, Wim Cornelissen, Henk Laarhoven, Gert-Jan Bouwmeester uit Teteringen en Eugene van de
Linden uit Oosterhout.
De vogel vliegt op
van dezelfde plaats
en valt weer snel in. Meteen het besef: dit is iets anders. De luttele seconden waarnemingstijd zijn onvoldoende voor het zien van details.
Wel horen we bij het opvliegen
weer zijn dubbele roep.
We krijgen hem een tweede keer te
zien en nu maakt hij onder schitterende belichting een halve draai
rond de waarnemers alsof hij zich
in al zijn schoonheid wil laten bewonderen en een einde wil maken
aan alle twijfels. De voor een poelsnip kenmerkende witte driehoek
op het eind van de staart is nu goed
te zien. Zo ook weer zondag. De
weinig schuwe vogel
vliegt nu op vijf mepoelsnip
ter afstand van ons
op. Nu kunnen we
ook de dubbele witte
vleugelstreep goed
zien.
Met zoveel waarnemers is de determinatie inmiddels niet
meer aan twijfel onderhevig. We hebben
te maken met de zeer
zeldzame poelsnip.
Voor sommigen onder ons, toch ervaren
vogelaars, de eerste waarneming in
hun leven en dan nog in de eigen
streek.
Om het geheel ook esthetisch in het

poelsnip

juiste perspectief te zetten, zien we
zondag op dezelfde plaats een paapje, vijf roodborsttapuiten en een
wespendief.
De poelsnip is een uiterst zeldzame
doortrekker in West-Europa, vooral
in augustus en september. In Nederland is de poelsnip tussen 1977 en
1996 16 maal waargenomen, minder dan één maal gemiddeld per
jaar.
In 1997 is de vogel niet waargenomen en in 1998 slechts een maal.
De poelsnip is in de tweede helft
van deze eeuw dramatisch afgenomen.
De soort is verdwenen uit Duitsland, Denemarken, Finland en een
groot deel van Polen. De dichtstbij
gelegen broedplaatsen zijn Noorwegen en Oost-Polen. Het aantal
broedgevallen schijnt hier drastisch
af te nemen. Hij broedt vooral in
Rusland, waar de populatie ook al
schijnt af te nemen.
Naast het verlies aan geschikte
biotoop is dit te wijten aan de jacht;
de vogels worden van oudsher bejaagd op hun baltsterreinen.
Sinds 1945 lijken de Scandinavische populaties stabiel te zijn.
Johan Schaerlaeckens

Mark & Leij Nieuwsbrief

17

Inrichting Bleeke Heide
De begrotingspost voor de inrichting van de Bleeke Heide overschrijdt het bedrag dat de Dienst
Landelijk Gebied nog beschikbaar
heeft.
Een van de posten is: Verwijderen
van rasters, ƒ6.500,-. Mark en Leij
heeft aangeboden dit werk voor
haar rekening te nemen.
Met deze bezuiniging en met wat
minder grondwerk kan nu misschien de totale inrichting bekostigd
worden. Aanvankelijk zouden een
aantal nieuw te graven poelen met
plas/dras zones pas in een tweede
fase gerealiseerd worden.
Met betrekking tot de weipalen zal
Staatsbosbeheer eerst de voormalige grondgebruikers benaderen of
die interesse hebben.
Al wat overblijft zal door de Mark

en Leij werkleden op een zaterdag
verwijderd worden.
We kunnen op dit moment noch de
precieze datum noch het aantal benodigde manschappen plannen.
We proberen wel een tractor te regelen om het werk te vergemakkelijken. Zo gauw een en ander bekend is zullen we onze werkleden
telefonisch benaderen.
Wie aan een tractor met hefinstallatie kan komen, wordt verzocht contact op te nemen met ondergetekende
Telefoon 0161-492046
Johan Schaerlaeckens

!!Werkdag!!
Bleeke Heide
Vandaag, donderdag 16 september, is bekend geworden dat het
verwijderen van de rasters op de
Bleeke Heide al op aanstaande
zaterdag 18 september plaats moet
vinden.
Wij hebben diverse mensen gebeld
met het verzoek om mee te komen
helpen. Mocht u deze Nieuwsbrief
tijdig hebben ontvangen en wilt u
mee komen werken, dan bent u van
harte welkom, want er is nogal wat
werk te doen. Vele handen maken
echter licht werk!
We verzamelen zaterdagochtend
om 9 uur op het Marktplein in
Chaam.
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Jeugdgroep onderzoekt poelen
en hij ging heel ver het water in.
Ook zaten er een stel groene kikkers.
Ook daarvan kregen we er een paar
te pakken en als je wou kon je er
een vasthouden. Maar bij de tweede
poel leek het wel een vissenkwekerij, er zat alleen maar stekelbaars,
dat was niet zo leuk en het was er
een ondoordringbaar oerwoud maar
het was een leuke middag en op het
laatst kregen we allemaal een potje
honing.”

