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Millenniumwandeling
op zondag 2 april
Mark en Leij nodigt al haar leden uit deel te nemen aan de millenniumwandeling op zondag 2 april 2000. U vertrekt tussen 09.30 uur en 11.00
uur vanaf Hotel Bellevue. U bepaalt zelf het tijdstip van vertrek en met
wie u wandelt. De wandeling is ruim zeven kilometer lang.
De natuurvereniging Mark en Leij heeft deze wandeling georganiseerd samen met het VVV Chaam, Natuurmonumenten en de gemeente AlphenChaam.
De werkgroep wil via deze natuurgerichte, extensieve vorm van recreatie
een breed publiek op een verantwoorde wijze kennis laten maken met pas
ontwikkelde en bestaande natuurgebieden in de streek. Het millenniumjaar
is daarvoor een uitstekende aanleiding.

Jonge konijnen

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

april
2, zo 9h30 Millenniumtocht
8, za 13h30 Jeugdgroep
voorjaarstocht
9, zo 9h
wandeling Baarle
15, za 9h wandeling langs de
Beerze

mei
7, zo 8h30 excursie Ronde Put
en Postel
14, zo 9h wandeling Baarle
20, za 13h30 Jeugdgroep
verrassingstocht
21, zo 9h natuurwandeling
langs ‘t Merkske

juni
De wandeling is toegankelijk voor alle belangstellenden en voert vanaf het
hotel Bellevue in Chaam naar het recent ontwikkelde natuurgebied "het
Broek". Vanaf hier voert de wandeling over het nieuw aangelegde
"Broekpad". Dit is een laarzenpad dat dwars door het hart van het nieuwe
natuurgebied gaat. Het begrip laarzenpad houdt in dat de route voert over
onverharde paden en door weidegebieden. Op enkele plaatsen in de route
moeten rasters worden gepasseerd. Hiervoor zullen door Natuurmonumenten overstapjes en draaihekken worden aangebracht.

4, zo 9h
wandeling Chaam
11, zo 9h wandeling Baarle
17, za 13h30 Jeugdgroep
fietstocht voor de
kwakbollen
18, zo 9h wandeling Chaam
25, zo 9h fietstocht Zundert,
ook voor de Jeugdgroep kikkers

2
Elk jaar een nieuwe wandelgids
Het is de bedoeling om deze wandeling een meer definitief karakter
te geven. Daartoe hebben wij voor
deze wandeling een informatieve
wandelgids samengesteld, die in de
komende jaren aangeboden kan
worden aan mensen die de streek
bezoeken.
Bovendien willen we het niet bij dit
ene evenement laten, maar hiervan
een jaarlijks terugkerend gebeuren
maken. Een jaarlijkse wandeling
vanuit de verschillende kernen van
de gemeente Alphen-Chaam naar
en in een natuurgebied in de streek,
met daarbij de introductie van de
bijbehorende wandelgids en de routemarkering. Wij denken daarbij
aan natuurgebieden zoals de Bleeke
Heide, de Strijbeekse Heide, de bovenloop van de Strijbeekse Beek,
de natuurontwikkeling langs de
Mark, Plan Overbeek enzovoort.
Zo ontstaat er in de toekomst een
hele serie natuurwandelingen van
hoge kwaliteit, compleet met wandelgidsen en routemarkeringen. De
gidsen voor deze wandeling bestaan
uit boekjes in kleurendruk voorzien
van illustraties, een kaartje, de routebeschrijving en achtergrondinformatie over de natuur en de historie
van het gebied.
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Op termijn willen we de natuurwandelingen uitbreiden tot de
'Groene Driehoek'.

officieel geopend door de Gedeputeerde van Economische Zaken van
de provincie Noord-Brabant mevrouw W.H. Huijbregts-Schiedon.
Dan wordt bovendien de officiële
openingshandeling verricht.
Alleen op de dag van de Millenniumwandeling, zondag 2 april, is de
wandelgids te koop tegen kostprijs.
Deze zal ongeveer vijf gulden bedragen.
John van Raak
Johan Schaerlaeckens

Afhankelijk van de locatie, beheer
en eigendom van deze natuurgebieden zullen in de toekomst ook organisaties zoals Staatsbosbeheer, Waterschap Mark en Weerijs en ZLTO
gevraagd worden deel te nemen aan
de organisatie.
Officiële opening
De officiële opening is op
vrijdag 31 maart. Hiervoor
zullen vertegenwoordigers
van diverse organisaties
worden uitgenodigd.
Op deze dag wordt het Broekpad
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Mark en Leij verwelkomt 500e lid!
Op zaterdag 4 maart toog een delegatie van het Mark en Leij bestuur
naar de familie De Bruijn in Chaam
om dochter Manon (7 jaar) te verwelkomen als 500ste lid.
Peter, Lia en broertje Aaron hadden
niets verklapt, dus kwam ‘t bezoek
als een volslagen verrassing.
Manon mocht een taart aansnijden
met daarop: "Mark en Leij: 500".
Met behulp van moeder Lia paste
Manon de kleinste maat Mark en
Leij sweater. Deze bleek voorlopig
nog even te groot te zijn. Manon is
het 44ste lid van de Jeugdgroep.
Broertje Aaron is al langer jeugdlid.
Manon, welkom!
Bestuur Mark en Leij

Jeugdlid Manon verdeelt de Mark en Leij taart

Aandelen M&L in de lift
Het ledental van onze natuurvereniging groeit nog steeds gestaag.
Elke maand kunnen we weer een
tiental nieuwe leden verwelkomen.
Een goede zaak, want zo’n grote
achterban maakt ons sterk in het
overleg en de strijd om het behoud
van natuur en landschap.
En niet alleen behoud van natuur!

Mark en Leij streeft naar de vooruitgang; de terugkeer van de vele
natuurwaarden die in de afgelopen
jaren al verloren zijn gegaan.
In tegenstelling tot gewone aandelen geven de in het verleden behaalde M&L resultaten WEL garanties
voor de toekomst!

Mark en Leij
genomineerd
milieuprijs Noord-Brabant
In de tweede helft van de maand
december kregen we een brief van
de provincie Noord-Brabant met de
mededeling dat Mark en Leij een
van de vier genomineerden was
voor de Brabantse Milieuprijs.
De andere drie genomineerden hadden een meer bedrijfsmatige opzet.
De motivatie van de provincie was
dat de vereniging de afgelopen jaren door goede samenwerking en
veelvuldig overleg opvallende resultaten bereikt heeft op het gebied
van milieu-, natuur- en landschapsbescherming in het stroomgebied
van de Mark en de Leij.
Ondanks het feit dat we het niet geworden zijn, is Mark en Leij verheugd om de waardering die de provincie voor onze werkopzet blijkt te
hebben.
Bestuur Mark en Leij
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Afronding natuurontwikkeling
de “Bleeke Heide”
Met het openen van de uitkijkpost
voor het publiek op donderdag 17
februari heeft oud-gedeputeerde J.
Siepman de slothandeling verricht
van de werkzaamheden in de
“Bleeke Heide”.
Vrijwillige samenwerking
Na de aanleg van vele poelen, de
inrichting van het Chaamse Bekenreservaat ’t Broek, de ontwikkeling
van de bovenloop van ’t Merkske,
is de Bleeke Heide het vierde natuurproject dat in het kader van de
Ruilverkaveling “Baarle-Nassau”
gestalte krijgt: Hèt bewijs dat moderne landinrichting zich inzet om
alle waarden in een gebied te ontwikkelen.
Het bijzondere van al deze projecten is dat ze voortijdig gerealiseerd
werden op grond van vrijwillige
samenwerking tussen natuur en
landbouw. Zo zou de Bleeke Heide
volgens het normale traject op zijn
vroegst pas in 2004 uitgevoerd kunnen worden.

Bij het poelenproject stond het
voortbestaan van enkele amfibieënsoorten op het spel. Bij ’t Broek
was de vraag van een agrariër om
de Ecologische Hoofdstructuur achter zijn boerderij te wijzigen, aanleiding om grond uit te ruilen. Bij
de Bovenloop van ’t Merkske werden twee boerderijen verplaatst
waarvan één uit het natuurgebied.
Bij de Bleeke Heide ging het om
het voortbestaan van weidevogels,
zoals de grutto.
Win-win
Steeds wordt gestreefd naar winwin situaties: Winst zowel voor
landbouw als voor natuur. Het is in
dit opzicht jammer dat vooral de
natuurwinst in de media de meeste
aandacht krijgt.
Namens de landinrichtingscommissie was Guust van der Steen uitruilcoördinator. Zonder zijn inzet en
inventiviteit waren deze praktijkresultaten van win-win niet mogelijk
geweest.

Bij de officiële afronding van de
diverse projecten zagen we immers
niet alleen tevreden gezichten bij de
natuurmensen maar ook bij de agrariërs.
Bedreigingen omzetten in kansen,
samen je eigen streek inrichten zijn
belangrijke motto’s van de Landinrichtingscommissie en de Dienst
Landelijk Gebied. Onontbeerlijk
daarbij is de samenwerking met de
natuurbeherende instanties, de gemeentes en vooral Waterschap
Mark en Weerijs.
Een woord van waardering ook
voor Jeroen Stoutjesdijk. Samen
met de Dienst Landelijk Gebied
ontwierp en begeleidde hij vaak de
concrete inrichtingsplannen.
Jeroen laat geen stereotype inrichtingsmodellen op de gebieden los,
maar laat het landschap spreken,
daarbij rekening houdend met zowel de natuur- als de cultuurhistorie.
Er zijn nog volop mogelijkheden en
kansen: In goede samenwerking
zullen we onderzoeken waar en hoe
de Ecologische Hoofdstruktuur verder verworven en ingericht kan
worden, waar ecologische verbindingszones gestalte kunnen krijgen.
Het komende jaar zullen vooral de
ontwikkeling van Plan Overbeek en
het Dal van ’t Merkske veel aandacht krijgen.
Langzaam dringt steeds meer het
besef door dat landbouw en natuur
samen de belangrijkste dragers van
het buitengebied zijn.
Johan Schaerlaeckens
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Onderhoud Bels Lijntje
Mark en Leij is tijdens de werkdagen ook actief voor de gemeente
Alphen-Chaam..
Op zaterdagmorgen 19 februari jl.
hebben ongeveer 20 leden van natuurvereniging Mark en Leij in samenwerking met de gemeente Alphen-Chaam onderhoud gepleegd
aan de beplanting die langs het
Bels Lijntje staat.
De afgelopen jaren is er te weinig
onderhoud gepleegd aan de begroeiing van deze ecologische verbindingszone. De overhangende
takken dreigden over het fietspad te
komen en de natuurwaarden werden
minder.

Door op bepaalde afstanden veel
bomen en struiken te rooien ontstaat een gevarieerde omgeving
voor allerlei dieren en planten. Vol
enthousiasme is bijna een kilometer
van het Bels Lijntje onder handen
genomen. Het vrijkomende takhout
is tot takkenhopen in de berm verwerkt. Deze hopen hebben weer een
functie voor bijvoorbeeld kleine
zoogdieren als muizen en egels,
maar ook voor vogels.

Tussendoor zijn nog enkele vuilniszakken volgeraapt met zwerfvuil.
Het is de bedoeling dat leden van
Mark en Leij ook op andere stukken
van het Bels Lijntje onderhoud
gaan uitvoeren. Aansluitend op dit
onderhoud zullen de bermen langs
het fietspad worden gemaaid. Door
het afvoeren van het maaisel verschraalt de berm en krijgen kruidensoorten een betere kans.
Ik heb deze zaterdagmorgen genoten van het enthousiasme waarmee
Mark en Leijers in hun vrije tijd in
het buitengebied van de gemeente
bezig zijn.

