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Het sprookje van de  
Bleeke Heide 

"Er zal eens……….." moeten enkele Mark en Leijers gedacht hebben 
tijdens hun jarenlange strijd om verwerving en inrichting van het reser-
vaatsgebied in de Bleeke Heide.  
Nu, driekwart jaar na de inrichting, is het reservaat een el dorado voor 
weidevogels.  

In de Mark en Leij nieuwsbrief van maart schreven we nog: "De komende 
weken wordt het spannend. Het kan niet anders of we gaan doortrekkende 
en pleisterende zomertalingen, groenpootruiters, zwarte ruiters en water-
snippen zien. We verwachten op korte termijn broedgevallen van slobeend 
en bergeend. Echte optimisten hopen op tureluur, watersnip en zomerta-
ling. Heel belangrijk is hoeveel paartjes broedende grutto's we zullen krij-
gen; doelsoort nummer één van de Bleeke Heide". 
De echte optimisten kregen gelijk en zelfs meer dan dat. Een toenemend 
aantal vogelliefhebbers heeft sindsdien met verbazing de ontwikkelingen 
van de vogelstand gevolgd. Dit artikel is een samenvatting van hun waar-
nemingen. 

De doelsoorten 
Op het infopaneel van Staatsbosbe-
heer bij het observatiepunt staan twee 
vogels afgebeeld: de grutto en de 
toendrarietgans. Niet voor niets.  
Zij zijn de belangrijkste doelsoorten 
die de Landinrichtingscommissie en 
Staatsbosbeheer voor ogen hadden. 
Hoe hebben beide soorten gereageerd 
op de inrichtingsmaatregelen? 

grutto 

Natuuragenda 
 

juli          geen activiteiten 

 

augustus 
19 en 20      Jeugdgroep kamp 
 

september 
3, zo 9h       wandeling Chaam 
10, zo 9h      wandeling Oude 
                    Buissche Heide 
10, zo 9h      wandeling Baarle 
23, za 13:45 Jeugdgroep 
 

oktober 
1, zo 9:30    wandeling Chaam  
8, zo 9:30    wandeling Baarle 
20, vr 20h    jaarvergadering en 
                    bijzonder theater! 
28, za 13:45 Jeugdgroep 

Dwergmuis 

Muisje gezien?? 
Meldingskaartje  

invullen!! 
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Grutto:  
Met enige spanning werd uitgeke-
ken naar de eerste grutto's. Zou het 
andere beheer de gruttostand nog 
kunnen opkrikken? Deze karakte-
ristieke weidevogel staat immers op 
het punt van uitsterven in de streek.  
De eerste twee grutto's worden al 
op 20 februari gezien. De rietgan-
zen zijn dan nog niet vertrokken.
Vanaf 25 februari neemt het aantal 
snel toe. In de tweede helft van 
maart zitten er regelmatig 50 
grutto's. Op 4 april zelfs 80, veelal 
doortrekkers. Op dezelfde dag is er 
voor het eerst paarvorming.  
Op 20 mei zien we een paartje met 
drie kleine jongen. De vogels reage-
ren fel op overvliegende kraaien. 
Eind mei zien we nog een ander 
paartje met vier halfwas jongen. In 
de tweede helft van mei krijgen de 
broedpaartjes gezelschap van 
grutto's van wie het broedsel elders 
mislukt is. Waarschijnlijk zijn som-
mige van deze grutto's alsnog in het 
reservaat gaan broeden, zodat er 
mogelijk eind mei, begin juni nog 
grutto's op eieren zitten.  
Even buiten het reservaatsgebied 
komen naar schatting 4 paartjes tot 
broeden. Zeker 2 paar hebben jon-
gen. Begin juni hoor en zie je over-
al alarmerende grutto's. We denken 
dat er in en rond het reservaat zo'n 
tien paartjes gebroed hebben. 