Ook over de activiteiten van de
Mark en Leij Jeugdgroep worden
door de jeugdleden diverse zaken
vastgelegd. Onderstaand een korte
impressie van Laurens en Jasper
Degenaar.
“Op zondag 4 juli gingen we met de
Mark en Leij Jeugdgroep poelen
scheppen achter het huis van dokter
Wensing.
We werden in twee groepen verdeeld want er waren ook twee poelen.
In de eerste poel vingen we heel
veel kikkervisjes en één salamander.
Jeroen Stoutjesdijk was er ook bij

Een van de onverschrokken meiden
van de Jeugdgroep, Daphne.

Lauen JasDegenaar

rens
per

Excursie gehandicapten in Staatsbossen
Het was een prachtidee van boswachter Edwin van Meel om in de
Staatsbossen een excursie te organiseren voor gehandicapte natuurliefhebbbers.
Aangezien de meeste paden in de
bossen niet te berijden zijn voor rolstoelen, had hij uitgezien naar een
mooie ronde die zowel toegankelijk
als interessant was. Toen was het
afwachten of er veel belangstelling
voor het initiatief zou zijn: Ja dus!
De drie natuurgidsen van De Baronie en de vier van Mark en Leij
mochten ieder een groepje van zo’n
tien mensen begeleiden op de door
Edwin uitgezette routes.
Dat werd een reuze gezellige wandeling langs de poelen op de voormalige speelweiden, waar volop
zwaluwen zich lieten horen en zien
om te bewijzen dat het volop zomer
was. Hoewel augustus niet bepaald
de toptijd in de natuur is, viel er

nog genoeg te vertellen over onze
bossen en alles wat erin leeft.
Iedereen genoot en bij het nakaarten op het terras van Buitenlust zat
de stemming er, mede dank zij de
koffie met appeltaart die Staatsbos-

beheer aanbood, er prima in. Edwin
beloofde met de hand op het hart
dat het niet bij deze ene excursie zal
blijven, en daar houden we hem
aan!
Frank Degenaar
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Subsidie
Anjerfonds
Van het Anjerfonds kregen wij het
verheugende bericht dat aan onze
natuurvereniging een subsidie van
maar liefst vijfduizend gulden is
toegekend.
Voorwaarde aan deze subsidie is
dat ze moet worden besteed aan de
Jeugdgroep, de werkgroepen en aan
educatie en voorlichting. Deze subsidie heeft een éénmalig karakter.
Dit geeft onze vereniging een ferme
financiële impuls, en opent allerlei
mogelijkheden om al langer gekoesterde plannen te realiseren.
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Rabobank sponsort
Mark en Leij
Ook de Rabobank Baarle-Nassau en
omstreken heeft toegezegd onze
vereniging financieel te willen steunen. Zij zegden ons een sponsorbedrag toe van f 750,-.
In overleg met de Rabobank zal
worden bekeken op welke wijze
deze sponsoring het beste ingevuld
kan worden.
De Rabobank complimenteerde ons
met de professionele werkwijze van
onze vereniging. Het bestuur kreeg
gelijk blosjes op de wangen.
In feite hebben alle bestuursleden
een volledige baan en worden alle

werkzaamheden voor de vereniging
in de vrije avonduren gedaan.
Wij zijn blij met deze sponsoring.
Ook hieruit blijkt weer dat we op de
goede weg zijn.