In de planning zitten nog andere
stukken van het Bels Lijntje, maar
ook werkzaamheden op de heideterreintjes van bosgebied 't Zand (het
verwijderen van opslag en van een
afrastering). Voor informatie kunt u
contact opnemen met de heer Frans
van Zijderveld, tel. 013-5086661
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Boomfeestdag 2000
De Boomfeestdag 1999 was een
groot succes en niet enkel en alleen door het mooie weer.
De samenwerking tussen de verschillende instanties, waaronder
Mark en Leij, was uitstekend.
Op de fiets hebben bijna 200 kinderen en volwassenen de gemeente
doorkruist. Tussendoor konden de
kinderen struiken planten, iets horen over de natuur en kregen ze
drinken met wat lekkers erbij.
Ook voor 2000 is de voorbereiding
gestart en weer levert Mark en Leij
een bijdrage in de organisatie.
Zo heeft Sonja Vrijenhoek net voor
carnaval een bomenpaspoort in elkaar gezet. Dit bomenpaspoort gebruiken de kinderen om tijdens de
fietstocht aantekeningen te maken:
de verschillende basten van bomen,
de verschillende knoppen en de
kringloop. Meer verklap ik nog
niet.
Een stop nabij de Bleeke Heide zal
door Mark en Leij worden bemenst.
De kinderen kunnen hier stukjes
braam uit een bosperceel halen en
in de ruigtestroken langs de Bleeke
Heide inplanten.
Ondertussen zullen ze veel zien en
horen over dit mooie gebied dat zo
dicht bij Chaam ligt.
In een volgende nieuwsbrief zal een
impressie van deze dag worden gegeven. Als het mooi weer is, beleven de kinderen en hun begeleiders
een schitterende dag. Met het bomenpaspoort kunnen familieleden
en vrienden de route samen nog
eens fietsen.
Frans van Zijderveld
gemeente Alphen-Chaam
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Staatsbosbeheer:
beheer wordt natuurvolgend
De soort of de biotoop?
Aan de achteruitgang van een
diersoort in een bepaald gebied
kun je vaak zien dat het met de natuur in dat gebied niet goed gaat.
Dus toen leden van Mark en Leij
constateerden dat de aantallen
nachtzwaluwen in de boswachterij
Chaam duidelijk terugliepen, trokken ze aan de bel. "Treffen jullie
dan ook beheersmaatregelen ten
behoeve van de nachtzwaluw?",
vroegen zij aan districtshoofd Hein
van Nunen van Staatsbosbeheer.
En wat zei de man? "Nee, dat doen
we in Chaam niet.".
Teleurstellend, is het minste wat je
van zo'n reactie kunt zeggen. Dan
houd je als vrijwilligersorganisatie
de aantallen bij, kom je met alarmerende berichten die om actie vragen, en wat is de reactie van de instantie die er iets aan kan doen? Dat
die instantie niet in actie komt. Dat
vraagt uitleg, vindt Van Nunen die
ook zelf wel inzag dat zijn reactie
makkelijk is mis te verstaan.
"Het beheer van Staatsbosbeheer is
veelal niet direct gericht op de bescherming van soorten…dat klinkt
bijna of de achteruitgang van soorten ons niet interesseert. Zo is het
natuurlijk niet. Maar onze benadering is een heel andere en dat zal ik
proberen uit te leggen."
Veranderend bosbeheer
Even toegesneden op de boswachterij in Chaam, is het volgens Van
Nunen heel verklaarbaar dat de
nachtzwaluw daar in aantal achteruitgaat. "Het heeft te maken met het
veranderend bosbeheer zoals we dat
nu alweer jaren uitvoeren.

nachtzwaluw

Vroeger kapten we het bos vlaktegewijs, zeg maar in percelen van
twee tot drie hectare. Tegenwoordig
doen we het echter anders. We verjongen het bos niet meer vlaktegewijs maar per boom of per boomgroep. Dat noemen we natuurvolgend bosbeheer, waarbij dus een
bos ontstaat met jonge en oude bomen door elkaar. Dat maakt het bos
minder kwetsbaar en gezonder, en
zit je niet meer met die lelijke kale
plekken.
Nu naar de nachtzwaluw. Deze is
gebonden aan bosranden en dan
voel je 'm al. Door het nieuwe beheer zijn in de boswachterij Chaam
minder bosranden te vinden en dat
vertaalt zich simpelweg in minder
nachtzwaluwen.
Om te laten zien dat het beleid van
Staatsbosbeheer er niet overal toe
leidt dat de nachtzwaluw achteruitgaat, verwijst Van Nunen naar wat
er op Strijbeekse Heide gebeurt:
"Ik durf nu al te voorspellen dat de
aantallen nachtzwaluwen daar zullen stijgen. En waarom? Omdat we
er bezig zijn het heidelandschap op
grote schaal te herstellen. Een van
de gevolgen zal zijn dat de nachtzwaluw het er meer naar zijn zin zal
krijgen. We zien 'm er trouwens alweer regelmatig." Het lot van de
nachtzwaluw gaat Staatsbosbeheer
dus wel degelijk ter harte? Van

Nunen: "Natuurlijk. En toch zou ik
het zo niet willen zeggen. Als mij
wordt gevraagd: "Treft Staatsbosbeheer beheersmaatregelen voor de
nachtzwaluw?," is het antwoord ja;
weliswaar niet in de boswachterij
Chaam maar dus wel op de Strijbeekse heide".
Gewenste biotoopomstandigheden scheppen.
Van Nunen: "In plaats van beheersmaatregelen voor dier- en plantensoorten treffen wij beheersmaatregelen die gevolgen hebben voor terreincondities. Door in te grijpen in
de terreincondities scheppen we ter
plekke de gewenste biotoopomstandigheden of kunnen we de bestaande biotoopomstandigheden handhaven." Mooi. Maar nu nog eens in
gewone mensentaal: "Door in te
grijpen in bijvoorbeeld de stand van
het grondwater, in de kwaliteit van
de lucht (stimuleren ammoniakbeleid), door veranderingen in de fysieke omgeving, handhaven we het
leefmilieu zoals het ter plekke is of
scheppen we de biotoop die we
wensen." Merkwaardig. Je kunt
toch ook een beleid uitstippelen dat
erop gericht is de nachtzwaluw te
beschermen? "Ja, dat kan ook, maar
het is effec-tiever en duurzamer je
te concentreren op de biotoopomstandigheden. Zijn die goed dan
volgen de soorten vanzelf."
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Indicatorsoorten
Om te zien of de gewenste biotoopomstandigheden zijn ontstaan, kijkt
Staatsbosbeheer naar het vóórkomen van zogenaamde indicatorsoorten - hun aanwezigheid staat
voor een bepaalde biotoop bijvoorbeeld 'grove den-eik op droog
leemarm zand.' Van Nunen:
"Daarom is het registreren, het monitoren van deze indicatorsoorten
zo belangrijk, Niet omdat die soort
op zich nou zo bijzonder is maar
omdat zijn aanwezigheid erop duidt
dat een bepaald type landschap intact is. En bij een intact landschap
hoort het vóórkomen van bepaalde
planten en dieren. Daarop zijn ook
onze beheersmaatregelen gericht:
het realiseren van een bepaald landschap, van een bepaald doeltype of
subdoeltype zoals we bij Staatsbosbeheer zeggen. En slagen we erin
zo'n doeltype of subdoeltype te verwezenlijken, dan volgt de rest vanzelf - ik bedoel dus de planten en
dieren die bij zo'n landschap horen."
Het is tegen deze achtergrond dat
Van Nunen herhaalt dat hij de terugloop van het aantal nachtzwaluwen in de boswachterij
Chaam niet verontrustend vindt.
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"Aan de andere kant, ik begrijp best
dat er mensen zijn die deze terugloop betreuren." Hein wijst er nogmaals op dat het aantal nachtzwaluwen op de Strijbeekse Heide zal
toenemen, althans dat is de verwachting. Daarom ben ik ook erg
benieuwd wat de monitoring door
Mark en Leij van de Strijbeekse
Heide zal opleveren. Daaruit kunnen wij aflezen wat het effect is van
onze beheersmaatregelen. Het monitoren door Mark en Leij is voor
ons dan ook erg belangrijk."
Niet de soort is bepalend
Tegelijkertijd vindt het districtshoofd van Staatsbosbeheer dat mensen zich niet moeten blindstaren op
de aanwezigheid van bepaalde soorten. Hij geeft een voorbeeld. "We
zijn nu bezig met het herstel van het
beekdallandschap van 't Merkske,
onder Baarle-Nassau op de grens
met België. Als je uitgaat van de
aanwezigheid van bepaalde soorten,
zou je kunnen zeggen: 't zit wel
goed met dat landschap, want zo
vind je er het ijsvogeltje. En dat is
nou net niet waar, het zit helemaal
niet goed met dat landschap, in
weerwil van de aanwezigheid van
het ijsvogeltje.
De aanwezigheid van zo'n kritische
soort wil niet zeggen dat het landschap intact is. Daarom heb ik het
bestuur van Mark en Leij uitgenodigd een kijkje te komen nemen
langs de Drentse Aa. Daar is het
beekdallandschap nog helemaal intact en dan gaat het niet alleen om
de aanwezigheid van bepaalde soorten.
Voor ons, voor Staatsbosbeheer is
het scheppen of handhaven van een
compleet natuursysteem waarin
zich allerlei soorten kunnen handhaven, van grotere waarde dan het
beschermen van één soort. Anders
wordt het een dierentuinachtig verhaal."
Staatsbosbeheer

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.

Verloren: verrekijker
Bij een bezoek aan het vogelreservaat De Bleeke Heide eind februari
heeft ons lid Jack Rombouts zijn
verrekijker verloren.
Het is een 7x50 kijker in een lichtbruine tas. Heeft iemand deze kijker
gevonden? Dan graag contact opnemen met de eigenaar of een van de
bestuursleden. Jack: 0161-492512.

Te koop: Vleermuisdetectors
Vleermuisfanaat Cees Bakker uit
Benningbroek biedt via Internet enkele laaggeprijsde maar zeer goed
werkende vleermuisdetectors aan.
Het eenvoudigste type kost f 95,terwijl een nauwkeuriger uitvoering
f 150,- kost. Neem eens een kijkje
op zijn vleermuizen-website:
http://home.hccnet.nl/c.s.bakker/
Belangstelling? Neem dan contact
op met John van Raak, tel. 0161491803 en het wordt geregeld.
U kunt ook direct bij Cees bestellen
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Waarnemingen in de streek
Roofvogels en uilen
Sylvia van Nes zag op 15 oktober
een doortrekkende rode wouw boven landgoed Valkenberg.
Frans Vermeer zag op 13 december
een mannetje blauwe kiekendief op
de Egelsbroeken (Poppelsche Leij)
nabij Alphen. Op 18 december
werd een jagend vrouwtje blauwe
kiek in 't Broek gezien. Ook op de
Bleeke Heide werd enkele malen
een vrouwtje blauwe kiekendief gezien.

januari. Deze uilensoort begint dan
al met het broedseizoen. Hans van
Loon zag op 26 januari ten noorden
van 't Zand om 22.00 uur een bosuil
op een weipaal.
Lid worden van Mark en Leij werkte bij Natascha Oomen wel heel inspirerend: de inkt op haar inschrijfformulier was nog niet droog of zij
wees haar pa tijdens een wandeling
op de Strijbeekse Heide een slaapplaats aan met minstens zeven ransuilen. Pa Oomen moest tot zijn
schande bekennen dat de uilen hem
al die keren dat hij hier al eerder
had gewandeld, waren ontgaan.
Dit is binnen ons werkgebied de
tweede bekende plek waar ransuilen
gezamenlijk overnachten. Slaapplaatsen van ransuilen kunnen jaren
achtereen worden gebruikt: die bij 't
Zand in Alphen wordt al minstens
20 jaar door wisselende aantallen
bezet. Op deze slaapplaats werd deze winter een maximum van maar
liefst 15 roestende ransuilen geteld.
Op dinsdag 7 maart waren nog
steeds vijf ransuilen aanwezig.