Als pleister- en foerageerplaats is 
de Bleeke heide veel belangrijker 
geworden voor grutto's. 
 
Toendrarietgans:  
De laatste jaren verkozen de riet-
ganzen steeds vaker de Biesbosch 
als slaapplaats boven de vennen van 
de Strijbeekse Heide. Door verdro-
ging en verstoring werden deze 
vennen blijkbaar minder geschikt. 
De Biesbosch betekent voor de gan-
zen wel een relatief verre slaap-
vlucht. 
Vanaf begin december zijn er zo'n 
400 rietganzen in Chaam. Dit aantal 
loopt eind januari, begin februari op 
tot een maximum van ongeveer 
2000. De eerste weken mijden de 
rietganzen de Bleeke Heide. Mis-
schien moeten ze wennen aan de 
grote veranderingen.  
Vanaf 27 december constateren we 
dat de rietganzen de Bleeke Heide 
als slaapplaats gebruiken. Steeds 
meer leden van Mark en Leij zijn 's 
avonds present bij het observatie-
punt om de ganzen onder oorverdo-
vend lawaai te zien landen, een on-
vergetelijk schouwspel.  
Soms vliegen de ganzen door in 
noordwestelijke richting. Pas op 5 
maart vertrekken de ganzen naar 
hun noordelijk gelegen broedgebie-
den. 
 

Soorten van de Rode Lijst 
De Rode Lijst geeft een opsomming 
van 56 vogelsoorten die erg kwets-
baar zijn en gevaar lopen uit ons 
land te verdwijnen. Het betreft een 
kwart van alle Nederlandse vogel-
soorten. Onderstaande veertien Ro-
de Lijstsoorten hebben gedurende 
langere tijd op de Bleeke Heide ge-
pleisterd of zelfs gebroed. 
 
Dodaars:  
De eerste dodaarsjes zijn present op 
22 maart. Tot 8 mei is er steeds een 
paartje en soms zelfs twee. We be-
grijpen niet waar de vogels in de 
pas gegraven vennen hun voedsel 
vandaan halen. Op 9 mei wordt de 
laatste dodaars op de vennen ge-
zien. Waarschijnlijk zullen de vo-
gels in de toekomst, als de vennen 
meer leven bevatten, wel tot broe-
den komen. 

Geoorde fuut:  
De geoorde fuut heeft zich pas in de 
twintigste eeuw als broedvogel in 
Nederland gevestigd en is met 200 
broedparen nog altijd zeldzaam.  

dodaars 

roodborsttapuit 
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Op 25 april is het eerste paartje aan-
wezig. Op 8 mei zijn er 5 vogels 
waarvan 1 paartje elkaar (ritueel?) 
nestmateriaal aanbiedt. Op 3 juni 
zijn nog altijd 5 vogels aanwezig. 
Nog geen zekere broedindicatie. 
Het kan niet anders dan dat de ven-
nen inmiddels voldoende voedsel 
bevatten voor deze zeldzame futen-
soort. 
 
Zomertaling:  
We hadden er rekening mee gehou-
den doortrek van zomertalingen te 
zien maar dat deze zeldzame een-
densoort zich nu al vestigt, is heel 
bijzonder. Op 19, 20, 21 en 22 
maart worden er dagelijks 1 of twee 
zomertalingen op doortrek gezien. 
Op 8 mei, voor zomertalingen laat 
in het seizoen, verschijnt er vreemd 
genoeg een paartje. Hierbij voegen 
zich enkele dagen later nog twee 
mannetjes.  
Andere waarnemers claimen ook 
meerdere wijfjes gezien te hebben. 
Op 3 juni zijn nog altijd 4 (soms 5) 
zomertalingen aanwezig waaronder 
1 wijfje. Mogelijk broedgeval. 
 
Blauwe kiekendief: 
's Winters werden zowel jagende 
mannetjes als wijfjes waargenomen. 
Door het extensieve agrarische ge-
bruik was de muizenpopulatie groot 
wat roofvogels aantrekt. 