Overleg met Staatsbosbeheer
Op donderdag 2 september had een
delegatie van Mark en Leij een eerste overleg met het nieuwe districtshoofd van Staatsbosbeheer de heer
Hein van Nunen. Ook opzichter
Mannie Augustijn en boswachter
Edwin van Meel waren aanwezig.
Mark en Leij werd vertegenwoordigd door Frans Vermeer, Sonja
Vrijenhoek, Albert Boer en Johan
Schaerlaeckens.
Aan de orde kwamen agendapunten
zoals die door Mark en Leij ingediend waren. Enkele van de besproken zaken:
¾ Op het verzoek van Mark en
Leij om een klein deel van de
Staatsbossen in te richten als
broedbiotoop voor nachtzwaluwen, antwoordt Hein van
Nunen dat dit niet strookt met
het natuur sub-doeltype dat
voor dit gebied geldt. Bovendien is er geen geld voor.
¾ Op een vraag van onze jeugd-

groep of zij gebruik mag maken
van een van de leegstaande gebouwen van Staatsbosbeheer
antwoordt Hein van Nunen dat
Staatsbosbeheer deze ruimtes
niet beschikbaar stelt.
¾ De effectuering van het geldende jachtbeleid van Staatbosbeheer blijft voor Mark en Leij
wat diffuus als het gaat om gebieden als het Merkske, de
Bleeke Heide en de Staatsbossen.
¾ Wat het Merkske betreft konden geen afspraken gemaakt
worden over het plaatsen van
draaihekjes ter voorkoming van
het motorcrossen, het al dan
niet plaatsen van een uitkijktoren en over een gezamenlijk
beleid ten aanzien van de toenemende overlast van ballonvaart.
De heer Van Nunen zegt toe
hier nog op terug te komen.
¾ De jeugdgroep van Mark en Leij zal als een van haar activitei-

ten het Speelbos schoonmaken.
De poel in het Speelbos wordt
door de jeugdgroep geadopteerd.
¾ Verder werden zaken besproken als de toegankelijkheid van
de Strijbeekse Heide, de verdrogingsproblematiek van de
Strijbeekse Heide, het leiden
van excursies door Mark en Leij in de S.B.B.-gebieden, het
verwijderen van rasters door
Mark en Leij in de Bleeke Heide, de Boomplantdag en de afstemming van beheer en inventarisaties in ’t Merkske, met name met de Vlamingen. Ook
hier konden niet echt duidelijke
afspraken gemaakt worden.
De notulen van het overleg liggen
binnenkort bij het secretariaat ter
inzage.
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Overzicht Activiteiten
Natuurwandelingen
Op elke eerste zondag van de
maand houden we traditiegetrouw
weer onze natuurwandelingen.
Let op: In september en october
vertrekken we om 9.00 uur bij Bellevue. In november en december
vertrekken we om 9.30 uur. De
wandelingen worden om 11.30 uur
met een kopje koffie afgesloten bij
Bellevue.
26 september: bezoek Struisvogelboerderij familie Van der
Steen
Op zondag 26 september gaat de
Mark en Leij excursie naar de
struisvogelboerderij van de familie

Van der Steen. We vertrekken om
9.00 uur vanaf Bellevue.
29 october: Jaarvergadering en
dialezing
Over de jaarvergadering kunt u
hiernaast meer lezen.
Na de jaarvergadering begint een
dialezing van Toine Rommers:
“Wat b(l)oeit er in mijn tuintje”
Een bijzondere kijk op het sier- en
moestuinleven. Veel mensen zullen
nauwelijks kunnen geloven dat ze
dit ook in hun eigen tuintje kunnen
zien. Aanvang 21.00 uur.
19 november: Lezing dr. Karel
Leenders
dr. Karel Leenders houdt een lezing

over de cultuurhistorie van het ruilverkavelingsgebied Baarle-Nassau,
Ulicoten en Chaam. De Heer Leenders geldt als de autoriteit op het
gebied van de cultuurhistorie in onze streek. Zie ook zijn inleidend artikel.Aanvang 20.00 uur in Bellevue.
3 december: Dialezing Extremadura
en de Zonsverduistering
In mei dit jaar togen 12 Mark en Leijers
naar de Extremadura in het zuidwesten
van Spanje.
Een verslag van de reis komt in de volgende Nieuwsbrief. Er werd veel gezongen door ons spontaan gevormde zangkoortje. Behalve mooie dia’s van deze

