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Archief waarnemingen
van start
“Mulders, die zaten er vroeger zat. We vingen ze in de heggen en namen
ze in een luciferdoosje mee naar school. Je kon ze dan rond laten vliegen
aan een stukje garen vastgebonden aan een achterpoot. Maar je ziet ze
tegenwoordig niet veel meer”
Verdwenen
We gaan het laatste jaar in van deze eeuw. Als we terugkijken op de natuur
in de afgelopen honderd jaar, dan kunnen we slechts concluderen dat het
niet goed gaat. Veel dieren en planten zijn volkomen verdwenen uit onze
streek; das, otter, boommarter, korhoen, ooievaar, kemphaan, verschillende
orchideeën, boomkikker, wild zwijn, zwarte stern om er maar enkele te
noemen. Met veel andere soorten gaat het slecht. Sommigen staan op het
punt van verdwijning zoals de witte rapunzel, grutto, korenbloem, veenmol, pimpernelblauwtje en ga zo maar door.
Onbekend
Van veel andere soorten weten we gewoonweg
te weinig om te zeggen of het er goed of slecht
mee gaat, zoals bijvoorbeeld de rode bosmier,
het grasklokje, de egel, de dwergmuis of de
huiskrekel. En hoe is het gesteld met onze hommels, de solitaire bijen, de spinnen en de spitsmuizen? Waar is onze mulder gebleven?
Archief
De enigen die hierop een antwoord kunnen geven zijn wij,
de leden van Mark en Leij. Wij vertoeven in de streek,
kijken in onze achtertuin en wandelen in het buitengebied.
Wij zijn de ogen en oren van de natuur in onze streek.
Daarom is het belangrijk dat we alles wat we waarnemen
ook ergens vastleggen.
Het gaat daarbij zeker niet om de zeldzame soorten. Die
vormen wel de krenten in de pap. Veel belangrijker zijn
echter de soorten die we nu nog als redelijk algemeen ervaren. Dit zijn de graadmeters voor de kwaliteit van de
natuur in de streek. Wie had ooit gedacht dat het slecht
zou gaan met een gewone vlindersoort als de kleine vos?
Het waarnemingsarchief maakt het mogelijk om de ontwikkelingen van de natuur in de streek te volgen.

wezel

Natuuragenda
januari
2, zo 9h30
7, vr 20h
8, za 9h
8, za 13h30

wandeling Chaam
ledenavond + quiz
werkdag natuur
Jeugdgroep nieuwe
leden introductie
9, zo 9h30 wandeling Baarle
22, za 9h werkdag natuur

februari
4, vr 20h
5, za 9h

dialezing marters
werkdag natuur
ook Jeugdgroep
6, zo 9h30 wandeling Chaam
13, zo 9h30 wandeling Baarle
19, za 9h werkdag natuur
26, za13h30 Jeugdgroep
knutselmiddag &
Boshuis Ravels

maart
5, zo 9h30 wandeling Chaam
12, zo 9h30 wandeling Baarle
17, vr 20h dialezing over
het Waterschap

april
2, zo 9h30 Milleniumtocht
8, za 13h30 Jeugdgroep
voorjaarstocht
9, zo 9h30 wandeling Baarle
16, zo 9h wandeling Chaam
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Opzet
Het verzamelen van waarnemingen
van de gehele flora en fauna over
een groot gebied als het onze is
zondermeer een ambitieus project.
Voor zover wij weten is dit nog niet
eerder gerealiseerd. Mark en Leij
rekent daarom vooral op de inbreng
van haar leden.
Om een breed publiek te bereiken
zijn de meldingskaartjes zo duidelijk en eenvoudig mogelijk gehouden. Het invullen van een meldingskaartje zal met behulp van de handleiding weinig problemen geven.
De handleiding is voorzien van een
duurzame plastic bescherming.

Meldingskaartjes
Samen met deze Nieuwsbrief, of
misschien al eerder, hebt u een
handleiding en enkele meldingskaartjes ontvangen. Deze meldingskaartjes zijn volop verkrijgbaar bij
alle bestuursleden en de coördinators van de werkgroepen. Ook verkrijgbaar bij de wandelingen en tijdens alle andere activiteiten van de
vereniging.
Meldingskaartjes op? Gewoon even
bellen! Wij bezorgen nieuwe!
Bij gelegenheid levert u uw ingevulde kaartjes in bij een bestuurslid,
of u stuurt ze op naar het secretariaat van de vereniging.
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Verspreiding van de otter rond 1920 en in 1942. Nu vrijwel uitgestorven.

Doel
Het verzamelen van waarnemingen
is geen doel op zich. Het archief zal
in de toekomst een belangrijk wapen zijn in de strijd om het behoud
en de verbetering van het landschap
en de natuurwaarden van de streek.
Met de gegevens worden rapporten
en adviezen opgesteld die een grote
invloed kunnen hebben op de besluitvorming van zowel landelijk
als regionaal niveau. De grote waarde van dergelijke natuurarchieven is
al meermaals bewezen. Geen loos
gewauwel van groene rakkers, maar
harde feiten en realiteit.
Verleden
Uw oude waarnemingen zijn ook
zeer belangrijk voor het archief.
Neem daarom vooral de moeite om
ze te melden! Snuffel eens door uw
aantekeningen.
Van de vlinderwerkgroep kregen
we al ruim 1200 gegevens van de
afgelopen jaren. Ook willen we gegevens van diverse natuurinstanties
in ‘t archief opnemen.

Zo heeft de Westbrabantse Vogelwerkgroep in de afgelopen 30 jaren
een schat aan gegevens verzameld.
Kaarttip
Een mooie en zeer gedetailleerde
topografische kaart van het gebied
is te koop bij recreatiecentrum De
Flaasbloem, gelegen tussen Alphen
en Chaam. Deze kaart is in kleur,
met een schaal van 1 op 25.000 en
kost slechts f 8,50. De kaart komt
vrijwel exact overeen met het werkgebied van Mark en Leij. Hierop
zijn ook de kilometervakken aangegeven, echter zonder de Amersfoort-coördinaten. Bovendien is op
deze kaart het Belgische deel gedetailleerd weergegeven.
Een aanrader! We zullen enkele
exemplaren opnemen in het assortiment van de Mark en Leij winkel.
Uw bijdrage aan het archief is van
groot belang! Stuur uw kaartjes!
John van Raak
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Nieuws van Staatsbosbeheer
Verbindingsstroken
In de boswachterijen worden verbindingsstroken gemaakt van ongeveer tien meter breed. De
bestaande naaldbomen binnen deze
breedte worden verwijderd of vervangen door loofhoutsoorten die
belangrijk zijn voor vlinders. De totale lengte bedraagt ongeveer 25
kilometer.
Alphense bergen
In de boswachterij Ulvenhout/
Chaam bevinden zich een klein
aantal cultuurhistorische en
landschappelijke waardevolle
elementen. Namelijk een grafheuvel, een hoge stuifduin en
een stuifwal. Daar Staatsbosbeheer er een klein aantal in beheer heeft, is zij (wettelijk) verplicht hier zorg voor te dragen.
De stuifwal in de Alphense
Bergen gaat zeer snel in waarde
achteruit, omdat deze te veel
betreden wordt. Na jarenlange
betreding op de wal oogluikend
te hebben toegestaan, moet
Staatsbosbeheer voor deze
stuifwal een betredingsverbod
instellen. Het aantal betredingen van vooral fietsen
(mountainbikes) is recentelijk
te veel toegenomen; de schade
wordt te groot. Staatsbosbeheer
vraagt iedereen deze maatregel te
accepteren en te respecteren.
In de Alphense Bergen (Fluitberg)
zijn proefvlakjes gemaakt door de
bovenlaag te plaggen en te verwijderen, waardoor zich mogelijk
weer heide kan ontwikkelen.
't Merkske
In totaal zijn zes poelen opnieuw
uitgegraven en waar nodig vergroot. Op de lagere gedeeltes zijn
plas- drassituaties ontwikkeld, sommige poelen zijn inmiddels half uit-

gerasterd, waardoor zich slikranden
ontwikkelen die weer aantrekkelijk
zijn voor o.a. snippen en andere
steltlopers. Deze slikranden dienen
ook als nestmateriaal voor de huisen boerenzwaluw. Ook andere organismen zoals insecten profiteren
hiervan. Zij vormen op hun beurt
een belangrijke voedselbron zijn
voor andere soorten.

De ontwikkelingen op recreatief gebied beginnen binnenkort duidelijk
zichtbaar te worden door de
plaatsing van infopanelen. Zodra de
toestemming van de gemeente
Baarle-Nassau binnen is, worden
deze infopanelen geplaatst. Ze
worden geplaatst in de Broskens,
bij café Holland, de Castelse Hoeven (Groeske) en nog een op de
parkeerplaats aan de Hoogstratensebaan.
Deze maand is er, in samenwerking
met de politie, extra gesurveilleerd
in 't Merkske om het crossen met
motoren tegen te gaan. Na diverse

waarschuwingen heeft het er nu tot
toe geleid dat er twee zondagen
geen crossers meer zijn waargenomen. Het blijft toch een zaak om
voortdurend te blijven controleren.
Vanzelfsprekend hebben ook andere zaken onze aandacht. Het
wordt zéér op prijs gesteld dat als
leden van Mark en Leij op onze
terreinen illegale zaken constateren
die in strijd zijn met natuur- en
landschapswaarden, ze ons hiervan op de hoogte stellen.
Bleeke Heide
Eindelijk is het dan zover. De
werkzaamheden op de Bleeke
Heide zijn beëindigd. Na een
gedegen voorbereiding van de
Dienst Landelijk Gebied
(DLG), de landinrichtingscommissie en in samenwerking met
Mark en Leij, ZLTO en niet te
vergeten de grondeigenaren die
gronden ingebracht hebben, begint de Bleeke Heide die vorm
te krijgen, zoals ze door veel
natuurliefhebbers graag wordt
gezien.
Nadat het oude prikkeldraad en
de weipalen in hun geheel werden verwijderd, is met het
graven begonnen. Er zijn drie
vennen gegraven, enkele plas-dras
situaties gecreëerd en sloten zijn
gedeeltelijk gedempt of overgedimensioneerd. De rasters worden opnieuw gezet. Kale plekken worden
ingezaaid om eiwitrijke graslanden
te krijgen (nodig voor de ganzen).
Dit alles om een hartelijk welkom
te heten aan diverse gevleugelde
bezoekers zoals watersnippen,
grutto's, wulpen, kieviten, kwartels,
diverse ganzensoorten en mogelijk
ook oeverzwaluwen. Het wordt dus
dringen op de Bleeke Heide.
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In gesprek met... Edwin van Meel
Sonja Vrijenhoek is onze Nieuwsbriefjournaliste, altijd weer op
zoek naar een interessant gesprek.
De spits wordt afgebeten door
Edwin van Meel, boswachter bij
Staatsbosbeheer.
Velen van u zullen zijn naam al
eens gelezen hebben in een van
onze nieuwsbrieven: Edwin van
Meel, boswachter bij Staatsbosbeheer, werkgebied Ulvenhout,
Chaam, Baarle-Nassau en Strijbeek.
Maar wie is nu eigenlijk Edwin van
Meel? Ik ging het hem gewoon
vragen.
Edwin komt van oorsprong uit
Bavel en is de loop der jaren regelmatig verhuisd, maar nooit uit het
Brabantse verdwenen. Al op jonge
leeftijd was duidelijk dat Edwins
hart buiten lag en wel zo sterk dat
de meester van de hoogste klas
lagere school in hem een prima
tuinman zag en hij dat laatste jaar
dus meer óm dan ín de school te
vinden was.
Na zijn schooltijd was het zoals
Edwin zelf zegt: "Twaalf ambachten, dertien ongelukken". Edwin is
verkoper van tapijten geweest, heeft
in een garage gewerkt (waar hij al
na zes weken kon gaan "hij was
hopeloos"), heeft televisieantennes
geplaatst en heeft zijn dienstplicht
ververvuld bij de marine.
Tussen al die baantjes door was hij
ook al twee keer in dienst bij
Staatsbosbeheer (SBB) als planter,
zager, slotenmaaier en om gereedschap te onderhouden. Na de marine solliciteerde Edwin naar een
kantoorbaan bij het Ministerie van
Defensie en zo kwam een buitenmens achter de "tralies" bij de
KMA. Na twee jaar maakte Edwin
de stap naar Ulicoten waar hij bewaker/hondengeleider werd bij een