Patrijs:  
Op en tegen het reservaatsgebied 
broeden zeker 2 paartjes patrijzen. 
In de ruigtestroken hebben de pa-
trijzen goede broedmogelijkheden. 
Bij het distels maaien stootten 
Frank Degenaar en Wim Cornelis-
sen op 1 juni op een nest met maar 
liefst 20 eieren. 

Kluut:  
De kluut is een pioniersoort die 
leeft en broedt op de grens van zout 
(brak) water en land, een kustvogel 
dus. Niet bepaald een soort die je 
op de Bleeke Heide verwacht. Op 
14 mei is er een paartje.  

Vanaf 20 mei zit het vrouwtje af en 
toe op een goed zichtbaar nest in de 
plasdras ten oosten van de vennen. 
Vanaf 25 mei komt het vrouwtje 
niet meer van haar nest. Eind mei is 
er vaak een tweede paartje aanwe-
zig ten westen van de vennen. Zo-
wel kluut als steltkluut zijn waar-
schijnlijk eenmalige broedvogels 
die profiteren van het pionierstadi-
um. 
 
Bontbekplevier: 
 In de eerste helft van april zijn er 
vaak enkele exemplaren aanwezig. 
Van 17 tot 21 mei worden groepjes 
tot 6 exemplaren gezien. 
 
Kemphaan: 
Vanaf 25 februari tot eind maart 
meestal aanwezig in groepjes die 
enkele dagen blijven pleisteren. De 
groepjes bestaan meestal uit weinig 
exx. De grootste aantallen zien we 
op 14 april (12 exx.) en op 25 april 
(13 exx.). De laatste waarneming 
dateert van 8 mei (3 exx.). De 
kemphaantjes zijn bijna steeds in 
winterkleed. Af en toe zit er een 
tussen met een deels wit verenkleed 
(meestal kop en hals); op 25 maart 
een helemaal wit ex. en op 14 april 
een bijna zwart ex. 
Uit de aantekeningen van Jeroen 
Stoutjesdijk: "De kemphaantjes lo-
pen steeds vlak bij elkaar op de oe-

patrijs 

kluut 
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ver en foerageren druk; plotseling 
vliegen ze op met een groep kievi-
ten. Ook in de lucht blijven ze bij 
elkaar.  
Als de groep zwenkt contrasteren 
de witte onderkanten prachtig met 
het zwart-wit van de kieviten". 
 
Watersnip:  
Tijdens de werkzaamheden op de 
Bleeke heide worden vaak water-
snippen uit het gras opgejaagd. 
Vanaf half maart tot 10 april trek-
ken veel watersnippen door.  

Vanaf dan zien we enkel af en toe 
een solitair exemplaar. Op 19 mei 
doet Jeroen een bijzondere waarne-
ming. We citeren hem: "Om 21.00 
uur zitten er twee exemplaren langs 
de oever van het voorste ven. Om 
22.00 uur hoor ik plotseling een 
watersnip blaten boven het ven, het 
is bijna donker. Af en toe is het dier 
vaag te zien. Het blaten gaat met 
een grote regelmaat met 5-7 secon-
den tussentijd. Als ik om 22.45 uur 
vertrek (een mens moet toch een 
keer eten) blaat de watersnip nog 
steeds…."  
Watersnippen zijn heel kritische 
weidevogelsoorten en heel moeilijk 
te inventariseren. Ook watersnippen 
met kuikens laten zich vrijwel nooit 
zien voordat de jongen kunnen vlie-
gen. Het door Jeroen beschreven 
baltsgedrag is eigenlijk de beste 
broedindicatie. Ook Jan Vermeulen 
heeft watersnippen horen blaten. 
 