Op zaterdag 15 januari hebben de
Mark en Leij werkers in het Broek
zo'n 30 knotwilgen ontdaan van
zware takken die de wilgen open
dreigden te splijten. Aangezien de
verstoring onafwendbaar was, controleerde Johan Schaerlaeckens een
dag eerder de bomen op aanwezigheid van uilen. Behalve een steenuil, vloog uit een van de bomen een
kerkuil. Gezien de vele tientallen
braakballen die we op de werkdag
vonden, moet de vogel hier al langer roesten. Ook tijdens de werkdag
vloog een steenuil uit een van de
knotwilgen.
De laatste weken is een paartje haviken weer heel actief rondom het
Putven. In luchtgevechten met een
territorium houdend paartje buizerds maakten ze al kekkerend duidelijk wie hier de echte heersers
over het luchtruim zijn. Via de meldingskaartjes kregen we enorm veel
waarnemingen binnen van buizerds.
Het gaat deze vogels blijkbaar voor
de wind.
Zachte winter
Een zachte regenachtige winter.
Niet goed voor insecten en vlinders
maar anderzijds varen ijsvogels en
winterkoningen er wel bij. Louis
Vriens en Pieter van Eil zagen resp
op 19 januari en op 10 februari een
ijsvogel langs de Bovenmark. Op
dezelfde Mark kwamen enkele
overwinterende aalscholvers goed
aan de kost. Bijna de gehele winter
werden op weilanden en akkers foeragerende graspiepers, veld- en
boomleeuweriken gezien.
Witte kwikstaarten overwinterden
in kleine aantallen en ook vele wulpen en kieviten trokken niet naar
het zuiden. Watersnippen bleven tot

blauwe kiekendief

Bij Wout van den Hout in Chaam
botste een sperwer tegen het raam
van de huiskamer en viel versuft
neer. Wout heeft de vogel opgeraapt en in een lege volière gezet.
Na vijf minuten was de vogel kennelijk weer geheel fit en is weggevlogen. De vogel joeg waarschijnlijk op huismussen.
Jef Bernaerts uit Alphen zag dat een
jagende sperwer een merel in de
vlucht pakte.
We kregen weer een melding door
van roepende bosuilen in de maand
ransuil
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in de late herfst pleisteren. In 't
Broek werden zelfs op 24 januari
nog 2 watersnippen gezien. Hier
overwinterden ook enkele rietgorzen. Anderzijds werden deze winter
weinig typische wintergasten als
koperwieken, kramsvogels en sijzen
gezien.
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In de bossen waren vooral groene
en zwarte specht actief. Dat weekend werden ook de eerste roodborsttapuiten gezien.
Op zaterdag 26 februari werden boven en tegen de Strijbeekse heide
twee uitbundig zingende boomleeuweriken gehoord. Op zondag 5
maart werd de eerste tjiftjaf gehoord door Frank Degenaar tijdens
de zondagwandeling bij het Turnhouts Vennengebied.
Hier zongen ook boomleeuweriken.
In dit weekend was er ook veel
doortrek van rietgorzen.
rietgors

wulp

In het warme weekend van 19-20
februari hoorden we de eerste jodelende wulpen. In dit weekend ook
voluit zingende grote en zanglijsters, in achtertuinen was de zang
van heggemussen, vinken, merels,
winterkoningen en roodborsten te
horen.

Op 7 maart werd in het dal van 't
Merkske een groep van maar liefst
25 geelgorzen gezien, een rode lijstsoort waar het slecht mee gaat.
Ook salamanders waren ten gevolge
van de zachte winter al vroeg actief.
Jack Ansems zag al op 30 januari
de eerste actieve alpenwatersalamanders in zijn tuinvijver.
Kees van den Broeck zag op 31 januari twee kleine watersalamanders
in de zitkuil van zijn tuin op weg
richting voortplantingspoel.

atalanta

Als het zonnetje doorkwam werden
deze winter enkele malen citroenvlinders en atalanta's gezien.
groene specht

Vogels veroveren Bleeke Heide
Alle hooggespannen verwachtingen
die veel Mark en Leijers van het inrichtingsproject de Bleeke Heide
hadden, zijn ver overtroffen.
Een paartje knobbelzwanen, inmiddels weer vertrokken, hoorde tot de
eerste vaste bezoekers. Al snel kregen zij gezelschap van wilde eenden, smienten, slobeenden, kuifeenden, bergeenden, tafeleenden, pijlstaarteenden, krakeenden en wintertalingen. Onder hen eendensoorten
die we de laatste jaren nauwelijks
meer in de streek waargenomen
hebben. Eenmaal werd een casarca
gezien.
Vanaf begin februari nam het aantal
pijlstaarteenden snel toe. Tot begin
maart werden vaak tussen de dertig
en veertig pijlstaarteenden waargenomen. In de eerste week van februari werden er 150 wintertalingen
geteld en op 7 februari zelfs 170.
De eerste slobeenden zagen we
vanaf half februari. In de eerste
week van maart zaten er zo'n 30
slobeenden. Vanaf de laatste week
van januari tot en met half februari
waren er steeds zo'n vijftigtal krakeenden aanwezig. Vanaf half februari namen ze in aantal af.
De gehele winter waren er zo'n vijftigtal smienten aanwezig. Berg-, tafel- en kuifeenden lieten zich incidenteel in kleine groepjes zien.
Op de grasvlaktes foerageren kieviten, wulpen, goudplevieren, storm-,
kok- en zilvermeeuwen, canada,
grauwe en nijlganzen, een enkele
maal zelfs bonte strandlopers.
Door de zachte winter verkozen
veel wulpen en kieviten hier te
overwinteren. Eind februari werden
zo'n 100 wulpen geteld. Er verbleven dan naar schatting tussen de
2000 en 3000 kieviten. Het aantal
grauwe ganzen liep op tot een tiental. Het maximum aantal nijlganzen
bedroeg 12 en regelmatig werden er
tot 40 canadaganzen gezien. Vanaf
week 8 worden deze ganzensoorten
wat minder gezien.
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Deze schare vogels trok natuurlijk
ook roofvogels aan. Zo overwinterde er een noordelijke toendra
slechtvalk die zich meer dan eens
uitstekend liet waarnemen. Na half
februari werd de slechtvalk niet
meer waargenomen.
Vanaf begin december zaten er zo'n
400 toendra rietganzen. Het aantal
liep in januari op tot 800 exx.,
waaronder een tiental kolganzen.
Vanaf eind januari waren er al 1500
rietganzen. In de loop van februari
liep het aantal ganzen op tot 2000,
waaronder zo'n zestigtal kolganzen
en op 9 februari zelfs een kleine
rietgans. Op zondag 26 februari
werd nog een groep van zo'n 30
rietganzen gezien. De meeste zijn
dan al weer weggetrokken, richting
broedgebieden. De rietganzen gebruikten de Bleeke Heide regelmatig als slaapplaats, een indrukwekkend schouwspel dat in toenemende
mate door Mark en Leij vogelaars
bezocht werd. In het gemeentebos
tegen de Bleeke Heide sliepen zo'n
300 kauwtjes.

Eenden op de Bleeke Heide:
♦
slobeend
♦
smient
♦
pijlstaarteend
♦
wintertaling
♦
kuifeend
♦
krakeend
♦
wilde eend
♦
tafeleend
Deze afbeeldingen doen eigenlijk
weinig recht aan de vele prachtige
kleuren van deze vogels.

Jeroen Stoutjesdijk zag op zondag
23 januari 5 wilde zwanen (cygnus
cygnus). Deze zwanensoort werd in
Chaam nog nooit waargenomen.
De eerste twee grutto's werden op
zondag 20 februari waargenomen.
Het gebeurt niet vaak dat we èn
rietganzen èn grutto's samen zien.
In week 8 zaten er zo'n 14-16
grutto's. Vanaf eind februari werden
regelmatig 45 tot 50 grutto's gezien,
waarschijnlijk de broedpopulatie
van de streek.

grutto

Vanaf half februari verschenen de
eerste kemphanen. Op 25 februari
werden er zes gezien. In de laatste
week van februari en de eerste
week van maart zagen we de eerste
tureluurs.
Ook doortrekkende goudplevieren
herontdekten het gebied. De maximum aantallen lagen tussen 16 februari en 27 april op 30 tot 50 exx.
De komende weken blijft het spannend. Het kan niet anders of we
gaan doortrekkende en pleisterende
zomertalingen, groenpootruiters,
zwarte ruiters en watersnippen zien.
We verwachten op korte termijn
broedgevallen van slobeend en
bergeend. Echte optimisten hopen
op tureluur, watersnip en zomertaling.
Heel belangrijk is hoeveel paartjes
broedende grutto's we zullen krijgen; doelsoort nummer één van de
Bleeke Heide.

Mark & Leij Nieuwsbrief
Zoogdieren
In februari, de zgn. rammeltijd, lieten zich verrassend veel hazen zien.
Een wandelingetje door 't Broek leverde vaak vijf elkaar najagende
hazen op.
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Jan Boers deed op Bouvigne een
bijzondere waarneming. Hij zag enkele malen een hermelijn in spierwit winterkleed. Volgens specialist
Dick Klees een zeldzame verschijning in deze contreien.

staartmezen

vechtende hazen

De bosmuis op video

Guust van der Steen zag op 25 december tussen Chaam en Ulvenhout
's nachts om 12.00 uur een vos rustig dravend de weg oversteken.
Op zaterdag 5 februari kregen we
een telefoontje over een dode vos
langs de Kloosterstraat in Chaam.
Het dier vertoonde verwondingen
en in zijn pels zat zavel. Een theorie
zou kunnen zijn dat het dier uitgegraven is, ter plaatse een kogel door
de kop gekregen heeft en vervolgens langs de Kloosterstraat gedumpt is.
Jack Ansems zag op 12 januari een
spelend wezeltje op de zandhopen
van de Bleeke heide.

Op een videofilm van Hans Oomen
over koninginnenteelt bij bijen ontdekten de imkers van 'den Chaomse
bieboer' een bosmuis. Deze muis
heeft inmiddels al een Oscar gekregen voor de beste bijenbijrol.
Voederplank
Bert Domburg uit Galder had een
foeragerende grote bonte specht op
zijn voederplank. Jeanne van der
Steen zag in een boom voor de bejaardenflat van Chaam in de Withagen een grote bonte specht.
Rien en Ine Geerts kregen ook bezoekers op en rond hun voedertafel.
Naast het 'gewone spul' zagen ze

groenlingen, staartmezen, zwarte
mezen en een groene specht. Regelmatig ook een weinig schuwe jagende sperwer die op zijn manier
op het feestmaal af kwam.
Waarnemers: Jack Ansems, Rob
Beenen, Jef Bernaerts, Albert Boer,
Jan Boers, Kees van den Broeck,
Henk de Bruijn, Wim Cornelissen,
Frank Degenaar, Bert Domburg,
Huub Don, Pieter van Eil, Fred Froger, Rien Geerts, Wout van den
Hout, Ad Jansen, Vital van Gorp,
Henk en Silvia Laarhoven, Hans
van Loon, John en Margriet Magielse, Ghislaine Mermans, Sylvia
van Nes, Hans Oomen, Jacolien
Plugge, Wim van de Linden, John
van Raak, Johan Schaerlaeckens,
Jeanne van der Steen, Guust van
der Steen, Jeroen Stoutjesdijk,
Trees Valkenaars, Frans Vermeer,
Louis Vriens, Martha Wildhagen.
We vinden het fijn als jullie je
waarnemingen, het liefst via meldingskaartjes, doorgeven aan Johan
Schaerlaeckens.
Tel/fax 0161-492046,
email schaerl@westbrabant.net.
De vogelwerkgroep stelt bijzonder
prijs op vogelwaarnemingen van de
Bleeke Heide, het Merkske en het
Broek.