kazernecomplex. Hier was hij weer
buiten en kon hij het vrije veld weer
in. 's Nachts was hij bewaker en
overdag kon hij zich uitleven in de
dingen die hij het liefste deed: vogelkastjes hangen, inventariseren en
ook cursussen volgen. Tijdens deze
vijf jaar in Ulicoten werden de eerste contacten gelegd met diverse
mensen van Mark en Leij. Ook
kreeg hij een parttime aanstelling
bij het ministerie van Natuur en Milieu als bewaker/boswachter van o.
a. 't Merkske, Goudberg, Haagse en
Hoevense Beemden.
Defensie was ondertussen allang
niet meer blij met hun 'slechte bewaker' (zijn eigen woorden) en zo
kon Edwin overstappen naar Staatsbosbeheer.
In de ruim 25 jaar die hij nu
werkzaam is bij SBB is er veel veranderd.
Eerst was Edwin
werkzaam op de afdeling Natuurbehoud en nadat deze afdeling na een
reorganisatie in 1985 verdween, bij
de afdeling Bosbouw. Zeker in het
begin was dit weer even zoeken: de
neuzen van de twee afdelingen
stonden duidelijk niet dezelfde kant
op en Edwin vertelt dat er in het be-

gin heel veel energie verloren ging
in het onderling bekvechten.
Na diverse omzwervingen via Den
Bosch en Westhoek van Brabant is
Edwin in 1996 op eigen verzoek
geplaatst in Chaam. Hier kwam hij
weer die "Mark en Leijers'" tegen
en het klikte nog steeds.
Volgens zijn eigen zeggen komt dit
omdat dit, net als hij zelf, veldmensen zijn die bekend zijn met het
gebied en met de flora en fauna. Bij
veel natuurverenigingen ligt het accent te vaak op het beleidsvlak. Dat
is ook hetgeen wat Edwin het
meeste moeite kost in zijn huidige
functie: het veldwerk is in de loop
der jaren steeds minder geworden
en het werk achter de pc op kantoor
steeds meer. Hetgeen waar hij 25
jaar geleden voor vluchtte, wordt nu
weer zijn dagelijkse portie ongemak. Hij vindt zichzelf ook meer
een bosmanager dan een boswachter ("Schrijf je ook op dat je
tegenwoordig niet zomaar meer
boswachter wordt? Je moet tegenwoordig een opleiding aan de Hogere Bosbouwschool gedaan hebben om in aanmerking te komen
voor deze functie").
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Afwisseling probeert Edwin zelf in
zijn baan te krijgen door bijvoorbeeld het intussen landelijk bekende
Speelbos (dit kreeg zelfs een
Stimuleringsprijs van het ministerie
van Landbouw, Natuur en Visserij)
en wandelroutes voor gehandicapten. En met name voor deze twee
groepen heeft hij nog ontzettend
veel plannen. Het bos is er voor
iedereen en zeker tegenwoordig
mag een kind al zo vaak geen kind
meer zijn en kunnen minder validen
niet overal meer komen door
wegafsluitingen. Voor 2000 zijn er
weer drie wandelingen gepland
voor gehandicapten. En het liefst
zag hij dat het fenomeen Speelbossen over tien jaar niet meer
bestaat maar dat het bos voor iedereen wordt, waar vooral de kinderen
niet meer de beperkingen ervaren
zoals een afgebakend speelgedeelte.
Regels zullen er altijd moeten zijn
maar, vooral voor volwassenen,
aldus Edwin.
Ook hier heeft hij weer een
"maatje" gevonden in natuurvereniging Mark en Leij vertelt hij.
Nooit doe ik tevergeefs een beroep
op de vereniging en loopt het een
en ander niet helemaal naar wens,
dan zijn we het snel met elkaar
eens. We hebben regelmatig contact
nu vooral wat betreft de Bleeke Hei
en 't Merkske.
Na twee uur kletsen -"goh, ben ik
weer aan het woord," roept Edwin
regelmatig - met op de achtergrond
de stem van Andrea Bocelli en heel
veel bakken koffie (nee, thee hoeft
van mij niet) vraag ik Edwin op wat
vragen spontaan een kort antwoord
te geven:
♦ Hobbies?
joggen, zalig kilometers door het
bos rennen. Totale ontspanning en
je ziet zoveel. Houtsnijden, steen
bewerken en knutselen. De laatste
tijd schiet het er allemaal een beetje
bij in door de verbouwing van ons
huis in Rijen.

♦ Auto of fiets?

Fiets, helaas is dat met het werk
niet meer mogelijk. Zeker tijdens de
weekendsurveillance niet, dan moet
je alle bosgebieden van Dorst,
Chaam, Baarle en Strijbeek een
keer aandoen. Vaak komt daar ook
Mastbos, Liesbos en Haagse Beemdenbos bij.
♦ Bier of wijn?
Wijn, maakt niet uit welk land of
streek, doe daarbij een lekker kaasje
en mijn avond kan niet meer stuk!
♦ Ochtend- of avondmens?
Ochtendmens zonder meer.
♦ Boek of tv?
Boeken, over persoonlijke groei en
levensbeschouwing, reisverslagen,
geen romans of zo.
♦ Muziek?
Ik luister graag naar rustige,
gevoelige muziek. Andrea Bocelli
vind ik schitterend, Slavische
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Byzantijnse zang maar ook Beethoven of Chopin, operette, een pianoconcert, Franse chansons, Jacques
Brell eigenlijk heel veel. Wil je me
ergens weg hebben moet je harde
muziek draaien!
♦ Kinderen?
Zelf heb ik twee dochters en een
kleindochter van drie. Met mijn
kleindochter ben ik vrijwel elk
weekend in het bos te vinden. Zo
wie zo vind ik kinderen fantastisch,
dat ongedwongen en spontane mis
ik bij volwassenen veel te vaak
Door mijn werk moet ik het helaas
ook onderdrukken.
♦ Vakantie?
Frankrijk! Na tien jaar voormalig
Joegoslavië hebben mijn vrouw en
ik ons tweede vaderland gevonden!
Dat land brengt mij weer helemaal
terug naar de tijden van vroeger:
kleinschalig, kneuterig, puur natuur,
de landelijkheid, de tijdloosheid.
Vier keer per jaar gaan we daar
helemaal opladen. "Ooit….." en een
diepe zucht volgt.
♦ Als je ooit eens veel tijd had?
Hierop volgt een direct antwoord
dat eigenlijk helemaal bij buitenmens Edwin hoort: te voet met een
klein hondje (Foksje) en een rugzak
naar Santiago de Compastella
(Spanje). Hij telt de jaren die hem
scheiden van zijn droom, want als
hij over 8 jaar kan stoppen (na 40
dienstjaren) wil hij die pelgrimstocht vast gaan maken.
Na nog wat napraten in de keuken,
waar hij een vers bakje koffie zet,
maken we alvast een afspraak voor
de adoptie van de amfibieënpoel
door de Jeugdgroep. Na wat bladeren in zijn agenda (moet je zien
hoeveel er al in staat) komen we tot
een afspraak, we zullen elkaar weer
snel tegenkomen!!
Heeft u vragen of opmerkingen
voor Edwin?? Bel gerust, want dat
zijn voor hem nog steeds lichtpuntjes: contact met mensen die iets
willen weten over zijn "buiten"!!
Sonja Vrijenhoek

6

Mark & Leij Nieuwsbrief

Gemeente Alphen-Chaam
Info van onze Groenambtenaar;
Bermbeheer: Nieuw plan
Het bermbeheer betreft het onderhoud van de strook eigendom van
de gemeente langs openbare wegen.
Dit beheer moet aansluiten bij de
verkeersfunctie van de weg
(uitwijkmogelijkheid, afwatering,
uitzicht). Dit beheer kan op een zodanig wijze worden uitgevoerd dat
de natuurwaarden verhoogd kunnen
worden, zonder dat dit overlast
geeft voor de aanliggende landbouwgronden en afbreuk doet aan
de verkeersfunctie.
Afstemming voormalige
gemeenten
Na de gemeentelijke herindeling op
1 januari 1997 zijn de werkwijzen
van de voormalige gemeenten samengevoegd in een werkomschrijving. De tijd ontbrak om hier beter
naar te kijken. Dit gaf in de praktijk
wel grote verschillen per gebied. Zo
werd het maaisel van bijna alle bermen in de voormalige gemeente
Nieuw-Ginneken afgevoerd en werden bijna alle bermen in de voormalige gemeente Alphen en Riel geklepeld. Het maaien en afvoeren is
ongeveer drie maal duurder dan
klepelen (ƒ 1,00 en ƒ 0,35 per meter
berm).
Momenteel is de gemeente AlphenChaam druk bezig met het opstellen
van een nieuw bermbeheersplan.
Door het Brabants Landschap is een
inventarisatie van de bermen uitgevoerd. Deze inventarisatie geeft een
beeld van de rijkdom van de bermen: wat voor soorten groeien er, is
er beschaduwing door bomen, wat
is de breedte van de berm, hoe is
het aanliggende grondgebruik, zijn
er indicatorsoorten voor de mate
van voedselrijkdom (een rijke of
schrale berm) enzovoort.

Budget
Deze gegevens vormen de basis van
het bermbeheerplan. Binnen het
huidige budget (ruim ƒ 100.000) zal
een verdeling gemaakt moeten worden over ecologisch beheerde bermen (maaien en afvoeren) en traditioneel beheerde bermen (klepelen,
stukslaan van het gras en laten liggen). Vanuit ecologisch oogpunt
wordt een beheer van maaien en afvoeren voorgestaan. Het budget is
hiervoor ontoereikend en op sommige bermen duurt het tientallen jaren voordat enige verschraling zal
optreden of zijn de bermen gewoon
te smal.
Op basis van mogelijkheden en potenties van bermen moet een keuze
worden gemaakt waar welk beheer
wordt toegepast. Op kansrijke bermen (breed, redelijk voedselarm,
weinig schaduw) zal maaien en afvoeren worden toegepast. Op minder kansrijke bermen (smal, voedselrijk) wordt vooralsnog geklepeld.
Het geld kan maar één keer worden
uitgegeven en dan het liefst op
kansrijke locaties.
Aflagen en differentiatie
Naast het maaien worden de bermen indien noodzakelijk afgelaagd.
Gemiddeld om de tien, vijftien jaar
is een berm zo hoog geworden dat
het water niet meer van de weg afstroomt. Dit levert gevaarlijke situaties op en bij vorst kan de weg opvriezen en scheuren. In de praktijk
vindt het aflagen plaats bij de doorgaande geasfalteerde wegen en bij
veel gebruikte zandbanen. Door dit
aflagen in tijd en plaats te variëren
wordt rekening gehouden met de
natuurwaarden en kan herstel
plaatsvinden.
Tenslotte kan door differentiatie in
het beheer de ecologische betekenis
van bermen sterk worden verhoogd.