Tureluur: 
Vanaf 11 maart zijn er steeds zo'n 4 
tot 6 tureluurs aanwezig. Niet zo 
verwonderlijk want de tureluur is 
een vrij algemene doortrekker. De 
maxima lagen op 12 en 25 maart 

wanneer we respectievelijk 15 en 
25 exx. zien. Gedurende de hele 
maand mei zijn er twee paartjes met 
sterk territoriaal gedrag. Ook laten 
ze vaak het typische gejodel horen, 
wat een indicatie voor broeden is. 
Tureluurs beginnen doorgaans een 
tot twee weken later met broeden 
dan grutto's. We sluiten niet uit dat 
we straks twee paartjes met jongen 
zien. 
 
Zwarte stern: 
Op 14 mei laten zich twee jagende 
zwarte sterns enige tijd bewonderen 
voor ze doortrekken, eigenlijk een 
vrij late waarneming voor deze 
soort. In de tweede helft van mei 
wordt er regelmatig een individueel 
ex. jagend waargenomen zoals op 
22, 24 en 25 mei. 
 
Kerkuil: 
 In door hen weggehangen kasten 
turfden Frank en Wim Cornelissen 
dit broedseizoen drie geslaagde 
broedgevallen binnen een straal van 
enkele km van de Bleeke Heide. 
Langs de Oude Bredase Baan wor-
den in het licht van de koplampen 
regelmatig jagende kerkuilen ge-
zien. 
 
Roodborsttapuit: 
Een broedgeval langs het paadje ten 
oosten van het reservaat en een 
broedpoging in het laantje ten 
noordwesten van het reservaat. 
 
Tapuit: 
 In de tweede helft van april trekken 
er veel tapuiten door. Op 22 april 
zelfs een groep van zeven exx. 

Bijzondere ontmoetingen 
Een kauw is een alledaagse vogel. 
Het bosje langs de Oude Bredase 
Baan is in de winter slaapplaats 
voor zo'n 400 kauwen. Voor het 
slapen gaan vliegen ze in de avond-
schemer boven de Bleeke Heide in 
een of enkele grote groepen, prach-
tig synchroon zwenkend. Nu eens 
als een dichte zwarte wolk tegen de 
lucht afstekend dan weer vrijwel in 
het niets opgaand. Een prachtig 
voorprogramma voor het steeds 
groeiende aantal mensen dat onder 
de bomen wacht op het invallen van 
de rietganzen. 
Een overwinterende slechtvalk gaf 
regelmatig vliegshow, waarbij hij 
grote paniek aanrichtte onder de 
aanwezige vogels. Eenmaal ver-
dween een wulp zelfs geheel onder 
water om een aanval van de slecht-
valk te ontwijken. 
Op 23 januari worden 5 wilde zwa-
nen gezien waaronder een grijs 
jong. Ze maken af en toe ruzie met 
het vaste stel knobbelzwanen. 
De Bleeke Heide is niet alleen een 
slaapplaats voor rietganzen maar 
ook voor regenwulpen en wulpen. 
Op 27 maart worden de eerste re-
genwulpen gezien. Vanaf half april 
komen er steeds groepjes in de 
avondschemering aanvliegen. In de 
eerste week van mei ligt de top. Er 
komen dan zo'n 300 regenwulpen 
slapen. Rond 20 mei zijn alle regen-
wulpen doorgetrokken. 
In januari, februari en maart foera-
geren en slapen er tot 200 wulpen. 
Veel verbazing wekt ook de 
drieteenstrandloper die rond 16 
april een week aanwezig is. Wat 

doet deze kustvogel pur 
sang zo ver in het binnen-
land? 
De bonte strandlopers in 
april zijn best bijzonder 
maar de drie temmincks 
strandlopers op 7 en 8 mei 
baren meer opzien. 
Op 7 mei kunnen Ad Nuy-
ten en Jeroen Stoutjesdijk 
hun ogen nauwelijks gelo-zomertaling 

watersnip 
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ven. Er komen twee kleine zilver-
reigers aanvliegen die, na een uur in 
de plasdras gefoerageerd te hebben, 
weer doortrekken. 
Wordt het bewolkt en koud dan ja-
gen er in mei tientallen huis- boe-
ren- en gierzwaluwen boven de 
vennen. 