Hermelijn in winterkleed
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Werkgroep Werkdagen in actie!
Zoals bekend heeft Mark en Leij
een groep vrijwilligers die in de periode oktober tot en met februari
samen met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de gemeente
Alphen-Chaam werkzaamheden in
het buitengebied verricht.
Afgelopen winter werden in de omgeving van het Chaamse bekengebied zware wilgen geknot en rasters
een vijftal meter teruggezet.
Het natuurreservaat ’t Broek in het
Chaamsche Bekengebied werd
weer 1½ ha groter. Het betreft een
weiland waar omheen de zwaarste
knotwilgen van de streek staan.
Knotwilgen die wel last hadden van
achterstallig onderhoud.
De werkers van Mark en Leij en
Natuurmonumenten hebben gedurende twee werkdagen zo’n veertigtal wilgen ontdaan van zware takken die de bomen open dreigden te
splijten. Mark en Leij en Natuurmonumenten vonden het belangrijk het
karwei zo snel mogelijk te klaren,
omdat in deze knotwilgen zowel
kerk- als steenuil huizen.

We wilden de verstoring tot een minimum beperken.
Op vijf februari waren de werkgroep en de Jeugdgroep zelfs op
vier plaatsen tegelijk actief.
De Jeugdgroep werkte in het Speelbos en rondom de poelen langs de
Kerkdreef. De werkgroep rondde de
werkzaamheden in ’t Broek af en
een groepje bracht beplanting aan
rondom het observatiepunt van de
Bleeke Heide.
De laatste werkdag van het seizoen
was op zaterdag 19 februari. Onder
het toeziend oog van de groenambtenaar van de gemeente AlphenChaam Frans van Zijderveld zijn
we langs het Bels Lijntje in Alphen
aan de gang gegaan.
Vanaf Café Zaal Welkom tot aan de
Schellestraat werden stroken van
ongeveer 30 à 40 meter vrijgezet.
De voorspelling vooraf wie er richting café zouden gaan werken,
bleek inderdaad uit te komen.

De catering tijdens deze dagen was
weer als vanouds. Tijdens de laatste
werkdag kregen Frank Degenaar,
Martha Wildhagen en Elly Cornelissen een presentje uit handen van
werkdagcoördinator Albert Boer.
Ook Jacques Rombouts en Fred
Froger werden bedankt voor het gebruik en de bediening van de kettingzaag en uiteraard ook alle leden
die bereid waren om een vrije zaterdagochtend op te offeren. Hopelijk
kunnen we volgend seizoen weer
een beroep op jullie doen.
Voor het volgende seizoen is het
weer de bedoeling om vier werkdagen in te plannen. Daarnaast hebben
we een zogenaamd ‘ad-hoc ploegje’
dat werkzaamheden verricht wanneer dit nodig is.
Leden die zich bij de werkploegen
willen aansluiten, kunnen zich opgeven bij de werkdagcoördinator.
Albert Boer
tel. 013-5082506

Mark & Leij Nieuwsbrief
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Plantenwerkgroep; activiteiten in 2000
Besloten is om dit jaar de plantenwerkgroep nieuw leven in te blazen.
Reinier van Nispen, de kersverse
coördinator van de plantenwerkgroep, en Frans Vermeer, coördinator van de werkgroepen, willen
het komende seizoen een aantal
activiteiten gaan organiseren.

te bouwen. We beginnen met het leren van de meest algemene voorkomende soorten door het bekijken
van eenvoudig samengestelde ecotopen (halfnatuurlijke landschapselementen) in de buurt.

De nadruk in deze activiteiten ligt
vooral op het opdoen van plantenkennis (land- maar ook waterplanten) met als uiteindelijke doel in de
toekomst zelfstandig, of in kleine
groepen, planten te gaan inventariseren in de streek. Naast beginnende floristen kunnen natuurlijk ook
de ervaren plantenkenners meedoen
met de plantenwerkgroep, want velen weten meer dan één en er staan
dit jaar ook een aantal inventarisaties op het programma.

♦ Een flora, bijvoorbeeld de Heu-

Cursus planten leren
Wie zin heeft om komend jaar wat
kennis van planten op te doen, is
van harte welkom. Gedacht wordt
om met een groep van tussen de 10
à 15 personen middels excursies in
de streek, de nodige plantenkennis
op te gaan doen. Deze excursies
zullen vooral plaatsvinden op doordeweekse avonden.
Tijdens de excursies zal de nadruk
niet alleen liggen op het leren van
soorten, maar ook waarom bepaalde
soorten juist op een specifieke
plaats voorkomen in de natuur, dus
ook het opdoen van een stukje ecologische kennis.
Ook zullen we met de werkgroep
wat uitstapjes gaan maken buiten de
streek, zoals bijvoorbeeld naar het
rivierengebied, naar Zeeland voor
de dijken, duinen en schorren, naar
de laag- en hoogveengebieden en
naar Limburg, om zo een brede
kennis van de Nederlandse flora op

Wat heeft de beginnende florist nodig om planten te gaan leren:

♦
♦
♦
♦
♦

kels of een vergelijkbare gids.
Een bloemengids.
Een loepje met 10x vergroting.
Een veldboekje met een potlood.
Stevige wandelschoenen.
Een dosis humor, enthousiasme
en drank voor de leiding.

Inventarisatie natuurgebieden
In onze regio liggen een aantal natuurgebieden die zich volop aan het
ontwikkelen zijn, zoals Het Broek
en het recent gerealiseerde gebied
de Bleeke Heide.
Deze gebieden zijn interessant voor
de wat meer gevorderde floristen,
maar natuurlijk ook voor de beginnende. Ook worden een aantal kilometerhokken voor het Floron
(Floristisch Onderzoek Nederland)
bezocht. Deze kilometerhokken
moeten minimaal twee keer per jaar
bezocht worden.

De resultaten van de plantenwerkgroep komen terecht bij de instanties die verantwoordelijk zijn voor
het beheer van de bezochte gebieden zoals Floron, Natuurmonumenten, Stichting Het Brabants landschap, Staatsbosbeheer en het waterschap Mark en Weerijs.
Belangstellenden kunnen mee met
de eerste verkenningstocht op zaterdag 25 maart, waarbij we gaan
kijken naar de voorjaarsflora.
We vertrekken die dag om één uur
vanaf het marktplein in Chaam naar
het Ulvenhoutse bos. Voor meer informatie kan men contact opnemen
met de coördinator van de plantenwerkgroep.
Reinier van Nispen
Tel: 076-5612907
Email: rein28@xs4all.nl

Watergentiaan
is een algemene
plant in het rivierengebied, ook
kleurt deze plant
in de zomer diverse laagveensloten geel. Deze
waterplant heeft
een dikke wortelstok en drijfbladeren, en kan dus
goed in troebel
water gedijen.
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Programma
Vlinderwerkgroep 2000
De vlinderwerkgroep heeft voor
2000 weer een uitgebreid programma.
Allereerst gaan we weer een aantal
malen met de gehele vlinderwerkgroep op stap.
De data zijn: 29 april, 27 mei, 24
juni, 22 juli, 12 augustus en 9 september 2000.
De tochten starten in Chaam op het
Marktplein om 13.00 uur. Indien
niet-werkgroepleden een keer mee
zouden willen gaan is dit geen probleem mits ze dit tevoren even melden.
We gaan ook de waarnemingen in
eigen tuin beter gestructureerd noteren. Hiertoe hebben we een nieuw
formulier ontworpen. Als mensen
van buiten de vlinderwerkgroep
hieraan mee willen werken juichen
we dit toe. Formulieren zijn te verkrijgen bij Frans Vermeer.
Het onderzoek naar de witte vlekken in ons werkgebied wordt ook
dit jaar voortgezet. Speciale aandacht krijgen dit jaar de Egelsbroeken, de Bleeke Heide, het Zand,
Hondseind, Terover en het Sas.
Het Markdal en de terreintjes rond
de Rettestraat willen we onderzoeken op aanwezigheid van vlinders
en libellen.
We gaan meewerken aan het monitoring onderzoek naar het gentiaanblauwtje op de bij De Vlinderstichting bekende vliegplaats. Tevens
onderzoeken we natte heidegebiedjes op eventueel onbekende populaties van het gentiaanblauwtje.
Ook de monitoringroute in de Broskens blijven we wekelijks lopen.
De monitoringroute "bosbeekjuffer"
lopen we ook weer. Tevens gaan

we bekijken of er meer beken in
ons werkgebied zijn waar de weidebeek- of bosbeekjuffer vliegen.
Vorig jaar zouden wij meewerken
aan onderzoek naar knoopmieren

bij het Merkske. Dit zou plaatsvinden in het kader van de herintroductie van pimpernelblauwtjes. Hier is
nog niets aan gedaan. Het project
ligt momenteel stil, in de zin dat De
Vlinderstichting het idee bij diverse
instanties heeft neergelegd. Het
moet een beetje rijpen. Binnenkort
gaat De Vlinderstichting projectvoorstellen hiervoor schrijven.
Wanneer we er iets meer van weten
laten we het jullie zeker weten. Onze ervaring is echter dat dit soort
projecten (helaas) pas een paar jaar
na de eerste ideevorming kan worden uitgevoerd.
Zoals je ziet weer een heel programma. Het is nu nog te hopen dat
het weer meewerkt zodat er ook het
een en ander te genieten valt. Mensen met belangstelling voor alles
wat zes poten heeft zijn van harte
uitgenodigd om met ons mee te
doen.
Frans Vermeer

Foto– en film
Werkgroep
Na overleg met andere natuurverenigingen is besloten te inventariseren of er binnen onze vereniging
belangstelling bestaat om te komen
tot een foto/filmwerkgroep die zich
als doel stelt datgene wat aan verandering binnen ons gebied onderhevig is, vast te leggen op foto en/
of film.
Hierbij wordt gedacht aan het fotograferen en filmen van markante
mensen, gebouwen, (her-) inrichtingen van natuurgebieden of andere
zaken binnen ons werkgebied waarvan de foto/filmwerkgroep vaststelt
dat die de moeite waard zijn bewaard te blijven
Het betreft dus al met al een langetermijn-project dat gedragen moet
worden door de toekomstige werkgroep die moet bestaan uit mensen
met natuur- cultuur- en historische
belangstelling, gekoppeld aan enig
fotografisch inzicht. De verdere invulling zal aan de werkgroep zelf
overgelaten worden.
Zoals gemeld betreft het in eerste
instantie een inventariserende ronde
om de belangstelling te peilen.

Heeft ú belangstelling om deel uit
te maken van deze werkgroep,
meldt dit dan even bij één van de
bestuursleden. Over een eventueel
vervolg wordt u nader bericht.

Mark & Leij Nieuwsbrief
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Nieuws van de Vogelwerkgroep
Zoals jullie al in de vorige nieuwsbrief hebben kunnen lezen, was
Mark en Leij op zoek naar een
nieuwe coördinator voor de vogelwerkgroep. In deze Nieuwsbrief
kunnen we jullie melden dat we
een nieuwe coördinator hebben gevonden namelijk Sylvia van Nes.

ken. Maar we willen ook vogels bekijken die niet in het Mark en Leij
gebied voorkomen. Hiervoor zullen
we verder van huis moeten zoals
bijvoorbeeld naar de Biesbosch
voor rietvogels, naar Zeeland voor
de ganzen of naar de Noordzee-kust
voor zeevogels.

Albert Boer blijft gelukkig wel betrokken bij de organisatie van deze
werkgroep evenals Henk Laarhoven
die ons met zijn uitgebreide vogelkennis zal ondersteunen.