Differentiatie in het beheer kan
door bepaalde delen niet of minder
vaak te maaien. Deze stukken kunnen verruigen en worden pas het
volgende jaar gemaaid, terwijl een
dan een ander deel weer kan verruigen. Voor bijvoorbeeld het overwinteren van vlinders als rups zijn
wat ruigere stroken noodzakelijk.
Wanneer maaien
Veel ruige voedselrijke bermen
hebben een slordig beeld. Door
vroeg te maaien kan dit worden
voorkomen. De dominantie van de
hoogproductieve grassen moet
doorbroken worden door deze soorten uit te putten: vroeg maaien (net
voor de bloei, eind mei-begin juni)
en afvoeren van maaisel. Pas wanneer een schrale, bloemrijke situatie
is bereikt kan de eerste maaibeurt
na half juni plaatsvinden (augustus/
september). Op het maaitijdstip van
voor half juni zijn de voorjaarssoorten uitgebloeid, terwijl de zomersoorten nog moeten gaan bloeien.
De bloeiende soorten zijn nodig als
nectarbron voor vlinders. Een berm
waar gedurende het zomerhalfjaar
bloemen bloeien biedt dus voedsel
aan veel vlindersoorten. En is natuurlijk ook mooi om te zien.
Afgesproken is dat onder andere
met Mark en Leij het bermbeheerplan besproken wordt voordat het
wordt vastgesteld.
Tips en opmerkingen
Af en toe worden opmerkingen en
tips aan de gemeente doorgegeven.
Deze tips zijn belangrijk om bijvoorbeeld het beheer aan te passen.
De gemeente heeft tienduizenden
m2 berm en kan niet elk stukje
overzien. Door aanwijzingen en tips
kan het beheer van een stukje berm
bijvoorbeeld worden aangepast.
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Onlangs kreeg ik een tip van een
Mark en Leij-lid dat in een klein
stukje berm Wespenorchissen stonden. Door het standaard maaitijstip
van eind juni-begin juli is de berm
gemaaid, inclusief de Wespenorchissen. Door dit maaitijdstip te
handhaven kan deze (algemene) orchideesoort verdwijnen. Op de
kaart wordt nu een aantekening gemaakt dat pas vanaf eind juli, maar
het liefst later, dit stukje gemaaid
dient te worden. Orchideeën spreken de mensen altijd aan en zijn
voor een beheerder bijzonder leuk
om in de bermen te hebben, maar
ook andere soorten zijn gebaat bij
een later maaitijdstip.
Juist door tips, opmerkingen en gerichte inventarisaties kan het beheer
worden gevolgd en indien nodig
aangepast. Schroom dus niet om ze
door te geven.
Bels Lijntje
In overleg met Albert Boer zijn
twee zaterdagmorgens afgesproken
waarop vrijwilligers van Mark en
Leij noodzakelijk onderhoud aan
het Bels Lijntje in Alphen gaan uitvoeren. Het Bels Lijntje is aangemerkt als (droge) verbindingszone,
vooral voor kleine zoogdieren, dagvlinders en levendbarende hagedis.
Tevens is het een leefgebied voor
diverse planten- en diersoorten.
Na het opheffen van de spoorlijn
Tilburg-Turnhout is in 1990 een
fietspad aangelegd. De beplanting
langs het voormalige tracé werd in
het verleden om de 10-15 jaar afgezet, zodat de treinen hier geen last
van ondervonden. Dit hakhoutbeheer herbergt een specifieke flora
en fauna. Door het Brabants Landschap is in het verleden een beheerplan geschreven. Nu wil de gemeente het voorgeschreven beheer
gaan oppakken. In de praktijk zal
dit eerst het inhalen van het achterstallig onderhoud inhouden. Takken
hangen deels over het fietspad, hele
stukken zijn dichtgegroeid en stru-

weel wordt hol door gebrek aan
licht.
Het is de bedoeling dat de vrijwilligers op enkele plaatsen struweel en
bomen gaan afzetten en het snoeihout in rillen wegleggen. Zo zal in
de komende jaren de variatie weer
toenemen: een afwisseling tussen
struweel, ruigtes, bloemrijke grasbermen en bomen.
De inbreng van Mark en Leij wordt
door de gemeente zeer gewaardeerd. Ten eerste worden noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd,
ten tweede, maar zeker niet minder
belangrijker, worden inwoners van
de gemeente betrokken bij het onderhoud en beheer van natuur en
landschap binnen de gemeente Alphen-Chaam.
Bosgebied ’t Zand in Alphen
Op verzoek van de gemeente coördineert Albert Boer de inventarisatie van onder andere roofvogels in
het bosgebied ’t Zand. Door met de
aanstaande houtoogstwerkzaamheden nesten te sparen (boom met
nest niet vellen) wordt aandacht geschonken aan de fauna in deze bossen. Deze werkwijze loopt vooruit
op het nieuwe bosbeheerplan, welke waarschijnlijk in 2000 wordt
vastgesteld. Het integreren van verschillende functies (houtoogst, natuur, recreatie) is een van de belangrijke doelstellingen van dit beheerplan.
Plaggen
In het bosgebied zijn verschillende
kleinschalige heideterreintjes te
vinden. Deze dreigen door voedselrijke neerslag (‘zure regen’) te verruigen. Samen met de opslag van
den, eik en berk dreigt de heide te
verdwijnen. De gemeente laat jaarlijks een kleine oppervlakte plaggen. Een soort schraper haalt de
bouwvoor (15-20 cm) eraf. Op de
kale zandbodem komt de heide na
enkele jaren terug en kan vervol-
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gens weer vele jaren ‘mooi staan te
zijn’. Deze kleinschalige, reliëfrijke
heideterreintjes zijn kenmerkend
voor het bosgebied.
Ook het verwijderen van de opslag
is een klus die de vrijwilligers van
Mark en Leij kunnen uitvoeren. Albert Boer zal voor het nieuwe werkseizoen 2000/2001 proberen hiervoor mensen te ‘strikken’. Een
mooie gelegenheid om in dit fraaie
stukje de handen uit de mouwen te
steken. En nuttig werk: de heide
blijft zo open en het ingrijpende
plaggen hoeft minder vaak te worden uitgevoerd.
Natuur- en landschapsbeleidsplan
De gemeente is bezig met het opstellen van een Natuur- en landschapsbeleidsplan. In samenwerking met onder andere Jeroen
Stoutjesdijk en Henk Cornelissen
zijn de eerste aanzetten gedaan voor
een onderdeel van dit plan, namelijk de aanleg en het onderhoud van
poelen en kleine landschapelementen. Het is de bedoeling dat naast de
poelen ook andere onderwerpen en
projectvoorstellen in dit plan worden opgenomen. Tijdens de opstelling van dit plan is intensief overleg
met verschillende belangengroepen
en instanties zeer gewenst. Mark en
Leij denkt mee en levert deskundige informatie aan. Uiteindelijk zal
de gemeenteraad een besluit nemen
over het conceptplan en kan de uitvoering starten.
Ook ten aanzien van monitoring
van bijvoorbeeld poelen hoopt de
gemeente op termijn gebruik te
kunnen maken van de deskundigheid die binnen Mark en Leij aanwezig is.
Voor vragen, opmerkingen en tips
kunt u contact opnemen met;
Frans van Zijderveld
gemeente Alphen-Chaam
telefoon 013-5086661
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Waarnemingen in de streek
paapje

Kolibrievlinder
Leny Schoenmakers zag op 9 september een grote nachtvlinder die
ze niet thuis kon brengen.
Het vlinderboek leerde dat ze met
een kolibrievlinder te maken had.
Ook Henk Cornelissen en John van
Raak gaven waarnemingen door.
Kolibrievlinders zijn nachtvlinders
en behoren tot de familie van de
pijlstaarten. Voor meer informatie
verwijzen we naar het artikel van
Frans Vermeer op bladzijde 26.
Het Broek
Op woensdag 22 september was de
poelsnip nog altijd aanwezig in ’t
Broek. Op 28 september vloog
langs de Laag Heiveldse Beek een
bokje op.
Binnen een tijdsbestek van een jaar
werden in ’t Broek op een vierkante
kilometer alle vier de in Europa
voorkomende snippensoorten waargenomen: de watersnip, de poelsnip, de houtsnip en het bokje.
houtsnip

Sem Mallée zag er op 19 september
twee paapjes.
Op 3 oktober zagen we voor de eerste keer een bergeend op de grote
poel in ’t Broek.
Op 28 oktober zagen Guust v.d.
Steen en Johan Schaerlaeckens zo’n
35 watersnippen langs de Laag Heiveldse Beek. Op maandag 1 novem-

ber zag leraar Wim v.d. Linden met
zijn werkgroepje van de Berkenhofschool een jagende hermelijn in ’t
Broek. De eerste keer dat deze marterachtige hier is waargenomen.

acht ransuilen op de slaapplaats.
Een bemoedigend aantal, want de
soort staat de laatste jaren onder
druk. Enkele dagen eerder zag Hans
Oomen zelfs tien ransuilen van de
slaapplaats wegvliegen.
De Bleeke Heide
Op 18 en 25 september werd er
door Mark en Leij flink gewerkt om
de rasters, draden en andere obstakels uit de Bleeke Heide te verwijderen. Op 19 september gingen
spontaan groepjes terug omdat het
gebied snel mooier wordt.
Er werden, al dan niet tijdens het
werken, leuke waarnemingen gedaan. Op zondag 19 september was

hermelijn

Verder vonden ze de restanten van
een groene specht, waarschijnlijk
geslagen door een havik die hier
vaak actief is.
Op 19 november werd nog een laat
mannetje roodborsttapuit gezien.
Behalve zo’n honderd wilde eenden
pleisteren er momenteel ook een
dertigtal wintertalingen.
Het Zand
Op ’t Zand is door verschillende
waarnemers een raaf gezien. Frank
Degenaar zag en hoorde hier op 19
september een boomleeuwerik. Ook
op de afgeplagde weilanden in de
Staatsbossen zag en hoorde Frank
boomleeuweriken.
Op 22-11 zag Johan Schaerlaeckens

er een groep van zo’n 15 roodborsttapuiten, samen met twee paapjes.
Graspiepers en veldleeuweriken
waren algemeen. Verder vlogen er
een tiental watersnippen op.
Op zaterdag 25 september vloog
een steenuiltje van de stapel verzamelde weipalen langs het pad. Op
de grote poel bivakkeerde een
bergeend. Ook waren er die dag een
vijftal tapuiten. Kieviten en wulpen
kozen het gebied als pleisterplaats
voor hun tocht zuidwaarts. Op het
zandpad achter het gebied liepen
vaak een tiental patrijzen. Op 16
oktober werden er vijf putters, drie
tapuiten, acht roodborsttapuiten en
een paapje gezien.
Op 11 november zag Jeroen Stout-
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jesdijk een jagende blauwe kiekendief (vrouwtje). Er waren die dag
nog altijd zo’n dertigtal watersnippen aanwezig. Op 14 november was
er nog late doortrek van groepjes
boomleeuweriken en op 19 november nog een groep van 35 veldleeuweriken en een groep van maar
liefst 12 patrijzen.
De Regte Heide
Op 30 oktober werd er een groep
kruisbekken op de Regte heide gezien. Henk Laarhoven zag hier op
24 oktober een klapekster. Op 13
november zag Henk ook nog een
vrouwtje blauwe kiekendief. Zowel
de klapekster als de blauwe kiekendief blijken te overwinteren op de
Regte Heide. Vooral de klapekster
is in Nederland een zeldzame verschijning aan het worden.
kruisbek

Roofvogels en uilen
Christ Michielsen aan de Baarleseweg in Chaam ziet vanaf oktober
vrijwel elke avond een steenuiltje
op een lantaarnpaal bij zijn BPbenzinepomp. Het uiltje is heel actief en roept vaak.
Gedurende de eerste helft van oktober kon vrijwel dagelijks een kekkerende havik nabij het Putven gehoord worden.
Door diverse sportminnende Mark
en Leijers werd tijdens de voetbalwedstrijd UVV-Chaam op 17 oktober een tweetal overtrekkende rode
wouwen waargenomen.
De stand op dat ogenblik was 0-0.
De vogels draaiden enige rondjes
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rode wouw

Warme dag
Zaterdag 30 oktober was een bijzonder warme dag. De warmste oktoberdag van de eeuw. Joost v.d.
Ouweland had die avond kruipende
salamanders op zijn gazon, verder
ook twee gele kwikken. Deze dag
was er veel trek van graspiepers,
boom- en veldleeuweriken.
kleine watersalamander

boven het veld en constateerden
daarbij klaarblijkelijk dat het spelpeil erbarmelijk was, waarna ze
hoofdschuddend hun tocht vervolgenden naar de overwinteringsgebieden in het zuiden.
Op zondag 7 november zagen Rien
Geerts en Johan Schaerlaeckens
langs de Rettestraat in Chaam dat
een havik lastig gevallen werd door
een groepje kraaien. Toen de kraaien het op een gegeven moment lieten afweten, koos de havik zelf de
aanval. Gedurende zeker 10 minuten dwarrelden de vogels door elkaar, zo te zien was er meer sprake
van speels gedrag dan van een serieuze confrontatie.
Sjef Driesen en buurman Albert
Boer uit Alphen troffen al diverse
malen een sperwer in hun tuinen
aan. Eenmaal zelfs met prooi
(merel) op de volière van Sjef. Half
oktober zat de vogel ruim een kwartier op de schutting en heeft Sjef er
mooie video-opnamen van kunnen
maken.
Jan de Bie vond
eind november aan
de Ulicotenseweg
een dode kerkuil.
De vogel was deze
zomer in het nest
geringd in het Belgische dorpje Wortel.

kraanvogel

Kraanvogels, ganzen en ooievaars
Op donderdag 7 oktober werden er
zeven witte ooievaars langs de
Mark gezien.
Op zaterdag 9 oktober zag Fred
Froger 150 canadaganzen op de
maïsvelden langs de Heistraat. Er
zijn overigens steeds meer waarnemingen van groepen canadaganzen.
Net als nijlganzen broeden ze ook
al op een aantal plaatsen. We weten
niet of we blij moeten zijn met de
spectaculaire toename van deze
exoten.
Frans Vermeer hoorde op 7, 9 en 10
november het getrompetter van
doortrekkende kraanvogels.
Ze vlogen ongeveer de lijn Alphen Zwart Water.
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Vlinderrups
Bij de boswandeling van de Jeugdgroep op 9 oktober vond Frank
Przespolewski een prachtige rups
van de Merians borstelvlinder. Deze vlinder is niet zo zeldzaam, maar
de rupsen zijn ondanks hun kleurige
kleed toch moeilijk te vinden.
Ze hebben een rood staartje en zijn
opvallend geel en zwart gekleurd.
Daarmee geven ze aan andere dieren te kennen dat ze giftig en oneetbaar zijn.