 
Bijzondere broedgevallen 
Behalve de hierboven vermelde Ro-
de Lijstsoorten zijn er nog een aan-
tal zeldzame broedgevallen. 
Heel bijzonder is dat op enkele tien-
tallen meters van de kluut een stelt-
kluut is gaan broeden in de plasdras 
ten oosten van de vennen. De stelt-
kluut was tot voor enkele jaren een 
zeldzame dwaalgast in Nederland. 
Hij wordt de laatste jaren wat meer 
gezien maar een broedgeval is heel 
bijzonder. Vanaf mei worden er re-
gelmatig 3 tot 4 steltkluten gezien. 
Op dinsdag 29 mei ziet Wil Luijff 
een steltkluut haar eieren op het 
nest keren. 
Vanaf half april is er een koppeltje 
kleine plevieren aanwezig in de 
noordwesthoek van het reservaat. 
Vanaf mei vertoont dit paartje sterk 
territoriaal gedrag. Beide vogels 
jagen kieviten en tureluurs weg. Op 
22 mei zien we een ex. een nest-
kuiltje draaien in het zand. 
Kieviten doen het bijzonder goed. 
In de maand mei zijn er tussen de 
50 en 100 jonge vogels die zich 
vooral langs de slikranden ophou-
den. 

Zeker twee paartjes wulpen komen 
succesvol tot broeden, en in een van 
de eiken tegen de Bleeke Heide 
broedt een torenvalk. 
In het bosje langs de oude Bredase 
baan broeden ransuilen die soms 
jagend worden waargenomen. Hier 
worden op 20 mei zowel het man-
netje als het vrouwtje van de wiele-
waal gehoord. Zekere broedvogels 
in dit bosje zijn o.a. tuinfluiter, 
spotvogel, zwartkop, fitits en 
tjijtjaf.  
Gele kwikstaarten lijken zich defi-
nitief gevestigd te hebben. In het 
reservaat broeden tenminste twee 
paartjes en tijdens het monitoren 
van vlinders ontdekte Wim Corne-
lissen buiten het reservaat nog twee 
paartjes. Verheugend is de toename 
van veldleeuwerik en graspieper 
langs de randen van het reservaat. 
Van beide soorten zijn tenminste 3 
broedgevallen. Vanaf half mei zijn 
er steeds 2 roepende kwartelhaan-
tjes op de aangrenzende percelen 
aan de zuidwest- kant van het reser-
vaat. 
 
Tijdens het schrijven van dit artikel 
op zaterdag 3 juni breekt er om 
18.00 uur een enorme onweersbui 
los. Binnen enkele uren valt er een 
geweldige hoeveelheid regen met 
daarbij hagelstenen zo groot als 
kleine duiveneieren. Veel straten en 
tuinen in Chaam staan binnen een 
mum van tijd blank. Ik houd mijn 
hart vast voor de nesten van de 
kluut en steltkluut. Een telefoontje 
van Will Luijff bevestigt de angsti-
ge vermoedens. De nesten staan on-
der water. De vogels lopen trooste-
loos in de buurt. Tot onze stomme 
verbazing zitten de vogels een dag 
later op een nest waarvan slechts 
enkele pijltjes boven het water uit-
steken.  
Waterschap Mark en Weerijs ver-
wijdert voor een dag een van de 
stuwplanken zodat het water wat 
sneller kan wegzakken.  
Op 18 juni zien we enkele jonge 
kluten. De steltkluten zijn weg. 