We zijn op zoek naar enthousiaste
Mark en Leijers met een bijzondere
interesse voor vogels, die aan de
ene kant bereid zijn mee te helpen
aan de inventarisatie binnen de
Mark en Leij gebieden en die aan
de andere kant 'vreemde' vogels
binnen Nederland willen leren kennen.
In verband met de aard van de excursies kan de groep niet al te groot
zijn; wij denken aan ongeveer 15
mensen. Hebben jullie interesse,
neem dan zo spoedig mogelijk contact op met één van ons zodat we op
korte termijn een kennismakingsbijeenkomst kunnen organiseren.

Het hoofddoel van elke werkgroep
is de inventarisatie van flora en fauna in het werkgebied van Mark en
Leij. Voor de Vogelwerkgroep betekent dit vogels kijken en tellen in
de verschillende Mark en Leij gebieden. Hiervoor willen we elke
maand op zondag (hele of halve
dag) een gezamenlijke excursie ma-

Sylvia van Nes, 0161-492297
Albert Boer, 013-5082506
Henk Laarhoven, 0161-492837

Mark en Leij; overleg en actie
Op 22 februari en op 1 maart had
Mark en Leij ambtelijk en bestuurlijk overleg met de gemeente Alphen-Chaam. Aan de orde kwamen
een heel scala aan onderwerpen. De
notulen van deze overleggesprekken liggen tijdens de Mark en Leij
avonden ter inzage in onze winkel.
Op 24 februari had Mark en Leij
overleg met Martin van der Helm,
politieteam Zuid-Oost met taakaccent milieu en met Ton den Arend,
milieucoördinator district Breda.
Aan de orde kwamen o.a. de communicatie tussen Mark en Leij en
genoemd politieteam in geval van
overtredingen in het buitengebied.
Op 24 maart overlegt ons Dagelijks

Bestuur, op 3 april het Algemeen
Bestuur en op 30 maart de Activiteitencommissie. Ook de notulen
van deze vergaderingen liggen tijdens de Mark en Leij avonden ter
inzage in onze winkel.
Op 6 april overlegt Mark en Leij
met Staatsbosbeheer. Aan de orde
komen onder andere het beheer in
de Bleeke Heide en 't Merkske. Het
politeam Zuid-Oost Breda zal ook
bij de vergadering aanwezig zijn.
Begeleide excursies
Op verzoek van Dagactiviteitencentrum De Marwijn begeleidt Mark
en Leij op 18 mei een excursie voor
gehandicapten door 't Merkske.

Op 13 mei leidt Mark en Leij een
excursie in het dal van 't Merkske
voor de Vogelwerkgroep Rucphen.
Boomplantdag
Op 23 maart is de jaarlijkse Boomplantdag. Zoals vorig jaar ligt de organisatie hiervan in handen van de
gemeente Alphen-Chaam, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten,
Waterschap Mark en Weerijs en
Mark en Leij.
Het thema van de dag is "bomen
voor eeuwen", waarbij de linde als
voorbeeld genomen is. Mensen die
ons deze dag willen helpen, kunnen
zich melden bij Sonja Vrijenhoek
(0161-492543), Fred Froger (076 5612618) of Johan Schaerlaeckens
(0161-492046).
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Slechtvalk krijgt bovenwoning
Afgelopen winter overwinterde er
zelfs een slechtvalk. Zo’n tien tot
vijftien jaar geleden was de slechtvalk nog een uitzonderlijke verschijning in Nederland en België.
De laatste jaren broeden er enkele
paartjes in beide landen, zoals in
nestkasten aan de kerncentrale in
Mol en bij de Amercentrale in
Geertruidenberg.
Het zal de Slechtvalk in Ulicoten
niet snel aan prooi ontbreken, want
maalderij Theeuwes, een familiaal
mengvoederbedrijf, trekt het hele
jaar door vele duiven aan.
Johan, Jef en Paul hopen dat deze
majestueuze jager hun nestkast snel
zal weten te vinden.
Uit “Den Haaklewie”

Op zaterdag 13 november 1999
hebben Johan Coertjens, Jef Geudens en Paul Paulussen een nestkast voor de slechtvalk opgehangen te Ulicoten bij Baarle-Nassau.
De kast werd bevestigd op 30 meter
hoogte aan de achterkant van maalderij Theeuwes te Ulicoten en is
met verrekijker of telescoop goed te
zien vanaf de Heikantsestraat, Armeshof en Meerleseweg.
Deze maalderij is één van de hoogste gebouwen in de streek en de
kast biedt uitzicht over ondermeer
de Bleeke Heide.
Voor vele vogelaars is de Bleeke
Heide inmiddels bekend om zijn
grote vogelrijkdom.

Activiteiten Jeugdgroep
De jeugdgroep van Mark en Leij
groeit nog steeds! Inmiddels zijn
we gesplitst in twee groepen: de
kwakbollen (de jongste leden) en
de kikkers. Hiervoor is ook ons
team uitgebreid met drie nieuwe
jeugdleiders; Pieter en Yvonne van
Eijl en Amanda Schöl.
Op 8 januari was het de bedoeling
te gaan wandelen met de nieuwe
jeugdleden, maar het weer was te
slecht. Daarom zijn we naar het
Noord Brabants Natuurmuseum in
Tilburg gegaan.
Daar deden we een speurtocht met
vragen en opdrachten en bekeken
we de nieuwe tentoonstelling
“Alice in Wonderland ”. Deze was
zeer de moeite waard!
Op 5 februari stonden om 9.00u in
oude kleren 31 jeugdleden klaar
voor de werkdag. De kikkers gin-

gen mee naar de Kerkdreef om de
poel daar vrij te maken en aan de
grote bossen katjes die ze mee terug
namen was te zien dat er hard gewerkt was.
De kwakbollen fietsten naar het
speelbos om daar de vijver schoon
te maken. Vele kilo’s hout werden
eruit gesleept. Andere kwakbollen
verzamelden de rotzooi die was
achtergelaten in het bos.
Om 10.30u kwam de boswachter
ons halen voor limonade en koekjes. Uiteraard ook om te inspecteren
of we wel hard genoeg werkten.
Hij was zeer tevreden! Na de limonade werd er verder gewerkt of gewandeld met de boswachter. Om
12.15u waren alle jeugdleden weer
terug in Chaam.
Bestuur Jeugdgroep

Open tuin
“Vijverhof”
Op zaterdag 24 juni is de tuin van
huize “Vijverhof” aan de Bredaseweg 52 te Chaam opengesteld voor
de donateurs van de Nederlandse
Tuinenstichting.
Ook de leden van natuurvereniging
“Mark en Leij” zijn op die dag van
10 tot 17 uur van harte welkom.
Theo en Gonne Doorman

Mark & Leij Nieuwsbrief
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Inventarisatie amfibieën Mark en Leij
Na enkele veldbezoeken en een
cursus in 1998 is de werkgroep,
bestaande uit twaalf fanatieke
scheppers onder toeziend oog van
onze deskundige op het gebied van
amfibieën, Jeroen Stoutjesdijk, afgelopen seizoen met het echte inventariseren begonnen.
Door poelen eens in de vijf jaar te
bezoeken kan een goed beeld worden verkregen van de ontwikkeling
van een poel en de verspreiding en
voortplanting van soorten.
Vanuit de werkgroep wordt gerapporteerd naar de natuurbeherende
instanties en wordt gesignaleerd of
de conditie van de poel en daardoor
de leefomstandigheden voor amfibieën voldoende is. Zonodig kan
hier, mogelijk met hulp van de
Werkgroep Werkdagen, iets aan
worden gedaan.

boomkikker

De Werkgroep is opgesplitst in zes
kleinere groepjes die elk ongeveer
zes poelen drie keer in de eerste
helft van 1999 hebben bezocht.
Het resultaat van dit seizoen is
hoopgevend. In die zin dat nagenoeg alle soorten voor alle personen
goed herkenbaar waren en er ten
opzichte van bekende gegevens uit
voorgaande jaren ontwikkelingen in
positieve zin waarneembaar zijn.

Verspreid door het gebied zijn naast
de gewone pad, bruine- en groene
kikker de vinpoot-, kleine water-,
en alpenwatersalamander waargenomen. De kamsalamander en de
heikikker ontbreken dus nog in het
rijtje, hoewel die naar zeggen zeker
nog op enkele plekken in het gebied
voor moeten komen.
Excursie
De boomkikker hebben we als
werkgroep kunnen horen roepen
tijdens een excursie naar de Brand
bij de Loonse en
Drunense Duinen.
Maar hiervan moeten we, voordat
deze soort weer
voorkomt in het
Mark en Leij gebied, voorlopig nog
maar even blijven dromen, aldus
Jeroen Stoutjesdijk.
In de zomer van 1999 heeft Robert
Ketelaars ons, samen met de Werkgroep Vlinders, kennis laten maken
met de boeiende wereld van de libellen tijdens een cursusavond.

Na afloop van de startbijeenkomst
van de werkgroep medio maart, hopen we de heikikker te kunnen horen en misschien zelfs zien in het
Mastbos.
2000
Het komende voorjaar gaan we
weer een aantal oude en nieuwe
poelen inventariseren, verspreid
over het Mark en Leij gebied.
De werkgroep is inmiddels uitgebreid met vier personen.
kleine watersalamander

Daarnaast zal dit jaar hard worden
gewerkt aan het opzetten van een
systeem voor de opslag van de verzamelde gegevens in de computer.
Dit moet natuurlijk wel aansluiten
bij het door John van Raak ontworpen Mark en Leij-archiefsysteem.
Jack Rombouts
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Nieuwjaarsbijeenkomst
druk bezocht
Op vrijdag 7 januari hadden we
onze jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. Na een korte terugblik over
het afgelopen jaar door de voorzitter, werd Victor extra bedankt voor
zijn gastvrijheid en inzet voor
Mark en Leij. Hij ontving hiervoor
een bloemetje en een sweater met
Mark en Leij-logo.
Ook op deze avond bood Victor de
vereniging champagne en heerlijke
hapjes aan. Er werd getoost op ieders welzijn en gezondheid maar
ook op alles wat groeit, bloeit,
kruipt en vliegt en wat onze hulp zo
hard nodig heeft.
Daarna was het tijd voor de traditionele quiz. De leden werden in verschillende groepen verdeeld.

delijke winnaar "De Withagen". Het
toeval had in deze groep een mix
van kennis bij elkaar gebracht. Of
het ook toeval is dat Jeroen Stoutjesdijk weer bij de winnende groep
zat, weten we niet.
Guus en Frank Degenaar hadden
samen met Elly en Wim Cornelissen deze quiz weer professioneel in
elkaar gezet en verdienen een dikke
pluim voor het welslagen van de
avond. Het Mark en Leij bestuur
met juryvoorzitter Henk Laarhoven
zorgden voor een vlot verloop van
de avond.
Er werd nog lang nagekeuveld onder het genot van een drankje
Namens de leden: Bestuur van
Mark en Leij, bedankt voor deze
gezellige Nieuwjaarsbijeenkomst!

Dialezing
marters
Op vrijdag 2 februari gaf bioloog
en zoogdierexpert Dick Klees een
boeiende lezing over onze marters.
Voor deze lezing was veel belangstelling; een volle zaal met zo'n 75
personen. Alle marterachtigen werden uitgebreid voorgesteld aan het
publiek. Van het kleine wezeltje tot
de dikke das.
Toegelicht met prachtige dia's vertelde Dick over de leefgewoonten,
het voedsel en andere wetenswaardigheden van deze interessante dieren.

Na afloop van de lezing werd de
oprichting van de werkgroep zoogdieren een feit. Inmiddels hebben
zich hiervoor al veertien personen
aangemeld.