Meriansborstel

Verder
Op 7 oktober zag Henk Laarhoven
een smient en een pijlstaart op het
Putven, een wel heel vreemde
plaats voor dit soort vogels. Op dezelfde dag was er massale doortrek
van boerenzwaluwen. Op 9 oktober
waren er voor het eerst grote aantallen koperwieken, kramsvogels, kepen en sijzen te zien. Begin november zag Sjef Driesen een barmsijs
op de schutting van zijn tuin tussen
de koolmezen.
Let op: Er schijnen weer groepjes
pestvogels in Nederland waargenomen te zijn. Ook zijn er dit jaar bijzonder veel waarnemingen van
kruisbekken.
Waarnemers: Frank Degenaar,
Wim Cornelissen, Christ Michielsen, Joost v.d. Ouweland, Wim v.d.
Linden, Sem Mallée, Henk Laarhoven, Frans Vermeer, Fred Froger,
Henk Cornelissen, Sjef Driesen, Lenie Schoenmakers, Rien Geerts,
Hans Oomen, John van Raak, Albert Boer, Johan Schaerlaeckens

Actie Drieslag;
bezuiniging landinrichting
Deze zomer heeft onze regering
ons onaangenaam verrast met een
stevige bezuiniging op landinrichting middels de nota Drieslag.
Globaal is het een bezuiniging van
1 miljard gulden. 1/3 wordt rechtstreeks bezuinigd op lopende landinrichtingsprojecten, 1/3 wordt bezuinigd doordat nieuwe projecten
vooruit geschoven worden en 1/3
komt terug via de Reconstructie,
wat die voor ons ook moge inhouden.
De landinrichtingscommissieleden
hebben zowel intern als gezamenlijk met hun achterban intensief
overlegd wat te doen in de gegeven
situatie.
Formeel is onder andere tijdens
overleg met Gedeputeerde Pieter
van Geel hevig bezwaar aangetekend tegen het feit, dat eerder gedane toezeggingen zo maar ongedaan
gemaakt worden.
Doordat wij met de landinrichting
Baarle-Nassau al enkele jaren bezig
zijn, kan er uiteraard op de al uitgevoerde of toegezegde werken niet
meer bezuinigd worden. De landinrichtingscommissie heeft zich over
de ontstane situatie beraden en een
aantal besluiten genomen voor het
gehele gebied. Deze zijn aan de
provincie voorgesteld.
Voor de “oude gemeente” Chaam
heeft dit voor de wegen geen gevolgen, want die zijn al uitgevoerd.
Hooguit zijn er gevolgen voor de
nog aan te leggen insteekwegen,
maar dit zal zo op het eerste gezicht
wel meevallen omdat die nogal
ruim in de begroting zitten.
De fietspaden zullen verhard aangelegd blijven worden. De wandelpa-

den en de recreatieve parkeerplaatsen zullen niet verhard worden.
Met de mindere bijdrage voor kavelaanvaardingswerken en inrichting voor natuur is onder protest akkoord gegaan. De wegbezuinigde
beplanting zal naar verluid grotendeels door de gemeente aangelegd
worden uit reservepotjes.
De verwachting is dat Waterschap
Mark en Weerijs intern de beperkte
bezuiniging op zal kunnen vangen.
Door verschuiving in de begroting
is vooral de (ruime) post nutsvoorzieningen te gebruiken bij bedrijfsverplaatsingen.

Al met al valt het, ondanks onze
eerste schrik, voor het gedeelte
Chaam wel mee, tenminste als de
provincie onze voorstellen overneemt. Naar ik heb vernomen heb is
in de “Herinrichting UlvenhoutGalder” nog weinig duidelijk hoe
daar een en ander zal ingepast kunnen worden.
In de eerste maanden van het volgend jaar zullen informatiebijeenkomsten georganiseerd worden
waarbij de provincie uitleg zal geven over de nota “Drieslag” en de
“Reconstructie”. Dan zal, naar wij
hopen, de reactie van de Provincie
op onze voorstellen ook bekend
zijn.
Guust van der Steen
agrarisch lid Landinrichtingscommissie Baarle-Nassau
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Ruilverkaveling Baarle-Nassau;
landinrichting nieuwe stijl
Veel natuurliefhebbers associëren
het woord “ruilverkaveling” met
verwoesting van natuur en landschap. Inderdaad hebben ruilverkavelingen in het verleden grote
schade aangericht.
De ruilverkavelingen hadden toen
maar één functie: het optimaliseren van de landbouw. Kaarsrechte
kavels, diepe ontwateringsloten
en –kanalen waren het gevolg.
Wat in de weg stond, moest opgeruimd worden. Natuur en landschap betaalden de tol.
Het meest recente voorbeeld is de
ruilverkaveling Alphen. Onlangs
was de officiële afsluiting en hoe de
woordvoerders ook hun best deden
elkaar pluimen op de hoed te steken; tussen de regels door was duidelijk te lezen en te horen dat er
veel fout was gegaan.
Vooral Gedeputeerde Van Geel was
hier duidelijk in. Er werd meer gekapt dan nodig was, de begeleiding
was slecht, de omschrijving van
kapvergunningen wazig, de controle en begeleiding door de gemeente
ontbrak zodat er in de slipstream
van de werkzaamheden veel illegaal
gekapt werd.
Funest waren vooral de diepe ontwateringskanalen in een gebied dat
voor een groot deel toch al droogtegevoelig is. Een hydrologische (en
ecologische) misser, zo zal in de
nabije toekomst blijken.
Het adviesbureau dat de StruktuurvisiePlus voor Alphen-Chaam begeleidt gaf zelfs aan dat voor een
groot gebied tussen Chaam en Alphen de landbouw geen toekomst
heeft. Hier staan een aantal gloednieuwe boerderijen!!!

Nieuwe inzichten
Het is onzin om nu nog met een beschuldigende vinger te wijzen. Als
een soort boetedoening zijn in deze
ruilverkaveling 35 ha alsnog voor
natuur ingericht en heeft de gemeente samen met Brabants Landschap het succesvolle project:
“Samen voor Groen” opgestart.
De Landinrichtingscommi ssie
“Baarle-Nassau” treft voorbereidingen dit project ook voor haar Ruilverkaveling op te starten.
Het woord “ruilverkaveling” dekt
de lading inmiddels niet meer. Het
gaat om veel meer dan alleen het
ruilen van kavels en louter agrarische belangen. Landinrichting
wordt steeds meer een instrument
waarmee alle waarden in een gebied ontwikkeld kunnen worden.
Door Landinrichting kunnen bijvoorbeeld grote delen van de Ecologische Hoofdstruktuur gerealiseerd worden. Door het ruilproces
hoef je immers niet persé gronden
ter plaatse op te kopen. In Chaam
zijn ’t Broek en de Bleeke Heide
voorbeelden dat het overheidsbeleid
in landinrichtingsverband op vrijwillige basis gerealiseerd werd.
Win-win-win zowel voor landbouw, natuur als recreatie was het
motto.

Water wordt steeds meer de drager
als het gaat om inrichting van gebieden. Door een goede samenwerking met de Waterschappen en het
Hoogheemraadschap werkt men nu
aan zowel de kwantiteits- als de
kwaliteitseisen die recht doen aan
alle functies in de streek.
De Brabantse Milieufederatie en
Mark en Leij hebben de Dienst
Landelijk Gebied verzocht zoveel
mogelijk rekening te houden met de
identiteit van de streek bij de uitvoering van de verkavelingswerkzaamheden. De ambtenaren van de
Dienst Landelijk Gebied zijn niet
alleen deskundig maar ook creatief.
In de Ruilverkaveling “BaarleNassau” wordt nu een nieuwe systematiek toegepast waar bij de uitvoering zoveel mogelijk landschaps- en cultuurhistorische elementen gespaard blijven.
Voor zover ons bekend is dit de
eerste keer dat er zo gewerkt wordt.
We hebben daarom projectbegeleidster Monique Claassens van de
Dienst Landelijk Gebied gevraagd
en bereid gevonden een artikel voor
onze Nieuwsbrief te schrijven hoe
een en ander in zijn werk gaat.
Johan Schaerlaeckens
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Ruilverkaveling;
zorgvuldig omgaan met het gebied
In het gebied van Baarle Nassau,
Chaam, Ulicoten en Castelré vindt
er op dit moment een ruilverkaveling plaats. Een ruilverkaveling is
een middel om de kwaliteit van een
gebied beter tot zijn recht te laten
komen. Beter wat betreft de land en tuinbouw, maar ook beter voor
de natuur, landschap, recreatie en
verkeer.
Voordat een ruilverkaveling start,
wordt er eerst een landinrichtingsplan gemaakt. Dit is een plan
waarbij men globaal aangeeft hoe
het gebied na de ruilverkaveling er
uit komt te zien.
Waarom een ruilverkaveling
Iedereen voelt wel aan dat men niet
zo maar begint met een ruilverkaveling. Zeker als men bedenkt dat een
ruilverkaveling soms wel 20 jaren
kan duren als men rekent van de
eerste strepen op papier tot de allerlaatste uitvoeringswerken. Daarbij
kost een ruilverkaveling vele miljoenen. Neen, er moet wel iets aan
de hand zijn.
Een gebied moet dus bepaalde tekortkomingen hebben. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat veel boeren meerdere, kleine kavels, verspreid in een relatief groot gebied
hebben. De ontwatering van een gebied niet optimaal is, de ontsluiting
misschien niet voldoet enz. Dit kunnen allemaal aspecten zijn die niet
bevorderlijk zijn voor een goede
bedrijfsvoering. Daarnaast heeft de
overheid ook haar wensen en eisen:
bijvoorbeeld het realiseren van natuurgebieden, het stimuleren van recreatie, het terugbrengen van de
bio-industrie, het oplossen van de
mestproblematiek enz.
Het landinrichtingsplan moet aan al

de wensen van de gebruikers van
het gebied en de politiek tegemoet
komen. Dit zijn dus niet alleen boeren, maar ook de natuurliefhebbers,
de recreanten en niet te vergeten de
inwoners van het gebied. Het kan
dus niet zo zijn dat het karakteristieke van een bepaald gebied, datgene waarvan de inwoners of bezoekers genieten, wat ze mooi vinden, wat ze vertrouwd is, verdwijnt.