Excursie struisvogelboerderij
Op zondag 26 september voert de
Mark en Leij excursie naar de
struisvogelboerderij van de familie
Van der Steen. We vertrekken om
9.00 uur vanaf Bellevue.
Uitbreiding noodzaak
Om de bedrijfsovername door zoon
Rolf over enkele jaren mogelijk te
maken moest het bedrijf uitgebreid
worden. Je hebt dan verschillende
mogelijkheden: melkquotum, varkens, kippen, vissen en boomteelt.
Na zorgvuldige afweging is uiteindelijk gekozen voor struisvogels.
Mesten en produktie
Op het moment staan er 26 fokvogels en 70 mestvogels. In april beginnen de hennen eieren te leggen
die gedurende 6 weken elders uitgebroed worden. De kuikens komen
terug op een leeftijd van 6 weken.
Vanaf 6 weken tot 13 maanden
worden ze afgemest. Dan hebben de

vogels een gewicht van ongeveer
120 kilo.
Door de zeer sterke groei tijdens de
afmestperiode hebben deze dieren
veel buitenruimte nodig om de
groei van botten en spieren
evenredig te laten verlopen.
De dieren worden zoveel mogelijk met gras,
aangevuld met krachtvoer, opgefokt.
Van een mestvogel van 120
kilo komt ongeveer 50 kilo
vlees en 1,5 m2 luxueus leer.
Het rode vlees is heel vet- en
cholesterolarm en wordt het
hele jaar op de boerderij verkocht.
De leghennen beginnen in
hun tweede levensjaar eieren
te leggen. Ze leggen tussen de
30 en 90 eieren per jaar. Een
ei weegt ruim 1,5 kilo. Hieruit

komt een kuiken van 1,2 kilo. De
hanen zijn pas geslachtsrijp als ze 3
jaar zijn.
Struisvogels kunnen 70 jaar oud
worden. Het is het streven van de
fam. Van der Steen om in de toekomst zo’n 500 vogels per jaar
af te mesten.
Tijdens onze excursie kunt u
ook jonge struisvogels bekijken, struisvogelvlees proeven
en zelfs struisvogeleieren, vlees of –veren kopen. Rolf
zal tijdens de twee uur durende excursie wat vertellen over
de struisvogelfarm terwijl
Guust uitleg geeft over de
melkveehouderij waaronder
het ook door hem toegepaste
randenbeheer.
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Natuurvereniging
Mark en Leij

Jaarvergadering
Hierbij nodigen wij onze leden uit
voor de jaarvergadering die gehouden zal worden op vrijdagavond 29
oktober 1999 in hotel-café Bellevue
aan de Dorpsstraat 27 te Chaam,
aanvang 20.00 uur, sluiting omtrent
21.00 uur. Daarna een dialezing.
Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen vorige jaarvergadering
4. Jaarverslag ‘98-‘99
5. Financieel verslag ‘98-’99
6. Rooster van aftreding
7. Bestuursverkiezingen
8. Rondvraag
9. Sluiting

Een officiële uitnodiging, de notulen van de vorige jaarvergadering
en het financieel verslag worden u
binnenkort toegezonden.
Bestuursleden
Volgens de statuten van onze vereniging zijn vijf of meer leden gerechtigd om een kandidaat voor te
dragen voor een bestuursfunctie.
Zo’n voordracht moet tevoren
schriftelijk bij het bestuur worden
ingediend, tesamen met een bereidverklaring van de betrokken kandidaat.
Bestuur Mark en Leij

Afscheid bestuurslid
Jacques Mathijsen heeft vanaf de
oprichting de functie van penningmeester vervuld. Hij stond aan de
wieg toen onze vereniging geboren
werd.

Met grote bekwaamheid en strakke
hand regeerde hij over de financiën
van onze vereniging. Dat is zeker
bij een ontluikende vereniging geen
gemakkelijke taak.
Namens Mark en
Leij bedanken wij
Jacques voor zijn
goede zorgen en
zijn bijdragen aan
de bloei van onze
vereniging.
Per 1 september
neemt bestuurslid
Albert Boer het
penni ngmee sterschap over van
Jacques. Wij vertrouwen dat hij in
zijn voetsporen zal
treden.