Ook in de prijzen gevallen!

De namen van natuurgebieden in
onze streek werden gebruikt om iedereen aan elkaar te koppelen.
We kregen allen een enveloppe met
vragen en doe-opdrachten. De onderwerpen varieerden van schrijvers
sport en soap tot natuur.
Het was voor iedereen hard werken
en zwaar nadenken. Al met al een
zeer gezellige avond met als uitein-

Quizgroep “De Withagen” aan het puzzelen. En met resultaat!
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Reis naar de Franse Argonne
Mark en Leij organiseert ook dit
jaar weer een meerdaagse reis
naar de Franse Argonne.
De Argonne
Deze streek, gelegen tussen Reims
en Verdun, biedt de natuurliefhebber een groot scala aan dier- en
plantensoorten. De vos en de nachtegaal zijn er algemeen. Op de
berghellingen vindt men tientallen
soorten orchideeën. In de uitgestrekte bossen kan men zelfs de wilde kat en de boommarter tegenkomen. Het is nog steeds een schitterend gebied met glooiende heuvels,
rustige dorpjes en nauwelijks toerisme. Ideaal voor lange wandelingen
langs stille zandpaden met rijke
bermen, in een landschap waar
landbouw en natuur samen een harmonieus en groots décor scheppen.

Natuur
Tijdens deze reis kijken we vooral
naar planten, met name naar de vele
soorten orchideeën. We zullen zeker ook enkele bijzondere insecten
en zoogdieren vinden. En als het
weer een beetje mee wil werken
kunnen we ook allerlei amfibiëen
tegenkomen. We beloven niks,
maar minstens een van de volgende
soorten gaan we zeker zien:
Vos, geelbuikpad, vuursalamander,
koninginnepage, hop, tuinslaapmuis, twintig soorten orchideeën,
boommarter, wilde kat……

bijenorchis

Een sfeervol oud hotel
met krakende trappen en
uitstekende maaltijden.
Overdag lunchen we in
restaurants of picknicken
we in het vrije veld.

Programma
De reis is geheel verzorgd, inclusief vervoer, overnachtingen,
maaltijden en excursies. Er staan een
aantal flinke wandelingen op het programma, alsmede een
dagexcursie naar de
hi st ori sc he
st a d
Reims. Hier bezichtigen we de stad en de
beroemde kathedraal
en bezoeken we een
van de vele bekende
champagnehuizen.
Accommodatie
We verblijven in het
gastvrije hotel “Du
Commerce” in Aubreville bij de familie
Patricia en Laurent
Labrosse.

Wanneer?
Deze vierdaagse reis vindt plaats
van donderdag 15 juni tot en met
zondag 18 juni. Uw reisleiders zijn
Frank Degenaar en John van Raak.
De kosten voor deze geheel verzorgde reis zullen ongeveer f 520,bedragen inclusief vervoer, verblijf,
maaltijden en excusies. Niet inbegrepen zijn drankjes en reisverzekering. De deelname moeten wij helaas beperken tot zestien personen.
Belangstelling?
Inschrijving voor deze reis vindt
plaats vanaf zondag 26 maart om
13:00 uur. Daarbij geldt het aloude
beginsel van de molenaar: wie het
eerst komt, het eerst maalt. U kunt
zich dan telefonisch aanmelden op
onderstaand adres.
John van Raak
Ravenbos 3
4861 EG Chaam
tel: 0161-491803
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17 maart: Lezing Waterschap
Op 17 maart zal in Bellevue een
lezing worden gegeven over het
waterschap Mark en Weerijs.
Na enkele historische feiten en beleidsdoelen zal de lezing met levendige beelden worden ondersteund.
Opzichter Lee Braat heeft als hobby fotografie. Hij fotografeert zowel onder als boven water, en zal
enkele van zijn diaseries tonen.
De bedoeling is duidelijk te maken
wat Mark en Weerijs de komende
periode voor Mark en Leij kan betekenen en u duidelijk te maken
dat uw waterschapsgeld nuttig
wordt besteed.
Aan mij is, als medewerker van waterschap Mark en Weerijs, gevraagd
eens wat meer te vertellen over het
wel en wee van het waterschap. Ik
ben graag op deze uitnodiging ingegaan en hoop u op 17 maart een informatieve en gezellige avond te
kunnen bezorgen. Ik werk inmiddels bijna 14 jaar bij het waterschap, heb er de eerste zes jaar als
opzichter gewerkt en houd mij nu
hoofdzakelijk bezig met de uitwerking van plannen en beleidszaken.
Waterschappen zijn van oudsher
ontstaan in poldergebieden. Doordat landeigenaren gezamenlijk de
handen in een sloegen om een stuk
land droog te malen, ontstonden de
polderschappen. Zij stichtten samen
molens of gemalen en betaalden
gezamenlijk de kosten, meestal naar
rato van belang ofwel oppervlak.
Ook op de vrij afwaterende zandgebieden werden onderlinge afspraken gemaakt om gebieden beter te
ontwateren of de waterlopen te onderhouden. Vervolgens ontstonden
daaruit ook de waterschappen en al
decennia lang zijn er overal in ons
land waterschappen.
De trits "belang, betaling, zeggenschap" is steevast het fundament

onder het functioneren van de waterschappen. Wie meer belang
heeft, betaalt meer en heeft daardoor meer zeggenschap in het bestuur.
In het gebied van Mark en Leij hebben de waterschappen de laatste jaren een enorme verandering ondergaan en zijn kleinere schappen samengevoegd tot grotere eenheden.
De veranderingen hebben hoofdzakelijk te maken met de verbreding
van de taak van waterschappen. Het
grootste gedeelte van Mark en Leij
ligt binnen het waterschapsgebied
van Mark en Weerijs. Het beheersgebied van Mark en Weerijs bedraagt 52.000 ha. en het heeft iets
meer dan 900 km. waterloop in onderhoud. Iets ten zuidoosten van
Baarle-Nassau raakt het beheersgebied aan de waterschappen De Dongestroom en De Dommel. Mark en
Weerijs is een kwantiteitswaterschap, wat wil zeggen dat het zich
hoofdzakelijk bezighoudt met het
onderhoud van de grotere sloten,
het beheren van het peil en het herinrichten van waterlopen en oevers
en ecologische verbindingszones.

Daarnaast kan het terugdringen van
de verdroging tot een gebiedsdekkende taak worden gerekend.
Het Hoogheemraadschap van WestBrabant heeft, naast de zuiveringstaak, het kwaliteitsbeheer over
de oppervlaktewateren. Er wordt
vanzelfsprekend nauw samengewerkt met het Hoogheemraadschap.
Enkele, voor u wellicht sprekende,
projecten in het gebied van Mark en
Leij, die recent door of gezamenlijk
met het waterschap zijn uitgevoerd
zijn: de inrichting van het Broek, de
Schouwloop en de Bleeke Heide en
de aanleg van de ecologische verbindingszone langs de Strijbeekse
beek ten oosten van de Baarleseweg.
Het komende jaar zal veel aandacht
worden besteed aan waterconservering in voornamelijk agrarische gebieden, de inrichting van het dal
van de Broekloop op Geersbroek en
het deels realiseren van het Plan
Overbeek.
Jack Rombouts
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Excursie naar de Ronde Put
Op zondag 7 mei gaat de Mark en
Leij excursie naar de Ronde Put in
Postel, België.
We verzamelen om 08.30 uur bij
Bellevue in Chaam. Om 09.00 uur
treffen we onze twee gidsen Frans
Daemen en Vital van Gorp bij de
ophaalbrug over het kanaal op de
baan van Retie naar Postel. We
wandelen ongeveer twee uur en
zullen rond 12.00 uur weer terug
zijn.
De Ronde Put ligt langs de weg
Mol-Postel, op een 3-tal km van de
Nederlandse grens. Het gebied is
170 ha groot, waarvan ± 60 ha bos,
60 ha weiland en 50 ha water, moeras en natte heide.

De Ronde Put is een ondiepe plas
die ontstaan is door turfwinning. De
plas gaat geleidelijk over in rietvelden, gagelvelden en dopheide. Er
groeien zeldzaamheden als Beenbreek, Veenbes, Klokjesgentiaan,
Veenorchis en Heideorchis. Broedvogels zijn o.a. Grauw gans, Zwartkopmeeuw, Geoorde Fuut. In de
onmiddellijke omgeving broeden
zeven soorten dagroofvogels.
Op de weilanden grazen Koniks en
Heckrunderen. Koniks zijn poolse
paardjes die nog veel kenmerken
vertonen van de wilde Tarpan.
Heckrunderen zijn imposante dieren die herinneren aan het uitgestorven Oerrund.

Gidsen ter plekke zijn Vital van
Gorp en Frans Daemen. Zij zijn 15
jaar lang de beheerders geweest van
dit gebied, toen het nog gehuurd
werd door Natuurreservaten VZW.
Het natuurreservaat behoort tegenwoordig tot "De Vlaamse Gemeenschap" (dienst AMINAL). Het gebied is alleen onder begeleiding van
gidsen toegankelijk.
Frans en Vital maken tegenwoordig
deel uit van de adviescommissie
van de Ronde Put.
De vereniging is blij haar leden deze excursie te kunnen aanbieden.
Het biedt u een unieke gelegenheid
kennis te maken met dit mooie natuurgebied.

Excursie naar de Beerze
Op zaterdag 15 april voert de Mark
en Leij excursie naar de Kampina
en de Beerze, domein van Natuurmonumenten We verzamelen om
9.00 uur bij Bellevue in Chaam.
Om tien uur treffen we onze gids
Mari Klijn van Natuurmonumenten bij het Pannenkoekenhuis "De
Rode Haktol" in Oirschot. We
wandelen ongeveer twee uur en
zijn rond 13.00 uur weer terug.
De Beerze
De slagader van het gebied is de
Beerze, een kronkelende beek die
ontspringt in de Belgische Kempen
en die zich bij het Brabantse Boxtel
splitst in de Kleine Aa en het Smalwater. In de jaren zestig ging het
fout. In extreem natte perioden
overstroomde de bochtige Beerze
het omliggende land. De Beerze
werd vervolgens bruut rechtgetrokken en voorzien van stuwen. Het
'overtollige' water kon voortaan in

recordsnelheid worden afgevoerd,
maar van de beek bleef een saaie
afvoergoot over. Een deel van het
gebied, de Smalbroeken, bleef gespaard. Hier kronkelt de Beerze nog
steeds onder een dak van bladeren
en loeren ijsvogels vanaf een tak op
onvoorzichtige visjes.
Landinrichting
In de jaren negentig stelden Gedeputeerde Staten de grenzen voor de
Ecologische Hoofdstructuur vast in
Brabant. Ook de Beerze werd onderdeel van de EHS. Het lukte de
Dienst Landelijk Gebied om de benodigde grond op vrijwillige basis
te verwerven. Zo konden nog niet
zo lang geleden de bulldozers aan
de slag. Omdat de oorspronkelijke
loop niet precies bekend was en de
ruimte hier en daar beperkt was,
werd met behulp van computerprogramma's een nieuwe, meanderende
loop bedacht.