Landinrichtingsplan op nieuwe
leest
Dit is in het verleden wel eens anders geweest. Berucht zijn wat dat
betreft de ruilverkavelingen van
twintig, dertig jaar of nog langer
geleden. Deze ruilverkavelingen
hadden vaak maar een doel: het optimaliseren van de landbouw. De
rest moest hiervoor wijken.
Dit had tot gevolg dat iedere beplanting die in de weg zou kunnen
staan verdween, dat ieder meanderend beekje rechtgetrokken werd,
dat de waterstand veelal verlaagd
werd, dat bestaande of nieuwe wegen kaarsrecht aangelegd werden
enz. enz. Dit alles had tot gevolg
dat zo'n gebied na de ruilverkaveling onherkenbaar veranderd was.
Dit wil niemand meer. Dit moet in
de toekomst voorkomen worden.

Plan van Toedeling en Randvoorwaardenkaart
Heel belangrijk voor de agrariërs is
het Plan van toedeling. Op dit plan
staat aangegeven welke kavels een
boer krijgt. Eer het zover is moet er
heel wat gebeuren. Eerst moet er
onder andere een Randvoorwaardenkaart van het gebied gemaakt
worden. Op deze kaart staan de elementen die bij het Plan van Toedeling niet uitruilbaar zijn. Hier moet
men bijvoorbeeld denken aan wegen, waterlopen, grotere landschapselementen enz. die gehandhaafd moeten blijven. Deze elementen vormen als het ware de randvoorwaarden voor de veranderingen
in het gebied.
Maar met deze kaart zijn we er nog
niet. Op deze kaart staan lang niet
alle elementen die ook een onderdeel van het landschap zijn. We
denken hier aan elementen die zeer
bepalend kunnen zijn voor het gebied.
Vaste Grenzenkaart
Om toch met deze elementen rekening te houden is er eerst een inventarisatie gemaakt van alle elementen in het gehele gebied. Van belang zijn hier vooral die elementen
die niet op de randvoorwaardenkaart zijn opgenomen. Aan wat
voor elementen moet men dan zoal
denken? Bijvoorbeeld: alleenstaande, groepjes of rijen bomen in het
landschap, houtwallen, bosjes, waterlopen, steilranden (lijnvormige
rand met een hoogteverschil) en
cultuurhistorische elementen zoals:
open akkers, oude bewaarde verkavelingsresten, venresten, wegenwaaiers, veenplekken, restanten van
oude landgoederen enz.
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Kortom al die elementen die een
bepaald gebied zijn identiteit geven.
Al deze elementen komen op een
Vaste Grenzenkaart.
Nu is het niet mogelijk al deze elementen te handhaven. Om een
voorbeeld te noemen: als een alleenstaande boom straks bij het
Plan van Toedeling midden in een
kavel komt te staan dan is de kans
zeer groot dat deze boom zal verdwijnen. Gebeurt dit niet dan zal
het vee of de machines al dan niet
met opzet ervoor zorgen dat het
alsnog gebeurt. Ander voorbeeld:
een steilrandje dat midden op een
kavel is gesitueerd, is zo geëgaliseerd. Kortom de elementen moeten
een reële kans hebben om te
"overleven".
Een ander belangrijk aspect is dat al
deze elementen niet allemaal even
waardevol zijn. De kwaliteit van het

ene element is groter dan van het
andere. Een zieke boom, of een populier van 35 jaar oud zijn minder
waardevol dan een mooie, karakteristieke eik van 80 jaar. Het is dus
belangrijk om voor ieder element te
bepalen of het zo waardevol is dat
het gehandhaafd moet blijven. Hiervoor zijn bij de ruilverkaveling
Baarle Nassau twee werkgroepjes
gevormd die voor ieder element afzonderlijk bekijken of de kwaliteit
zodanig is dat het element gehandhaafd moet blijven of niet.
Voor een kleine groep elementen
ligt dit niet zo duidelijk, dit zijn
misschien elementen die verplaatst
of door een herplant gecompenseerd kunnen worden.
In de werkgroepjes zitten vertegenwoordigers van de agrariërs, Mark
en Leij, Waterschap Mark en
Weerijs en de gemeente AlphenChaam.

13
Vaste Grenzen
Het is niet voldoende de elementen
die waardevol zijn en die dus gehandhaafd moeten blijven enkel op
een kaart en een bijgeleverde lijst
met te handhaven elementen te zetten. Nee, er moet meer gebeuren.
De kwaliteitsconclusies moeten ook
in de verdere plannen van de ruilverkaveling tot uiting komen en wel
het liefst in het Plan van Toedeling.
In dit plan moeten de waardevolle
elementen zodanig gesitueerd worden dat zij zo min mogelijk midden
op een kavel terechtkomen.
Het beste is om deze elementen op
de grenzen van de kavels te plaatsen waar ze niet bedreigd worden
door vee en machines. De grenzen
bepaald door de waardevolle elementen moeten zoveel mogelijk als
vaststaand beschouwd worden.
Hiermee is tevens ook de titel
"Vaste Grenzenkaart" uitgelegd.
Het geeft dus richting aan de gewenste kavelgrenzen vanuit het belang van de te handhaven landschappelijke en cultuurhistorische
elementen.
In de Ruilverkaveling "Baarle Nassau" wordt op dit moment een Vaste Grenzenkaart gemaakt. Iedere
week komen de werkgroepjes bij
elkaar en wordt aan een groep elementen een kwaliteitsaanduiding
gegeven. Wij hopen hiermee te bereiken dat straks als de ruilverkaveling afgerond is er een gebied ontstaat dat op meerdere vlakken zoals
de land- en tuinbouw, de natuur, het
water, de recreatie en het verkeer
beter functioneert, zonder dat het
gebied zijn identiteit verloren heeft.
Monique Claassens
Dienst Landelijk Gebied
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Weidevogelreservaat “de Bleeke Heide”
De werkzaamheden op de Bleeke
Heide zijn inmiddels afgerond.
Aannemer Frank Kennis heeft een
perfect stukje werk geleverd.
De landinrichtingscommissie
“Baarle-Nassau” is als opdrachtgever verheugd dat het werk in
goede harmonie tussen alle betrokken partijen is verlopen.
Natuurliefhebbers zijn enthousiast
over de resultaten.
Onze streek heeft er een schitterend
weidevogelgebied bij waar we nog
vele mooie waarnemingen zullen
doen. Ondanks dat de werkzaamheden reeds ver gevorderd waren, zag
de commissie nog mogelijkheden
een oeverzwaluwenwand te creëren.
De wand strekt zich uit over een
lengte van 70 meter. Staatsbosbeheer heeft de wand inmiddels uitgerasterd.
Op verzoek van Mark en Leij zal de
gemeente Alphen-Chaam nog dit
najaar beplanting aanbrengen op de
zuidberm van de Oude Bredasebaan
die als buffer zal dienen voor de in

het gebied verblijvende vogels en
het autoverkeer op deze weg.
Hiermee stijgen ook de kansen dat
de rietganzen in de toekomst de
nieuwe vennen in de Bleeke Heide
als slaapplaats gaan gebruiken.
Bij het plaatsen van de rasters heeft
Staatsbosbeheer er rekening mee
gehouden dat er zich langs de perceelsranden ruigtes kunnen ontwikkelen. Om de ganzen niet te verstoren zijn voorlopig alleen de buitenrasters geplaatst.

In het vroege voorjaar plaatst
Staatsbosbeheer de overige rasters
zodat er vier begrazingseenheden
ontstaan, bedoeld voor vee van boeren uit de nabije omgeving.
Staatsbosbeheer heeft tijdens de
werkzaamheden ook nog een aantal
weilanden laten maaien. Een goede
zaak want ganzen prefereren kort
gras.
Langs de Oude Bredasebaan wordt
ook een kleinschalig observatiepunt
ingericht van waaruit men een mooi
uitzicht over het gebied heeft. Op
deze plaats kunnen enkele auto’s
geparkeerd worden. Hier komt ook
een infopaneel met informatie van
Staatsbosbeheer te staan. Bijgaand
staat de tekst die door Staatsbosbeheer en Mark en Leij is opgesteld.
Nu maar afwachten hoe de vogels
gaan reageren. We verwachten komend voorjaar al een flinke toename van het aantal broedpaartjes van
de grutto.Half februari 2000 zullen
de Landinrichtingscommissie en
Staatsbosbeheer een bijeenkomst
organiseren om de werkzaamheden
officieel af te sluiten.

Het observatiepunt
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nestwand voor
oeverzwaluwen
Mark en Leij spreekt zijn waardering uit aan Monique Claassens van
de Dienst Landelijk Gebied en Jeroen Stoutjesdijk van de landinrichtingscommissie voor de geweldige
voorbereiding en begeleiding van
het gehele project.
De constructieve bijdrage van Waterschap Mark en Weerijs was onontbeerlijk voor het welslagen van
het project.

Herstel natuurwaarden
Aan het begin van het broedseizoen
hebben de natte weilanden rondom
de vennen grote aantrekkingskracht
op weidevogels. In combinatie met
het weidevogelvriendelijke graslandbeheer is het gebied aantrekkelijk voor broedvogels zoals grutto,
wulp en kievit.

Tijdens de voorjaarstrek
foerageren en rusten er veel
soorten steltlopers en eenden. De
vennen en de gegraven poelen worden bewoond worden door verschillende kikker- en salamandersoorten.
Met het voor deze amfibieën
zo belangrijke herstel van
ruige perceelsranden en lage bramenwalletjes wordt ook een rijk insectenleven bevorderd en daarmee
het leefmilieu van broedvogels zoals patrijs, roodborsttapuit en veldleeuwerik.
Johan Schaerlaeckens

Het gebied
Vanaf dit punt heeft u het beste overzicht over het weidevogelgebied de Bleeke Heide,
gelegen in het gebied van de Chaamsche Beken. Deze jonge heideontginning vormt onderdeel van een oorspronkelijk uitgestrekt, vennenrijk heidegebied, waartoe ook de nabij
gelegen Strijbeekse Heide behoort.
Rond de eeuwwisseling is de heide in verschillende fases ontgonnen. De “boerennatuur”
die er voor in de plaats kwam, was bijzonder rijk aan amfibieën en weidevogels. De vroegere veedrinkpoelen herbergden onder meer boomkikkers en vinpootsalamanders.
Tot voor kort was de Bleeke Heide een belangrijke, binnenlands gelegen, foerageer- en
pleisterplaats voor doortrekkende steltlopers zoals goudplevieren, kemphanen en regenwulpen. De grutto was een algemene broedvogel. Nog altijd staat het gebied bekend om
de vele toendra rietganzen die hier overwinteren.
Inrichtingsmaatregelen en beheer
Door intensivering van de landbouw, kunstmatige ontwatering, verlaging van het grondwaterpeil en egalisaties zijn veel natuurwaarden verloren gegaan. Dankzij de inspanningen en de medewerking van de plaatselijke ZLTO en de natuurvereniging Mark en Leij
kon hier in 1999, in het kader van het landinrichtingsproject “Baarle-Nassau”, een weidevogelreservaat worden gerealiseerd.
Herstel van de oorspronkelijke vennen en laagtes, het aanleggen van poelen en draslanden geeft vogels en amfibieën een nieuwe kans. Waterschap Mark en Weerijs heeft een
stuw geplaatst waardoor het gebied langer water kan vasthouden en de lagere terreingedeelten het gehele jaar vochtig blijven.
Het gebied is nu in beheer bij het Staatsbosbeheer. De graslanden worden nog steeds beweid door vee van plaatselijke agrariërs en het beheer van poelen en bramenwalletjes gebeurt in samenwerking met de natuurvereniging.
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Terugblik dialezingen
Lezing landschapshistorie Chaam
Op vrijdagavond 19 november verwelkomden we dr. Karel Leenders,
die voor een zestigtal leden een
boeiende lezing hield over de historie van het landschap rond Chaam.
Met behulp van dia’s en overheadprojectie werd dieper ingegaan op
de ontginningsgeschiedenis van alle
Chaamse gehuchten. Zo bleek dat
in 1832 nog ruim 60% van het gebied uit woeste gronden bestond.
Pas begin deze eeuw is het gebied
in versneld tempo ontgonnen. Dit
werd mogelijk gemaakt door de
komst van de kunstmest.
Verder kwamen aan bod de grondsoorten, hoogteligging, verklaring
van oude namen, beken, archeologische vondsten, de molens, oude
wegen enzovoort. Kortom een zeer
leerzame avond.