Penningmeester Jacques

Bestuur
Mark en Leij

ADRESSEN
voorzitter:
Johan Schaerlaeckens
Blokkenweide 18
4861BN Chaam
℡ 0161-492046
secretaris:
John van Raak
Ravenbos 3
4861EG Chaam
℡ 0161-491803
penningmeester:
Jacques Mathijssen
Smitshof 6
4855AX Galder
℡ 076-5611483
bestuursleden:
Fred Froger
Strijbeekseweg 37
4856AA Strijbeek
℡ 076-5612618
Albert Boer
Remysenhof 24
5131AZ Alphen
℡ 013-5082506
Wim Cornelissen
Blokkenweide 43
4861BM Chaam
℡ 0161-492390
Frank Degenaar
Blokkenweide 27
4861 BM Chaam
℡ 0161-491478
Henk Cornelissen
Boshovensebaan 2
5131PG Alphen
℡ 013-5082355
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Cultuurhistorie landschap Baarle-Chaam
In opdracht van de ruilverkaveling
Baarle-Nassau, die het gebied van de
gemeente Baarle-Nassau en dat van de
voormalige gemeente Chaam omvat, is
door dr. Karel Leenders een cultuurhistorisch onderzoek van het landschap verricht.
Op vrijdagavond 19 november 1999
komt de heer Leenders over de resultaten van dat onderzoek vertellen. Daarbij gaat de aandacht speciaal uit naar
het gebied van Chaam.
Aan de historische geografie van
Chaam is eerder nooit speciaal onderzoek besteed. Voor de ruilverkaveling
werden al wel twee eerdere cultuurhistorische inventarisaties uitgevoerd, maar
daarin bungelt Chaam er maar wat
bij, juist omdat er niets kant en klaar
op papier stond. Ook de inleiding
bij het rapport van het Monumenten Inventarisatie Project is daardoor summier en hier en daar zijn
bij de inventarisatie daardoor ook
fouten gemaakt.
In het eind augustus 1999 gereed
gekomen rapport van de heer Leenders voor de ruilverkaveling heeft
Chaam wel een volwaardige behandeling gekregen. Niettemin zijn lang niet
alle duistere plekken nu opgehelderd:
eerder zijn die wat scherper gelokaliseerd.
Uit het onderzoek krijgen we het beeld
dat Chaam in de Vroege Middeleeuwen
een bosachtig weidegebied was voor de
boeren van de al in de Merovingische
periode begonnen nederzetting Alphen.
Ook zal het als jachtgebied gediend hebben.
In het oosten van de Leg en bij de Meijsberg lagen vroege boerderijen die een
sterke band met het centrum Alphen
hadden. Vanuit die kernen is de bevolking in de Late Middeleeuwen geleidelijk toegenomen.

Het landschap van Chaam wordt bepaald door een reeks beekjes.
De beekjes stromen in noordwestelijke
richting, waar ze in ’t Broek uiteindelijk
allemaal samenkomen in een beek: De
Chaamse Beek. De zwakke ruggen tussen de beken boden een goede plaats
voor boerderijen en hun akkers. De
beekdalen, en vooral 't Broek waarin alle
beken samenkomen, leverden gras en
hooi. De oprichting van een Tongerlose
abdijhoeve rond 1327 en de verdere uitgroei daarvan passen in deze geleidelijke uitbouw. De rest van de Heikant
lijkt nadien nog aangegroeid te zijn.

Chaam werd in 1810 een geheel zelfstandige gemeente. Per 1 januari 1997
werd die gemeente opgeheven en bij het
"moederdorp" Alphen gevoegd.
Het bewoningspatroon in Chaam was
en is nog steeds goed te beschrijven als
een groep gehuchten die elk uit een min
of meer losse verzameling boerderijen
bestaan. De kom van Chaam is, in ieder
geval vanaf 1700, de enige compacte
nederzetting. In de lezing zullen de afzonderlijke gehuchten en ook de onbewoonde streken (zoals het Broek) de
revue passeren. Zo kan de eigenheid van
ieder onderdeel van Chaam besproken
worden. Een en ander wordt - zoals de
titel al aangeeft - vooral vanuit cultuurhistorische hoek bekeken, al is er
steeds een aandachtig oog voor
landschap en natuur.
dr. K.A.H.W. Leenders
Lezing: "Cultuurhistorie van het
landschap in het ruilverkavelingsgebied Baarle-Chaam"
Vrijdag 19 november 1999, 20u00
in hotel-café Bellevue, aan de Dorpsstraat 27 te Chaam.

Chaam van bij het Regthuis

Op de middelste rug werd een kapel
gebouwd, die in 1462/3 parochiekerk
werd. In dit bedehuis beschikte men
over een klok uit 1392 en op de grond
lagen zerken uit de jaren 1503, 1508,
1545 en 1551.
Vanaf 1535 is blijkbaar gewerkt aan de
bouw van een grotere kerk. Zo werd
Chaam een min of meer zelfstandig
dorp binnen de schepenbank van de
heer van Breda te Alphen.
Sinds het eind van de zestiende eeuw
had Chaam ook een eigen financiële
dorpshuishouding. Het kreeg in de late
achttiende eeuw een eigen zegel.