Vistrap met achttien drempels
Behalve een nieuwe loop, groeven
de machines ook ondiepe poelen,
toekomstige kraamkamers voor kikkers, padden en salamanders.
In de Beerze zelf was de betonnen
stuw met een verval van 230 centimeters een onneembare hindernis
voor allerlei waterbewoners. Om de
doorgang voor vissen mogelijk te
maken, was een vistrap met achttien
drempels nodig. Deze uitzonderlijk
lange vispassage ligt er inmiddels.
Toekomstbeeld
Het kost weinig moeite om het toekomstbeeld van dit gebied te beschrijven: Grazers die de ruigtes in
bedwang houden. Steltlopers en lepelaars. Blauwgraslandjes vol orchideeën. Fiets- en wandelpaden
met uitkijkposten.
Oftewel de terugkeer van een natuurlijk beeklandschap.
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Excursie naar Het Merkske
Op 21 mei voert de Mark en Leij
excursie naar de Belgische kant
van het Merkske. Jef Leestmans is
hier niet alleen toezichthouder,
ook kent hij het gebied op zijn
duimpje. We hebben hem bereid
gevonden deze Mark en Leij excursie te leiden en er een stukje
voor onze Nieuwsbrief aan te wijden. We vertrekken om 9.00 uur
bij Bellevue.

planten en het hele gamma daartussenin voor.
De infiltratiegebieden van het
Merkske liggen op verschillende
plaatsen, de voornaamste zijn het
Nato-vliegveld te Weelde-Statie,
het gebied rond Schaluinen en het
Witte Bergencomplex te BaarleNassau. De lange omlooptijd van
het water tussen infiltratie en kwel
loopt op tot 600 jaar.

Het Merkske
De vallei van Het Merkske is zowel
langs Nederlandse als langs Vlaamse zijde eindelijk erkend als een uiterst waardevol Natuurgebied.
Het Merkske ontspringt op de grens
van Weelde-Statie en Zondereigen
om dan vanaf het Ghil te Zondereigen - Baarle-Nassau de grens te
vormen tussen Nederland en België. Ter hoogte van Hoogstraten,
Minderhout vloeit het riviertje in de
Mark.
Dat het riviertje steeds de grens
vormt tussen beide landen is licht
overdreven. Soms ligt België ten
noorden, dan weer ten zuiden van
het riviertje, met daartussenin soms
nog enclaves van zowel Nederland
als België.

Flora en fauna
Welke planten kunnen we hier zoal
verwachten. Zoals gezegd is dit
nogal verscheiden. Dit gaat van wateraardbei tot waterdrieblad, grote
pimpernel, slanke sleutelbloem,
muskuskruid, dotterbloem, tweerijige zegge, moesdistel, poelruit, paardehaar, zegge enz.
Niet alleen hooilandjes maar ook
relict bosjes van het type es-elzenvogelkers zijn kenmerkend voor het
gebied.
Hier vind je de meest uitlopende
struiken terug; gelderse roos, europese vogelkers, wegedoorn, meidoorn en sleedoorn horen hier thuis

Kwel
De natuurwaarden van het gebied
wordt vooral gevormd door de aanwezigheid van diepe kwel. Voor de
leken; kwel is het aan de oppervlakte komen van grondwater. We spreken hier over diepe kwel en omdat
er in de ondergrond kalkrijke waterlagen zitten, komt hier dus kalkrijk
water aan de oppervlakte.
Dit heeft natuurlijk zijn gevolgen
voor de natuur. Terwijl we hier volgens de bodem een zuurminnende
vegetatie mogen verwachten, komt
nu het hele gamma voor van zuurminnende planten tot kalkminnende

waarvan er in de lente altijd minstens één in bloei staat.
Deze bosjes trekken natuurlijk ook
vogels aan. Als voornaamste vermelden we vele nachtegalen, wielewalen, kleine bonte specht, grasmus, kleine karekiet, bosrietzanger
en wespendief.
Reservaat
Het reservaat wordt ieder jaar groter, zowel langs Vlaamse als langs
Nederlandse zijde. Langs Vlaamse
zijde is nu 120 ha aangekocht en
het wachten is op de Ruilverkaveling Zondereigen om nog eens 80
ha te realiseren. Voor de Nederlandse uitbreiding is het wachten op
de realisatie van de Ruilverkaveling
Baarle-Nassau.
Voor Nederland heeft Staatsbosbeheer de reservaatgronden in eigendom en beheer terwijl voor Vlaanderen naast de afdeling Natuur van
de Vlaamse Gemeenschap ook De
Wielewaal als eigenaar en beheerder optreedt.
Jef Leestman

Het Dal van 't Merkske bestaat uit kleinschalige beemdgraslanden, afgewisseld met bosjes,
houtwallen en akkers. Het hele beekdalgebied is landschappelijk zeer fraai en gevarieerd.
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Mark en Leij
contributie
In verband met de overdracht van
het penningmeesterschap per 1 september 1999, zijn de betalingsverzoeken voor de contributiebetaling
voor het jaar 1999/2000 pas eind
september de deur uitgegaan.
Inmiddels hebben op 3 leden na alle
leden hun contributie voldaan.
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli
t/m 30 juni. Voortaan zullen de betalingsverzoeken kort na aanvang
van het volgende verenigingsjaar
worden verzonden.
In het bestuur is afgesproken om de
contributie voor het volgende verenigingsjaar op hetzelfde niveau te
houden. Dat wil zeggen;
25 gulden voor een individueel lidmaatschap.
35 gulden voor een familie of een
verenigingslidmaatschap.
12,50 gulden voor het 1e jeugdlid.
25 gulden voor het 2e en eventueel
volgende jeugdleden.

Daarnaast is afgesproken dat nieuwe leden die zich aanmelden voor
31 december het volle bedrag betalen.
Leden die zich in de periode januari
t/m maart aanmelden betalen de
helft en leden die zich in de periode
april t/m juni aanmelden hoeven
over die periode niets te betalen.
Albert Boer
penningmeester
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Mark en Leij aankopen
Ten behoeve van onze vereniging
heeft het bestuur inmiddels diverse
materialen aangeschaft.
En er staan nog enkele aankopen
op stapel. Wat hebben we zoal;

Voor het archief hebben we een
aantal opbergdoosjes voor de meldingskaartjes aangeschaft, alsmede een lamineerapparaat om de instructiekaarten te plastificeren.

Uit de boedel van de voormalige
natuurwerkgroep Chaam, waaruit
onze vereniging ooit is voortgekomen, erfden we enkele sets 27-MC
zend- en ontvangapparatuur. Deze
zogenoemde “bakkies” komen
goed van pas bij excursies per auto,
zoals bijvoorbeeld naar de wintervogels in Zeeland. Recent hebben
we hiervoor nieuwe antennes gekocht.
Er wordt overwogen om ook enkele mobiele sets aan te schaffen, die we in kunnen zetten bij
fiets- en wandeltochten.

We willen binnenkort een degelijke diaprojector aanschaffen, alsmede een aantal verrekijkers.
Deze verrekijkers zijn in de eerste
plaats bedoeld voor de kinderen
van de Jeugdgroep, maar kunnen
ook ingezet worden bij de zondagwandelingen.
Verder overwegen we de aanschaf van diverse materialen ten
behoeve van de werkgroepen.
We houden u op de
hoogte.

Ten behoeve van de werkdagen
hebben we een EHBO-kist aangeschaft. Het is te hopen dat we
er zo min mogelijk gebruik van
moeten maken. Om ongelukken
zo veel mogelijk te voorkomen
hebben we daarom ook gezorgd
voor allerlei veiligheidsmaterialen
zoals helmen, handschoenen, oordopjes en veiligheidsbrillen.

Bestuur
Mark en Leij

Mark en Leij
drie jaar
Verder hebben we voor een prikkie
een oude overhead-projector op de
kop kunnen tikken. Die kan van pas
komen bij lezingen en tijdens bijeenkomsten van onder andere onze
werkgroepen.

Op 18 april aanstaande bestaat onze
natuurvereniging al weer drie jaar!
Het bestuur wil dit heugelijke feit
informeel vieren op zaterdagavond
22 april vanaf 20h30 in hotel Bellevue te Chaam.
Er worden deze avond geen activiteiten georganiseerd. Alle leden zijn
natuurlijk van harte welkom!
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Sonja in gesprek met…. Hans Hofland
Na iemand van Staatsbosbeheer
leek het me een goed idee om nu
iemand te interviewen van die
'andere' natuurbeherende instantie waar Mark en Leij vaak mee te
maken heeft: Natuurmonumenten.
De afspraak was op papier snel gemaakt alleen in de praktijk liep het
wat anders. Ook hier was het drie
maal is scheepsrecht en bijna viel
ook de derde afspraak in het water
(wat vooral van boven kwam!) dus
in plaats van 't Broek werd het de
keukentafel. Maar hij was er: Hans
Hofland, beheerder van Natuurmonumenten in Zuidwest Brabant.

De goede oude tijd
Hans wist al vroeg wat hij wilde:
het bos in! Na de middelbare school
volgde hij de opleiding aan de Middelbare Bosbouw School in Velp.
Niet zo heel ver van woonplaats
Maarssen maar toch nog zo'n 3
kwartier treinen enkele reis. Na deze opleiding en zijn verplichte
diensttijd volgde het eerste baantje
bij de Heidemij in de "bomendienst". Dit hield in dat Hans zich
bezig hield met de verzorging
(snoeien, zagen, e.d.), verplanten en
chirurgie van bomen.
De boomchirurgie stond in die tijd
nog in de kinderschoenen, het was
wat Hans zelf noemt een fröbeltijd.
Er gebeurden wel goede en logische
dingen, bijvoorbeeld het proberen
te behouden van monumentale bomen, maar vaak regelt de natuur
zichzelf en is menselijk ingrijpen
niet echt noodzakelijk.
Na de Heidemij ging Hans werken
bij een particulier bedrijf in Soest

waar voornamelijk bosbouw en terreinwerk werd gedaan. Dus weer
zagen, dunnen, snoeien etc., vooral
buitenwerk maar dat verveelt Hans
nu nog niet!
In die jaren kwam de boomverzorging/chirurgie weer terug en hiermee bracht Hans het zelfs tot de
tuin van onze koningin. Hij heeft
haar echter nooit ontmoet, die ene
keer dat ze even langskwam was
Hans.. u raadt het al....vrij! Wel was
hij precies op de hoogte van het tot
stand komen van de kabinetsfoto op
het bordes.
Naar Brabant
Ondertussen is het 1990: het jaar
dat Hans in dienst komt bij de vereniging Natuurmonumenten. Na de
beruchte januaristormen in dat jaar
wordt hij opzichter en verhuist naar
het Brabantse. Zijn werkgebied was
en is zuidwest Brabant: Chaam
(Chaamse Beken, 't Broek,); Markdal in Galder; Oosterheide in Oosterhout; Oude Buisse Heide, de Reten, Wallsteijn en de Lange Maten
in Zundert; en nog gebieden in Ossendrecht, Rucphen en Roosendaal.
Een uitgebreid gebied met zeer gevarieerde terreinen. Naast bossen,
weilanden en landgoederen vallen
onder Hans' verantwoordelijkheid
ook de diverse gebouwen die er op
sommige terreinen staan. Onderhoud of renovatie van bijvoorbeeld
een pachtboerderij of het landhuis
op de Oude Buissche Heide. Hierdoor heeft hij dus naast contacten
met boeren en buitenlui ook regelmatig contact met architecten en
aannemers, en dat is een van de redenen dat Hans zijn werk nog altijd
een uitdaging vindt.
Kennismaking met Mark en Leij
Gelijk vanaf zijn begintijd is er ook
contact met de grondleggers van

onze vereniging Mark en Leij. Met
veel van de bestuursleden heeft hij
al meerdere keren rond de tafel en
aan de bar gezeten. Het contact is
goed en wat hier in Chaam gebeurt
op de werkdagen is gewoon uniek
zegt Hans. Dit komt denkt hij omdat het voor deze regio een grote
vereniging is (ik ken er geeneen in
west-Brabant met zoveel en zoveel
actieve leden), en het enthousiasme
van zowel bestuur als leden werkt
aanstekelijk.
Door een reorganisatie binnen Natuurmonumenten is Hans' officiële
functie tegenwoordig beheerder, en
mede door het verdwijnen van de
districtsbeheerders bij Natuurmonumenten zijn er voor hem steeds
meer administratieve taken en b.v.
overleg en vergaderingen bijgekomen. Dat overleg met allerlei groepen en instanties vindt hij zowel
voor- als nadelen met zich meebrengen, sterker nog hij vindt de
voordelen ook de nadelen: iedereen
denkt tegenwoordig mee, praat
mee, er is dus veel betrokkenheid
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en meer draagkracht. Dit kan positief uitpakken maar ook negatief.
Gelukkig zijn de vergaderingen
daardoor tegenwoordig wel steeds
meer doelgericht zegt Hans. Soms
is een vergadering of overleg niet
alleen voor het daadwerkelijk tot
beslissingen komen maar ook voor
het versterken van contacten en het
kweken van goodwill. Zeker als het
er om gaat gezamenlijke "vijanden"
aan te pakken (denk aan motorcrossers, stropers, drugstoerisme) is regelmatig overleg erg belangrijk. En
dat vaak overleg en vergaderen ook
meer computeruren met zich meebrengt?! Hans zucht eens en zegt
hoopvol dat zijn computer hem al
een beetje begint te begrijpen en de
computer zich daarmee net gered
heeft van een diep zwart gat in de
tuin!
Onze koffiepot was alweer bijna
leeg dus tijd voor de “snelle antwoorden ronde”:

♦ Hobbies?

kamperen, wandelen (liefst een hele
dag met rugzak, maar nu de meiden
nog wat klein zijn, korte tochtjes),
klussen in en rond het huis, skiën.
♦ Auto of fiets?
Fiets, maar helaas met dit werk niet
te realiseren.
♦ Pilsje of wijntje?
Liefst een biertje of een fonske. Op
mijn vraag wat dat is wordt me een
speciaal recept toevertrouwd van
een kruidenbitter zoals de vrouw
van Hans dat brouwt. Aan de manier waarop hij dit vertelt moet het
'goei poeier' zijn en -zegt Hanssinds ik regelmatig een fonske
drink ben ik nooit meer verkouden!
♦ Muziek?
Heel divers, maar de voorkeur gaat
toch wel uit naar muziek uit de
tachtiger jaren: Queen, Al Stewart,
Golden Earring, Talk Talk, John
Denver. Wat betreft tegenwoordige
muziek: Ilse de Lange en Zugarro.
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♦ Vakantie?

Kamperen. Lekker op de bonnefooi
naar Zwitserland, Oostenrijk, Noorwegen.
♦ Kinderen?
drie dochters van 8, 5 en 2 jaar.
♦ Als je ooit eens veel tijd had?
Hier weet hij niet zo snel een antwoord op, sterker nog hij moet hard
nadenken: Ooit wil ik nog naar
Montana (VS), dat schijnt schitterend te zijn, en meubels gaan maken, maar ja dat is ook zo beperkt je
moet die ook kwijt kunnen. Nee,
laat mij voorlopig nog maar lekker
werken, het bevalt me prima zo!!
En dat gaat Hans dan ook weer
doen. De koffie is op en de plicht
roept. Met een stevige handdruk
nemen we afscheid. We zullen elkaar vast nog eens tegenkomen!
Sonja Vrijenhoek

Nieuws van Staatsbosbeheer
Vernatting Chaamse bossen
De vernatting van de Chaamse bossen zal in de toekomst verder toenemen. Bij het weiland Mallenbos
(langs het verharde fietspad aan het
einde van de Maastrichtse baan)
wordt een stuw geplaatst om de waterstand te verhogen en zonodig te
regelen. In de leemputten en in het
retentiebekken wordt in overleg met
het Waterschap Mark en Weerijs de
waterstand eveneens 1.5 meter verhoogd.
Ontwikkelingen 't Merkske
Inmiddels zijn de folders voor de
Laarzenpaden gereed en heeft de
gemeente mondeling doorgegeven
dat er toestemming is voor de plaatsing van de infopanelen. Er zijn
drie wandelroutes in het gebied uitgezet. Staatsbosbeheer verwacht op
korte termijn de routes te kunnen

uitbreiden. Wie het gebied wil bezoeken zal dat met degelijk schoeisel moeten doen gezien de drassige
gesteldheid van het terrein.
Veluwe Hunt
Zoals u in de pers hebt kunnen lezen, was onlangs de jaarlijkse slipjacht van de Veluwe Hunt in de
Chaamse bossen. Sommige natuurliefhebbers en hondenliefhebbers
zetten een vraagteken bij het feit dat
Staatsbosbeheer hier een vergunning voor geeft. De meeste klachten
komen van eigenaars van honden.
Zij ergeren er zich vooral aan dat de
jacht gaat door bosgedeeltes waar
honden aangelijnd moeten zijn.
Staatsbosbeheer wil er op wijzen
dat ze rond Breda honderden hectaren aangewezen heeft als losloopgebied. Hier mogen honden het hele
jaar vrij rond lopen.

De invloed van dit jachtgebeuren is
naar onze mening weinig schadelijk, omdat de slipjacht voor het
broedseizoen plaatsvindt en alleen
enige verontrusting veroorzaakt onder het wild.
Het is een traditionele jachtactiviteit
die behouden moet blijven. Vijftien
ruiters en vijftig honden volgen een
door een sliptrekker uitgezet spoor.
Deze sliptrekker sleept een in vossenurine gedrenkte lap voort. De
honden zijn zo getraind dat ze alleen maar reageren op de geur van
het uitgezette spoor. Als beloning
krijgen de honden na afloop de zogenaamde 'kill', een koeienmaag.
Eigenlijk is het een nagebootste
jacht. Het grote verschil met vroeger is dat er geen dieren worden gedood. De route wordt door de boswachter en de jachtopzichter uitgezet.
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Ecoloog en natuurfotograaf Dick Klees
Nieuwe Chaamse inwoner, nieuw
lid, nieuwe column.
Mijn naam is Dick Klees. Ik ben
werkzaam als zelfstandig dierecoloog, natuurillustrator en natuurfotograaf.
Mijn relatie met Rita van den
Broek heeft mij van Duiven bij
Arnhem naar Chaam gebracht.
Een hele prestatie voor iemand die
gewoon was de Veluwe te doorkruisen voor onderzoek naar de
boommarter.
Reizen
Deed ik dáár geen onderzoek, dan
reisde ik wel als onderzoeker/
natuurfotograaf achter bijzonder
zeldzame diersoorten aan zoals de
veelvraat, 's werelds grootste marter
en mijn persoonlijke obsessie. Deze
bracht mij van Finland en Noorwegen tot in Canada en Alaska. Onze
Studio is zelfs naar dit beest vernoemd: 'Studio Wolverine' zoals
zijn engelse naam luidt.
Muizen, vleermuizen, vissen of reptielen; altijd bracht het voorkomen
van een speciaal dier mij op plaatsen ver van huis. Als kind wilde ik
al zwerver worden en als bioloog/
fotograaf heb ik dat aardig in praktijk kunnen brengen. Yellowstone
Park in hartje winter of Death Valley in de zomer, kortom extreem
koud of bloedheet, geen omstandigheid heeft mij ooit weerhouden ergens op af te trekken. De val van
het IJzeren Gordijn bracht tal van
nieuwe mogelijkheden dichter bij
huis. Landen waar voorheen enkel

op uitnodiging van een collega via
een vooraf opgegeven, vastgelegde
route te bereizen waren, zijn nu vrij
toegankelijk. Ook daar maak ik
dankbaar en intensief gebruik van.
Mark en Leij
En dan nu in Chaam bij Mark en
Leij? Dat kwam zo: op een zaterdag
in mei, kwam Rita met het voorstel
om eens met de Mark en Leijvlinderwerkgroep, waarvan zij al
lid was, op excursie te gaan. Ach,
het was mooi weer en dan doe je
wel eens iets.
Dat muizen een staartje hebben is
mij bekend, maar… dat 'deze' er
ook nog een zou krijgen kon ik toen
niet bevroeden. Aangekomen op het
marktplein, de verzamelplaats,
schudden we handen en stel ik mij
voor. Komt Rob Beenen op mij toelopen met een vage blik van herkenning en informeert of ik misschien een jaar of wat geleden op
een camping in l'Argonne heb gestaan. En ja hoor, wij bleken elkaar
daar al van te kennen. Samen hadden we geelbuikvuurpadden en hazelmuisjes op steenworp afstand
van de camping bewonderd. Een
verrassend weerzien. Al pratend tijdens die excursie vertel ik desgevraagd wat ik zo'n beetje doe.
Van origine entomoloog maar dat is
zoveel als een jeugdige misstap
daar ik eigenlijk veel meer binding
heb met zoogdieren. Uit die belangstelling ben ik in divers dierecologisch onderzoek terechtgekomen,
en was vooral actief met marterachtigen. Samen met
Peter van der Leer
ben ik oprichter geweest van de boommarterwerkgroep en
heb daarvoor verschillende jaren onderzoek verricht..
veelvraat

Boommarter
Een zeer rappe klimmer en pure bosbewoner van bodem tot kruin. Hij leeft van vogels, muizen, eieren, insecten en vruchten.
De boommarter staat op de Rode Lijst van
bedreigde diersoorten in Nederland.
foto van de schrijver

Wim Cornelissen, altijd uit op nieuwe onderwerpen en sprekers voor
de Mark en Leij-lezingen, vangt terloops iets op en strikt mij alvast
voor een inmiddels gehouden
praatje over vleermuizen. Intussen
ben ik naar Chaam verhuisd en lid
van Mark en Leij geworden.
Omdat wij tot over onze oren in de
verbouwing van stal tot studio zaten, heb ik een aantal activiteiten
nog even weten af te houden. Maar
nu lukt dat niet langer. Met de wetenschap dat ik hier en daar nogal
wat publiceer, wist Wim mij opnieuw te vinden. Lid van een vereniging zijn is natuurlijk een ding,
maar je bent dat toch ook uit belangstelling en enthousiasme. Daar
moet dan ook iets mee gedaan worden. En zo werd de vraag of ik een
column wilde vullen in een overmoedige bui positief beantwoord.
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Avontuur
De komende nummers zal ik dus regelmatig mijn best doen om mijn
gedachten, ervaringen en wat dies
meer zij op papier te krijgen. Nu
merk ik nogal eens dat men veronderstelt dat het leven van een natuurfotograaf overloopt van wilde
avonturen. Nou die maak je best
wel eens mee, maar het overgrote
deel bestaat uit minder spectaculaire bezigheden. Wachten, wachten,
vooral tevergeefs. Nat, koud, en alleen.
Kleine ongemakken krijgen dan
dramatische dimensies, zoals de
sleutel in je auto achterlaten, waar
je om een uur of een 's nachts achterkomt als je totaal verkleumd van
een dassenburcht komt terug gestrompeld. Jezelf warme koffie,
chocolade, banaan of broodjes belovend omdat die allemaal in de auto
op je wachten. Dan stuit je op onwillig blik en glas, potdicht en erg
weerbarstig. Voordat je dan een
stukje van het plaatselijk prikkeldraad gesloopt hebt, in de goede
vorm gebogen, ontdaan van de
"prikkels" en moeizaam hengelend

tussen rubbers en raam dat onhandig rechthoekige anti-diefstal deurknopje omhoog hebt gewurmd, verzucht je maar weer eens: "Had ik
maar een vak geleerd."
Maar daar staat tegenover dat ik
wel eens een hele dag liggend op
mijn buik in de zon heb doorgebracht, op warm zand met twinkelierende leeuweriken hoog boven
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mij terwijl ik loopkevers fotografeerde. Of de ene film na de andere
volknip bij een mierenleeuw die insecten in zijn vangkuiltje schuift.
Als je dan in de verte de file gewaar
wordt, heb je wel het gevoel een bevoorrecht mens te zijn omdat ik al
liggend kan roepen: "Kijk eens, ik
werk!"
Dick Klees

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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