Lezing eclipsreis en Extremadura
Voor een zeventigtal leden presenteerden Pierre Adriaensen, Johan
Schaerlaeckens, Jeroen Stoutjesdijk
en John van Raak twee lezingen.
Als eerste kwam de Mark en Leij
reis naar de totale zonsverduistering
aan bod in dia’s en video.
Daarna werden op humoristische
wijze de belevenissen van twaalf
Mark en Leijers in de Spaanse Extremadura uit de doeken gedaan.

Prachtige dia– en videobeelden van
de rijke Spaanse natuur, afgewisseld met oude steden, autopech en
gezellige etentjes.
De lezing werd besloten met een
optreden van het Extremadura koor,
die een speciale ballade ten gehore
bracht.
Na de lezingen werden de organisatoren van de eclipsreis, John van
Raak, Frank Degenaar en Wim Cornelissen, nog eens de hemel in
geprezen. Ze ontvingen uit handen
van Marth Wildhagen een originele
vogeltaart en een envelop.
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Kennismaking met
onze nieuwe boswachter
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Spoorzoekertjes
In deze rubriek “Spoorzoekertjes” kunnen de leden van onze vereniging gratis een advertentie of
oproep plaatsen voor allerlei zaken die iets met
de natuur te maken hebben.
Hebt u belangstelling, neem dan contact op met
de redactie. John van Raak,
0161-491803.

Gevraagd:
Oude badminton- en tennisrackets
voor de vlinderwerkgroep.
Hiervan zijn prima netjes te maken
voor het vangen en determineren
van kleine insecten.
Frans Vermeer,
013-5079609
Mevrouw Anke Brans is onlangs
toegetreden tot de beheerseenheid
Ulvenhout-Chaam van het Staatsbosbeheer.
Via deze weg wil ik me aan u voorstellen. Ik ben sinds september dit
jaar in Chaam aangesteld als
boswachter. Mijn hoofdtaak zal
voorlichting zijn.
De opleidingen die ik genoten heb,
zijn de MAVO en HAVO te
Roosendaal, de Middelbare Tuinbouwschool te Boskoop, met de
richtingen aanleg en onderhoud van
tuinen en grootschalige groenvoorzieningen met als keuzevakken
milieu en ecologie. Tijdens deze
opleiding heb ik veel praktijkervaring opgedaan in het stedelijk- en
landschapsbeheer. Tenslotte de Internationale Agrarische Hogeschool
Larenstein (voormalige HBCS) te
Velp. Hier heb ik bos- en natuurbeheer gestudeerd en ben ik student
assistent vegetatiekunde geweest.
Tijdens mijn stages ben ik
werkzaam geweest bij het Informatie- en Kenniscentrum Natuurbeheer in Wageningen.In juli 1998
ben ik in Velp afgestudeerd en ben
daarna in het landschapsbeheer
werkzaam geweest.

Ik vind het zeer belangrijk om de
praktijkwerkzaamheden te kennen.
Op dit vlak willen er nog al eens
knelpunten ontstaan. Ook de voorlichting is hier onlosmakelijk mee
verbonden.
Ik ben 30 jaar en ga een dezer
dagen vanuit Arnhem naar Rijen
verhuizen, om dichter bij het werk
te wonen. Mijn vrije tijd breng ik
onder andere door met wandelen,
fietsen, fotograferen en tuinieren.
Dit is mijn eerste dienstverband bij
Staatsbosbeheer en ik doorloop nu
een introductieperiode, dit om de
organisatie en het werkgebied te
leren kennen. Dit zal natuurlijk in
de loop der jaren moeten groeien en
ik zal veel ervaring en kennis opdoen van mijn collega's.
Voor het moment laat ik het hierbij.
Ik hoop dat de samenwerking tussen Mark en Leij en Staatsbosbeheer in de toekomst goed zal verlopen, omdat we toch bepaalde gemeenschappelijke doelen nastreven.
Ik ben te bereiken op telefoonnummer 0161-492846. Als er vragen
zijn, bel even of kom gerust langs.
Ik hoop en verwacht een fijne
samenwerking. Tot ziens!
Met vriendelijke groeten,
Anke Brans

Te bestellen:
Videoband van de Mark en Leij reis
naar de totale zonsverduistering in
noord-Frankrijk. Prijs f 10,-.
John van Raak,
0161-491803.

Boekentip
Er is sinds 22 november een regioboek te koop met als titel: Aan
de monding van Maas en Schelde.
Tot 31 december is het bij SBB te
koop voor f 29,95. Daarna f 39,95.
Het is een schitterend boek met zeer
veel informatie, duidelijke kaartjes
en zeer mooie foto's. Het is de prijs
zeker waard!
Mark en Leij is met Staatsbosbeheer overeengekomen om in 2000
het boek in consignatie in de Mark
en Leij winkel te verkopen.
Anke Brans
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Jeugdgroep in actie!
Quizmiddag
Op 20 november verzamelden zich
23 natuurkenners bij 'Bellevue' om
te quizen. Vijf groepjes gingen met
elkaar de strijd aan met vragen over
natuur, t.v. en radio, activiteiten van
het afgelopen jaar en algemene vragen. Om 15.00 uur kwamen de ouders ook meedoen.
Soms moesten de ouders langer nadenken over een vraag dan de
jeugdleden, soms wisten ze het antwoord niet eens.
De jury (John en Pieter) telden al de
goede antwoorden en daaruit bleek
dat groep 3 (Wolbert, Thijs, Joep,
Sten en Marieke) de jeugdquiz hadden gewonnen, en zij kregen als
prijs een Mark en Leij tas.
Groep 6 (Anouk, Karst, Stan, Frank
en Ruben wonnen de quiz met de
ouders en verdienden hiermee de
“eeuwige roem“!
Tijdens deze middag was ook Elly
er met de Mark en Leij winkel en
keken wij naar de video van het
jeugdkamp.
Het was een gezellige middag!!

Bezoek Vogelrevalidatiecentrum
Zaterdag 18 december hield de
Jeugdgroep de laatste activiteit van
dit jaar. Om half twee vertrokken
we met zes volgeladen auto's naar
het Vogelrevalidatiecentrum in
Zundert.
Daar kregen we eerst een diapresentatie te zien waarbij Bart van alles vertelde en uitlegde. We zagen
dia's van verschillende vogels die

De winnaars van de jeugdquiz: Groep 3!
door hun opgevangen en beter gemaakt worden, en ook dia's van
slachtoffers van ondermeer gif,
prikkeldraad en olie.
Ook zagen we verschillende dieren
die bij het Vogelrevalidatiecentrum
gebracht worden en die ze verzorgen of doorsturen naar andere opvangcentra, zoals aapjes, reeën,
egels en zelfs een wasbeertje.
Na de pauze kregen we een rondleiding van Pierre en Bart door het hele centrum.
We kwamen in de inschrijfkamer,
de operatiekamer en de ziekenzaal.

Daar zaten op dat moment een fret,
egel, boerenzwaluw en een reiger.
Ook namen we een kijkje in de keuken en daarna bij alle binnen- en
buitenhokken. Er zat van alles: eenden, haviken, ransuilen, papegaaien, kauwen, een witte kraai, chinchilla's, verschillende ganzensoorten en ook een ree en het wasbeertje. Om vier uur waren we uitgekeken en uitgevraagd en gingen we
weer richting het Chaamse.
Een leuke en leerzame middag!!
Sonja Vrijenhoek
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Mark en Leij gaat de mist in
Met ruim 20 leden, twee jeugdleden en een medewerker van Natuurmonumenten die met de tractor vanuit Zundert was gekomen,
hebben we op zaterdag 13 november werkzaamheden verricht in de
omgeving van de Rettestraat in het
Chaamse Bekengebied.
Vanwege de mist zagen we bij aankomst niemand van Natuurmonumenten, maar via de mobiele telefoon bleek dat hij een paar honderd

Met een paar man hebben we nog
een lekke band van de cateringwagen vervangen. Na de soep hebben
we nog tot ongeveer half twee de
takken die opgeslagen lagen op het
weiland van een boer opgeruimd,
zodat ook het weiland weer toonbaar werd achtergelaten.
Albert Boer

meter verderop was. We hebben
een raster vijf meter teruggezet en
zware wilgen geknot. Omdat de
kettingzaag het begaf moest het
knotten verder met de handzaag gebeuren.
De koffie met peperkoek en erwtensoep waren weer als vanouds, mede
dankzij de medewerking van Bellevue. We hebben daar koffie en soep
kunnen bereiden. Ook heeft Victor
de soepkommen beschikbaar gesteld. Piet van Riel zorgde voor een
tafel en wat stoelen. Piet zal later de
oude rasterpalen verwijderen.
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Dialezing over de marters
Op 4 februari geeft Mark en Leijlid Dick Klees een boeiende diaserie over de marterachtigen.
Dick is een bekend natuurfotograaf en woont sinds kort in
Chaam. Elders in deze nieuwsbrief
stelt hij zich voor. In een eerdere
dialezing over vleermuizen deed hij
ons versteld staan door zijn fabelachtige dia's. Zijn dialezing wordt
ook de aanzet tot het opzetten van
een zoogdierwerkgroep.
Dialezing (boom)marters
Als natuurfotograaf met nogal wat
ervaring met zoogdieren, kwam op
een moment de vraag of ik foto's
had van marterachtigen. Men was
"overal" al geweest, tevergeefs.
Nou ik had wel iets, maar niet zo
bijster veel. De vraag of ik niet wat
kon maken, heb ik onder het nodige
voorbehoud toch maar bevestigend
beantwoord.
Dat is nu zo'n twintig jaar geleden.
Die vraag was het zetje in de rug
om een sluimerende belangstelling
voor roofdieren te activeren. Roofdieren hebben mij altijd geïntrigeerd, bij het obsessieve af. Waar
zoiets toe kan leiden wordt in de
lezing zelf wel duidelijk.
Opdoen van kennis
Omdat ik als bioloog niet enkel
geïnteresseerd ben in het portretteren van een diersoort, maar graag
typisch, soorteigen gedrag vastleg,
wil ik meer kennis over mijn onderwerpen vergaren. Om te starten ben
ik op zoek gegaan naar ecologische
gegevens van onze inheemse roofdieren. Want buiten de vos en de
zeehond zijn al onze roofdieren immers lid van de 'marterfamilie'.
Deze zoektocht leverde niet op wat
ik ervan verwachtte.
De belangstelling voor en kennis
van marterachtigen bleek voorna-

melijk beperkt tot de vraag hoe men
ze effectief bejagen, c.q. verdelgen
kon. In de jachtliteratuur was het
vooral vermakelijk te constateren
hoe er ongeremd overdreven wordt
wanneer de eigenschappen van deze
roofdiertjes beschreven worden.
Navraag leverde op, dat artikelen
niet gebaseerd werden op verifieerbaar onderzoek maar altijd op verhalen van derden. "Maar het is wel
echt waar," werd me dikwijls ongevraagd meegedeeld als ik weer
eens kritische kanttekeningen plaatste. Aan ecologische gegevens
leverde dat niet veel op.
Het was in de tijd dat Das en Boom
net opgericht was (het boek: "De
Das in Nederland" is grotendeels
door mij gefotografeerd).
Het Rijksinstituut voor Natuurbeheer, het latere IBN-DLO en inmiddels Alterra genaamd, was aan zijn
eerste steenmarteronderzoek in de
Ooijpolder bij Nijmegen bezig. Zo
werd er stilletjes gewerkt aan echte
antwoorden op mijn vragen. Daar
heb ik mij toen met veel enthousiasme bij aangesloten. Sindsdien heb
ik honderden nachten en duizenden
kilometers achter piepgeluiden
aangezeten die kleine zendertjes om
de nekken van diverse marterachtigen uitzonden. Generaties studenten
zien komen en gaan en langzaam
aan veel gegevens verzameld en
inzichten verworven. Deze karakteriseren de marter als een interessant dier die voor een deel vlees op
zijn menu heeft staan, maar toch
zeker niet de alles verscheurende,
bloeddorstige monstertjes zijn
waarvoor ze nog dikwijls gehouden
worden.