Chaam in 1691
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StructuurvisiePlus
Zoals bekend kon Mark en Leij
niet vertegenwoordigd zijn bij de
Arenadiscussies.
De gemeente heeft de moeite genomen om voor Mark en Leij, Waterschap Mark en Weerijs en de Brabantse Milieufederatie een extra
bijeenkomst te beleggen op 30 juni
jongstleden.
Tijdens deze bijeenkomst hebben
genoemde instanties bouwstenen
aangedragen op het gebied van natuur, milieu, landschap, water en
recreatie. Dit gebeurde in discussierondes waarin twee willekeurig samengestelde groepen de opgegeven
items bespraken. In elke groep zat
wel steeds een vertegenwoordiger
van elke instantie.
Adviesbureau Nieuwland vond de
grote mate van overeenstemming in
de conclusies van beide groepen
frappant. Voor ons was dat vrij logisch. Belangrijk is dat water de
drager moet zijn van elk inrichtingsplan. Watersystemen zijn grote
systemen die duurzaam zijn. Water
bepaalt de standplaatsfactoren van
wat er groeit, bloeit en leeft, zowel
voor de landbouw als voor de natuur.

Presentatie
Op 2 september presenteerde Adviesbureau Nieuwland een eerste
Ontwerp van de StruktuurvisiePlus
aan de bevolking van Alphen en
Chaam.
Ook nu werd er interaktief met de
verschillende belangengroeperingen
gewerkt. Belangrijk verschil met de
meer conservatieve manier van
werken is dat de politiek wat langer
langs de zijlijn staat en vooral de
bevolking aan het woord is. Helaas
was de opkomst gering.
Opvallende zaken waren dat de op-

stellers weinig toekomst zagen voor
de landbouw in delen ten zuidoosten van Alphen en tussen Alphen en
Chaam. In het laatste gebied zijn in
het afgelopen decennium nieuwe
boerderijen gerealiseerd in het kader van de ruilverkaveling Alphen.
Het verhaal van het Adviesbureau
was echter weinig (hydrologisch)
onderbouwd en kreeg terecht veel
commentaar van de aanwezige
agrariërs.
De visie voor het buitengebied van
Chaam week weinig af van het bestaande beleid voor dit gebied. Problemen tussen landbouw en natuur
zullen zich vooral voordoen in dat
gedeelte van de Groene Hoofdstruktuur dat buiten de Ecologische
Hoofdstruktuur ligt.
Opvallend voor de noordkant van
Chaam was dat men overwoog
plaatselijk de Laag Heiveldse Beek
te verleggen, zodat hij niet meer pal
langs de achtertuinen van de mensen loopt en landschappelijk beter
ingepast wordt. Hier lag ook een
deel van het oorspronkelijke tracé.
De uitbreiding van de kernen van
Alphen, Chaam, Galder en Strijbeek was evenwichtig en goed
doordacht. Met het aanvullende
commentaar van de discussiegroepen kunnen hier goede afspraken
over gemaakt worden.
Mark en Leij heeft nog eens nadrukkelijk ingebracht dat het veel
belang hecht aan het instellen van
een overlegplatform waarin zowel
vertegenwoordigers van de landbouw, recreatie, natuur als de gemeente en de natuurbeherende instanties zitting hebben.
Mark en Leij

sinds 1865 een begrip
Hotel-Café-Restaurant

Bellevue

Dorpsstraat 27, 4861AA Chaam
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NATUURVERENIGING MARK EN LEIJ
De natuurvereniging streeft de volgende doelstellingen na:
• Het beschermen, versterken en uitbreiden van de natuuren cultuurhistorische waarden van het landschap in en
rond het gebied van de gemeenten Alphen-Chaam en
Baarle, in de ruimste betekenis.
• Het beschermen en verbeteren van de leefomgeving in dit
gebied voor mensen, flora en fauna en het historisch
erfgoed.
• Het vergroten van de kennis van de natuur- en landschapswaarden in dit gebied en het verbreiden van deze waarden
en kennis onder een zo breed mogelijke bevolking.
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Natuurvereniging Mark en Leij.
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