wezel

boommarter

Zeven martersoorten
Alle zeven inheemse marters:
wezel, hermelijn, bunzing, boommarter, steenmarter, das en otter
passeren de revue.
Als we de in het algemeen voor
roofdieren geldende regel (een roofdier kan maximaal een prooi van
zijn eigen lichaamsgewicht bemachtigen) toepassen dan moeten
we voor marters deze enigszins corrigeren. Marters zijn namelijk in
staat prooidieren tot twee of meer
maal hun eigen lichaamsgewicht te
vangen. Maar de toename in grootte
van wezel tot das, en de spreiding
in biotopen die bezet worden, laten
zien dat alle mogelijke prooidieren
van regenworm tot konijn en van
wespenbroed tot fazant benut kunnen worden. Kortom buitengewoon
goed aangepaste soorten, effectief
ingepast in onze fauna. En geen enkele reden om deze te bestrijden.
Het is een hardnekkige fabel dat
roofdieren hun prooidieren reguleren. Daarmee worden ze schoorvoetend tot nuttig verklaard. Gedetailleerd onderzoek wijst er veel
eerder op dat het omgekeerde aan
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de hand is. Roofdieren worden
eerder door het aanbod van
prooidieren gereguleerd. De onderlinge relaties steken heel divers en
subtiel in elkaar. Tijdens de diaserie
kom ik hier aan de hand van voorbeelden nog op terug.
Ook de verschillen in leer- en overleef strategieën komen aan bod.
Veel jongen - weinig ouderlijke
zorg - of minder jongen maar meer
investeren in een degelijke voorbereiding op het leven. Beide visies
komen met succes naast elkaar
voor. Dit demonstreert maar weer
eens temeer dat er voor een
probleem meerdere goede oplossingen mogelijk zijn.
Nauw verwante soorten blijken uiterst verschillend in hun wijze
waarop ze de wereld tegemoet treden. De een conservatief, voorzichtig de ander progressief met lef.
Waar de boommarter leert en zich
voornamelijk tijdens één bepaalde
ontwikkelingsfase bekwaamt; blijft
de steenmarter een leven lang leergierig en zich continue ontwikkelen.
Waarom wordt de boommarter
steeds zeldzamer en kon de steenmarter aan een nieuwe opmars beginnen? Hierover zal ik wat hypotheses voor het voetlicht brengen.
Zelf heb ik de laatste jaren intensief
onderzoek gedaan naar boommarters; twee jaar lang een van
zender voorzien dier van dag tot
dag gevolgd. Recente bevindingen
uit dit onderzoek zal ik afzetten
tegen wat we inmiddels van de veel
intensiever onderzochte steenmarter
weten. En wellicht een aanzet tot
meer begrip en een summiere verklaring.
Want altijd weer werpt elk onderzoek meer nieuwe vragen op dan
dat ze antwoorden levert.
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Oprichting werkgroep
zoogdieren
Als zoogdier enthousiasten hebben
Rita en ik de vraag gesteld of Mark
en Leij al een zoogdierwerkgroep
had.
Zoals zo vaak is het stellen van de
vraag het geven van een antwoord;
“nee, maar als je er een wilt beginnen, dan graag!”.
Zoogdieren zijn over het algemeen
een moeilijke groep van dieren om
te bestuderen. Ze hebben een behoorlijk verborgen levenswijze, zijn
veel schuwer dan bijvoorbeeld vogels en oriënteren zich sterker op
geur dan op gezicht. Ze zijn daardoor ook moeilijker te observeren
of te misleiden dan een vogel. Maar
ze zijn wel leuk, interessant en bovendien aaibaar. Onderzoek naar
zoogdieren vraagt om een speciale
aanpak en technieken. Vaak verraden sporen, voetsporen maar ook
vraatresten, botjes en schedels in uilenballen de feitelijke aanwezigheid
van zoogdieren.
Er zijn talloze manieren om meer te
weten te komen dan die enkele toevallige zichtwaarneming waarbij de
determinatie in de meeste gevallen
uiterst moeilijk is. Bepaal maar
eens welke muizensoort daar als
bruin rennend bolletje over het
fietspad verdween.
Zoogdieren zijn dan ook nog het

Dick Klees

Rosse woelmuis

meest actief tijdens de schemering
of ‘s nachts. Als je dan al iets ziet,
zijn het meestal slechts bewegingen
of lichtende oogjes. Maar van wie
waren die ogen? Ree of koe? Vos
of kat? Of misschien wel een marter. Mensen die zin en energie hebben om te proberen hun belangstelling voor zoogdieren handen en
voeten te geven worden uitgenodigd.
Het eerste doel is een inventarisatie
van de zoogdieren in het werkgebied van de vereniging te houden.
Inventariseren met behulp van uilenballen, sporen en life-traps
(muizenvallen waarin muizen gevangen en daarna weer losgelaten
worden).
Met een batdetector vleermuizen
opsporen, objecten bezoeken waar
mogelijk overwinterende vleermuizen gevonden, gedetermineerd en
geteld kunnen worden. Kortom, een
scala aan activiteiten ontplooien.
Wellicht dat er na de marterlezing
geïnteresseerde mensen de hoofden
bij elkaar steken om deze zoogdierwerkgroep van de grond te tillen.
Voor de nodige inhoudelijke kennis, ervaring en methoden kunnen
wij zorgen.
Dick Klees & Rita van den Broek
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Wandelingen Baarle!
Zoals al een hele tijd gebruikelijk is
maakt Mark en Leij elke eerste zondag van de maand een natuurwandeling vanuit Chaam. Door het
grote succes van deze wandelingen
gaan we vanaf het jaar 2000 ook
iedere tweede zondag van de
maand wandelen, echter vanuit
Baarle-Nassau.
De eerste keer dat we vanuit Baarle
vertrekken is 9 januari om 9.30 uur
vanaf de loswal (achter de Western
Grill). Het is de bedoeling dat we in
de streek blijven.
De wandelingen staan onder leiding
van een Mark en Leij-gids. Zie ook
de Natuuragenda.

Boeken
Natuurboeken te koop
In samenwerking met het vogelrevalidatiecentrum in Zundert heeft
Mark en Leij op de ledenavond van
7 januari een scala aan natuurboeken in haar winkel te koop.
Zo zijn er recente uitgaven van
natuurgidsen op het gebied van amfibieën, planten, vlinders, vogels,
zoogdieren enzovoort in te zien en
te koop.
Door de boeken tegen winkelprijs
in de Mark en Leij winkel te kopen
steunt u zowel het vogelrevalidatiecentrum als onze natuurvereniging Mark en Leij.

Verslag van de Leoniden
In de nacht van 17 op 18 november
doorkruiste onze aarde de stofbaan
van een komeet.
Daarbij kon een spectaculaire regen van vallende sterren te zien
zijn. Amateur-astronoom John van
Raak was ter plaatse. Een kort verslag.
De weersvoorspellingen waren niet
best. Overwegend buien, mogelijk
met natte sneeuw en hagel. Toch
maar wat snipperdagen opgenomen.
Op woensdagavond is het wisselvallig weer. Af en toe trekt de lucht
open en staan de sterren kraakhelder aan de hemel. Dat geeft hoop.
Iets na middernacht vertrek ik naar
de Speelweide tussen Alphen en
Chaam. Een mooie plek voor de
sterrenkundige; rustig, weinig
strooilicht van dorpen en steden, de
horizon afgeschermd door bossen.
Ik heb hier al veel nachtelijke uren
doorgebracht.
Gewapend met statieven, fototoestellen, videocamera, ligstoel, een

thermoskan met erwtensoep en enkele blikjes bier wacht ik op wat
komen gaat. Dat zijn voornamelijk
buien. Het is ook behoorlijk koud.
Af en toe is er een stukje hemel
zichtbaar tussen de wolken. Meteen
daarna begint het weer te regenen.
Om half drie krijg ik bezoek van
onze kersverse penningmeester Albert Boer. We staan wat te kleumen
in de koude motregen en vervloeken de weergoden. Albert houdt het
al snel voor gezien.
Rond half vier regent het zowat
doorlopend en kom ik tot de conclusie dat ik een dwaas ben.
Thuis bij de warme kachel begin ik
aan dit verslag. Af en toe steek ik
mijn neus buiten, maar de lucht
blijft grijs en nat. Om half zes trekt
de lucht eindelijk open, maar van
een meteorenstorm is geen sprake.
Rond zessen geef ik er definitief de
brui aan. Slechts drie vallende sterren gezien.
Onze leden kunnen gerust zijn; ze
hebben niets gemist!

Nederlandse amateur-astronomen in
Spanje hadden meer geluk bij het
waarnemen van de Leoniden. Ergens tussen twee en half drie was er
een maximum van omtrent 1700
vallende sterren per uur. Dat zijn er
30 per minuut. Boeiend, maar nog
geen echte storm. In 1966 waren er
30 per SEKONDE te zien!
Die aantallen haalde ik die nacht
ook, maar dan met regendruppels!
John van Raak
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Jaarverslag Vlinderwerkgroep
De Vlinderwerkgroep Mark & Leij
is vanaf voorjaar 1998 actief en
heeft zich volgende doelen gesteld:
♦ Stimuleren van het waarnemen
van vlinders in de eigen omgeving.
♦ Gezamenlijke veldverkenningen
uitvoeren.
♦ Vlinderwaarnemingen uitwisselen.
♦ Vlinder-relevante ontwikkelingen
in de regio volgen.
♦ Vlindervriendelijke adviezen aan
personen en instanties geven.
Werkgroepleden
Iedereen die lid is van Natuurvereniging Mark & Leij kan meewerken met de werkgroep indien
hij/zij vlinderwaarnemingen wil
noteren en de intentie heeft om kennis op te doen over vlinders en hun
herkenning, zo nodig met hulp van
andere leden. of deze kennis reeds
bezit.
In het werkgebied van Mark en Leij
onderzoeken we waar welke
vlinders zitten. Ieder werkgroeplid
heeft daartoe één of meer kilometerhokken voor zijn/haar rekening
genomen. Maar we maken ook gemeenschappelijke tochten.
Daarnaast proberen we de belangstelling te wekken voor insecten en
vlinders in het bijzonder; o.a. door
publicaties in de Nieuwsbrief.
Activiteiten 1999
11-1 Overleg met delegatie van
bestuur en werkgroepcoor
dinatoren.
11-3 Dialezing door Kars Veling
in de Oudhof.
10-4 Bezoek aan de landelijke
werkgroependag.
24-4 Excursie langs Nonnenven,
Diepven (Ulicoten)
15-5 Excursie in Het Broek.

19-6

Excursie Halsche Beem
den-Castelreesche heide.
24-7 Excursie Kleine Maayen en
Ponderosa
21-8 Excursie monitoringroute
de Broskens
18-9 Excursie in het Zwart laag.
Monitoringroute Manke Goren
Monitoringroute Beekjuffers
Langs het Merkske loopt de vlinderwerkgroep een monitoringroute.
In 1999 is dit 5 maal gebeurd.
Inventarisatie van km-hokken
Miek Becqué
kom Baarle-Nassau
Rob Beenen
Huisvennen-Strijbeeksche
beek
Karin Boer
't Zand
Rita van den Broek & Dick Klees
Omgeving Grazen
Wim Cornelissen
De Withagen
Karin van Dueren & Reinier van
Nispen Markdal
Sylvia van Nes
Het Broek/Snijders Chaam
Ans & Joost van den Ouweland
Chaamse landgoederen
Johan Pals & Sonja Vrijenhoek
Deel Chaams bos
Pien Storm van Leeuwen
Legstraat
Ad Verhoeven
Omgeving Voske
Frans Vermeer
Tommelsche heide
Resultaten
Er werden 19 dagvlindersoorten
gezien, waarbij de kleine vos geheel
ontbrak.
Samenwerking en contacten
Met de Vlinderstichting bestaat een
goede en hechte band. Dit contact
wierp in het afgelopen jaar reeds

zijn vruchten af. Immers de diaavonden verzorgd door Kars Veling
en Robert Ketelaar waren zonder de
medewerking van de Vlinderstichting niet mogelijk geweest.

Planning 2000
Het is de bedoeling in februari of
begin maart 2000 een bijeenkomst
te houden om het nieuwe seizoen te
bespreken. De agenda van deze bijeenkomst staat nog niet vast.
Inbreng van de werkgroepleden
wordt op prijs gesteld. Het voorstel
is om de maandelijkse gezamenlijke
excursies te behouden.
Tevens proberen we op deze bijeenkomst afspraken te maken wie
waar gaat inventariseren. Inventariseren betekent dat een gebied
minimaal in drie verschillende
maanden bezocht moet zijn. Als een
kilometerhok in mei, juli en augustus is onderzocht mag je ervan uitgaan dat er niet te veel soorten zijn
gemist. Ook zal ieder werkgroeplid
de vlinders in zijn of haar tuin gaan
noteren, hiertoe is een nieuw formulier opgemaakt.
Nieuwe werkgroepleden zijn steeds
welkom. Voor nadere informatie
kunt altijd contact opnemen met
ondergetekende.
Frans Vermeer
Coördinator vlinderwerkgroep
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Vlotte jaarvergadering Mark en Leij
Het financieel jaarverslag werd
door de kascontrolecommissie en
de aanwezige leden goedgekeurd
met de complimenten aan penningmeester Jacques Mathijssen.

Bijna 100 Mark en Leij leden
waren aanwezig bij de jaarvergadering. De vergadering kende
een vlot verloop. Zo kon Toine
Rommers ruimschoots op tijd met
zijn lezing beginnen.
Mark en Leijer van het jaar
Traditioneel vindt er jaarlijks de
benoeming van de "Mark-enLeijer" van het jaar plaats. Deze
vermelding gaat naar díe persoon
die zich het afgelopen jaar heeft
onderscheiden ten dienste van de
vereniging.
Dit jaar was de keuze gemakkelijk.
Naast haar drukke werkzaamheden
vindt Elly Cornelissen toch nog tijd
voor de welbekende Mark-en-Leij
catering tijdens de werkdagen, de
knipselkrant, het fotoboek en runt
zij de Mark en Leij-winkel. Het
Mark en Leij ereteken is dit jaar
vervaardigd door mevrouw Antoinette de Wit-Kokx en werd samen
met een bloemetje door de voorzitter aan Elly overhandigd.

Leden
Het aantal leden van de vereniging
is het afgelopen verenigingsjaar gegroeid van 304 naar 416. Op dit
moment telt de vereniging ruim 470
leden. Hierbij zijn de jeugdleden
inbegrepen. De jeugdgroep is gegroeid van 18 naar 37 kinderen.
Sonja Vrijenhoek is druk doende
het jeugdbestuur uit te breiden.
Jaarverslag
Conform de statuten werd het jaarverslag door de voorzitter in vogelvlucht doorgenomen. Aan de
orde kwamen: functioneren van het
bestuur, de nieuwsbriefredactie, de
activiteitencommissie, de natuurwerkgroepen, de jeugdgroep, de
werkgroep werkdagen, de externe
contacten, de activiteiten, de publicaties en de natuurwinkel.

Elly wordt beloond met een bos bloemen en een prachtig kunstwerk.

Bestuursverkiezing
Bij de oprichting van de vereniging
is besloten dat het oprichtingsbestuur voor een periode van twee jaar
zou aanblijven. Het gehele bestuur
trad derhalve af en stelde zich
herkiesbaar met uitzondering van
Jacques Mathijssen. Besloten werd
om de verkiezingen middels handopheffing te beslissen.
Herkozen werden: Albert Boer,
Wim Cornelissen, Henk Cornelissen, Frank Degenaar, Fred Froger,
John van Raak en Johan Schaer-
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laeckens. Albert Boer neemt de
functie van penningmeester over
van Jacques Mathijssen.
Als nieuwe bestuursleden werden
voorgedragen en gekozen: Frans
Vermeer, coördinator van de werkgroepen, en Sonja Vrijenhoek,
coördinatrice van de jeugdgroep.
Daarnaast stemde de Algemene
Vergadering in met de herbenoeming van Johan Schaerlaeckens als
voorzitter van de Natuurvereniging
Mark en Leij.
Jacques is inmiddels met een passend cadeau bedankt voor zijn geweldig effectieve inzet voor Mark
en Leij.

Het nieuwe bestuur: staande v.l.n.r.
John van Raak, Frank Degenaar,
Albert Boer, Johan Schaerlaeckens,
Wim Cornelissen en Frans Vermeer.
geknield Sonja Vrijenhoek, Fred
Froger en Henk Cornelissen.

De bestuurstafel

Sluiting en lezing
Om 20.45 uur kon de vergadering
met verwijzing naar de lezing van
Toine Rommers gesloten worden.
Met schitterende dia's over het
planten- en dierenleven in een
achtertuin wist Toine de aandacht
van de eerste tot de laatste seconde
vast te houden.

Scheidend penningmeester Jacques ontvangt een mooi vlinderboek.
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Kolibrievlinder
Dit jaar zijn er weer verschillende
meldingen gedaan van de Kolibrievlinder (Macroglossum stellatarum). Bij deze vlinder blijkt maar
weer eens het belang van de wetenschappelijke naam. Als je de vlinder in verschillende boeken opzoekt vind je ook andere namen.
Zo zijn er voor deze vlinder ook de
namen Meekrapvlinder en Onrust
in gebruik.

De Kolibrievlinder hoort tot de familie van de Pijlstaarten. Deze
nachtvlinders zijn vaak fors van formaat en fraai van kleur of tekening.
Daardoor zijn ze aan de hand van
afbeeldingen gemakkelijk op naam
te brengen. Ze vertonen dikwijls
een interessant gedrag en sommige
soorten vliegen zelfs overdag.
De rupsen zijn ook bijzonder mooi
met een hoorn of staartje (of maar
een kleine verhoging) op het elfde
segment. Binnen deze familie zijn
er uit Nederland minstens 13 geslachten bekend.
Onze Kolibrievlinder hoort tot het
geslacht Macroglossa.
De Macroglossa is een betrekkelijk
kleine nachtvlinder met een dicht,
vlak geschubd lichaam. Het achterlijf heeft een brede staartpluim en
kleine, uitzetbare schubbenbosjes
opzij. De voorvleugels zijn kort,
met een effen achterrand. In rust
liggen de vleugels dakvormig tegen
het lijf.
De soort Macroglossum stellatarum

werkgroepen

(Kolibrievlinder) komt in NoordAfrika en Zuid-Europa voor, en in
het oosten tot Japan. Vanuit deze
gebieden trekken ze jaarlijks naar
het noorden. In Nederland zijn ze
meestal schaars; Topjaar was 1949
met ruim 2000 waarnemingen.
Meeste jaren slechts enkele tientallen. De laatste jaren afnemend.
De vlinders bereiken Nederland
eind juni of juli. De hiervan afstammende vlinders vliegen in augustus
en september. Als trekker is deze
vlinder overal te verwachten.
Rupsen natuurlijk alleen maar waar
de waardplant groeit. Als waardplant zijn Echt walstro, Glad walstro, Kleefkruid, Lievevrouwebedstro en Meekrap gemeld, allen Sterbladigen.
De vlinder vliegt overdag, maar op
warme dagen vooral in de vroege
morgen en in de avondschemering.
De Kolibrievlinder zuigt de nectar
al vliegend uit de bloemen. Ze staan
daarbij met snorrende vleugels stil
in de lucht en steken hun roltong in
de bloem, om dan bliksemsnel naar
de volgende bloem te schieten. De
naam is dus wel toepasselijk.
Het aantal plantensoorten waarop
de vlinder nectar zoekt is overweldigend. De belangrijkste zijn: Vlinderstruik, Zeepkruid, Slangekruid,
Dahlia, Flox, Petunia en nog veel
meer.
In een normale winter lukt het de
vlinder niet om te overleven en willen we volgend jaar hier Kolibrievlinders kunnen zien, dan zullen ze
weer vanuit Zuid-Europa hier naartoe moeten trekken. Een hele prestatie voor een vlindertje van ongeveer 4 tot 5 cm.
Frans Vermeer

Er zijn nog enkele werkgroepen in
oprichting, namelijk voor;
♦
Ruimtelijke ordening
♦
Zoogdieren
♦
Bomen
Hebt u belangstelling voor een van
deze werkgroepen, neem dan contact op met een van de bestuursleden.

Gewonde
vogels
Regelmatig worden we gebeld dat
er gewonde of verzwakte vogels
aangetroffen zijn.
Vooral als het minder algemene
soorten betreft, is het zaak dat deze
vogels zo snel mogelijk naar het
vogelasiel in Zundert te vervoeren.
Daar wordt getracht de vogel te
revalideren, waarna hij weer in de
vrije natuur uitgezet wordt.

Voor een eerste opvang en het
vervoer van gewonde vogels naar
het vogelasiel, kunt u kontakt opnemen met deze personen:

Chaam:
Sylvia van Nes
0161-492297
Alphen en Baarle:
Henk Cornelissen
013-5082355
Galder en Strijbeek:
Fred Froger
076-5612618
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Mark en Leij; de organisatie
BESTUUR JEUGDGROEP

DAGELIJKS BESTUUR
Voorzitter: Johan Schaerlaeckens
Secretaris: John van Raak
Penningmeester: Albert Boer

REDACTIE NIEUWSBRIEF

Sonja Vrijenhoek
Karin van Dueren den Hollander
Gerda Przespolewski
Fred Froger

BESTUURSLEDEN
Wim Cornelissen Henk Cornelissen
Frank Degenaar
Fred Froger
Frans Vermeer
Sonja Vrijenhoek

John van Raak
Johan Schaerlaeckens
Guus Degenaar
Ghislaine Mermans

WERKGROEPEN
Coördinator: Frans Vermeer
Adviseur: Jeroen Stoutjesdijk

Werkgroep AMFIBIEEN

Werkgroep WERKDAGEN

Werkgroep VLINDERS

Coördinator: Jack Rombouts

Coördinator: Albert Boer

Coördinator: Frans Vermeer

Werkgroep VOGELS

Werkgroep PLANTEN

Coördinator: vacature

Coördinator: vacature

Albert Boer
Remijsenhof 24
5131AZ Alphen
℡ 013-5082506

Karin v. Dueren den Hollander
Poststraat 2
4851AL Ulvenhout
℡ 076-5612907

Jack Rombouts
Baarleseweg 34
4861BT Chaam
℡ 0161-492512

Henk Cornelissen
Boshovensebaan 2
5131PA Alphen
℡ 013-5082355

Fred Froger
Strijbeekseweg 37
4856AA Strijbeek
℡ 076-5612618

Johan Schaerlaeckens
Blokkenweide 18
4861BN Chaam
℡ 0161-492046

Wim Cornelissen
Blokkenweide 43
4861BM Chaam
℡ 0161-492390

Ghislaine Mermans
Schuttershoefweg 4
4861PV Chaam
℡ 0161-492030

Jeroen Stoutjesdijk
Sparrenlaan 18
4851AZ Ulvenhout
℡ 076-5962197

Frank Degenaar
Blokkenweide 27
4861BM Chaam
℡ 0161-491478

Gerda Przespolewski
Hondsdonkseweg 8
4851RN Ulvenhout
℡ 076-5651048

Frans Vermeer
Ghil 4
5111ED Baarle-Nassau
℡ 013-5079609

Guus Degenaar
Withagen 96
4861AR Chaam
℡ 0161-491994

John van Raak
Ravenbos 3
4861EG Chaam
℡ 0161-491803

Sonja Vrijenhoek
Gilzeweg 30
4861PN Chaam
℡ 0161-492543

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.
individueel lidmaatschap:
f 25,- per jaar.
gezinslidmaatschap:
f 35,- per jaar.
lidmaatschap Jeugdgroep:
f 12,50 per jaar.
Aanmelding telefonisch of schriftelijk bij het secretariaat.
voorzitter:
secretaris:
penningmeester:
secretariaat:

Johan Schaerlaeckens, Chaam
John van Raak, Chaam
Albert Boer, Alphen
Postbus 24, 4860 AA, Chaam
Ravenbos 3, 4861 EG, Chaam
tel. 0161-491803

Bankrekening 10.46.68.296, Rabobank Alphen, ten name van
Natuurvereniging Mark en Leij.
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