Steltlopers 
In totaal worden 20 soorten steltlo-
pers waargenomen. Behalve de 
reeds genoemde soorten is er veel 
doortrek van zilver- en goudplevie-
ren, zwarte ruiters, bosruiters, wit-
gatjes en oeverlopers. Enkele 
groenpootruiters zijn begin juni nog 
aanwezig. 
 
Eendachtigen  
Maar liefst 10 eendensoorten pleis-
terden of broedden op de Bleeke 
Heide. Tientallen smienten en pijl-
staarten bleven tot in april pleiste-
ren. De zomertaling is dan wel de 
zeldzaamste eendensoort maar de 
slobeend is het meest opvallend. Op 
20 februari zien we de eerste 4 exx. 
Tussen 25 maart en 16 april zijn er 
vaak meer dan 60 exx. met een top 
van 90 exx. op 9 april. In de tweede 
helft van april trekken de meeste 
vogels door. Na 5 mei zitten er nog 
5 paartjes waarvan er begin juni 3 
met jongen rondzwemmen. Winter-
talingen, kuifeenden, 3 paartjes 
bergeenden (alle mogelijke broed-
vogels) en incidenteel krak- en ta-
feleenden zijn begin juni nog steeds 
aanwezig. 
 
Tot slot 
Door bemiddeling van Guust van 
der Steen (wie anders) zijn er goede 
beheersafspraken gemaakt tussen 
de agrariërs die hun vee in de 
Bleeke Heide inscharen, Staatsbos-
beheer en Mark en Leij. 
Waar zich nesten van zeldzame vo-
gels of veel jonge weidevogels op-
houden wordt nog tot 1 juli gewacht 
met maaien of inscharen van vee. 
 
Dit artikel kon slechts tot stand ko-
men omdat een aantal leden hun 
waarnemingen doorgaven, m.n. 
Frank Degenaar, Huub Don, Henk 
Laarhoven, Jan Vermeulen, Wil 
Luijff en in het bijzonder Jeroen 
Stoutjesdijk. 
 

Johan Schaerlaeckens 

kleine zilverreiger 

zwarte stern 
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Mark en Leij heeft goede afspraken 
kunnen maken met de vier agrariërs 
die hun vee in het reservaatsgebied 
van de Bleeke Heide inscharen. 
Door de zeldzame vogels die er mo-
menteel broeden en de vele tiental-
len jonge weidevogels was het no-
dig de gemaakte afspraken met de 
agrariërs wat bij te stellen.  
Mark en Leij is erg te spreken over 
de constructieve opstelling van deze 
agrariërs waardoor het broedsucces 
van ondermeer kieviten, grutto’s, 
kluten tureluurs en steltkluten erg 
hoog zal zijn. 
Bij het handmatig maaien van de 
distels in de uitgerasterde ruigte 
rondom de Bleeke Heide stootten 
onze werkers op een patrijzennest 
met maar liefst 20 eieren, waar-
schijnlijk het legsel van meerdere 
wijfjes. 

Beheer 
Bleeke Heide 

ten van het reservaatsgebied van de 
Bleeke Heide opkomende distels 
zagen, talmde Frank Degenaar niet 
lang. Handmatig heeft hij met de 
zeis alle opkomende distels een 
kopje kleiner gemaakt. 

Distelbestrijding 

Het is Mark en Leij bekend dat 
agrariërs een bloedhekel hebben 
aan distels. Het bestuur heeft hier-
over al eens een brief geschreven 
aan de natuurbeherende instanties. 
Toen we langs het zandpad ten wes-

De Landinrichtingscommissie gaat 
dit najaar van start met een be-
langrijk moment in de procedure 
van de ruilverkaveling, namelijk 
de wenszitting. 
 
Tussen 2 oktober en 24 november 
zullen alle belanghebbenden, die 
grond in het landinrichtingsproject 
hebben liggen, worden uitgenodigd 
om hun wensen voor de toedeling 
bekend te maken. 
Hierna gaat het Kadaster met de 
Landinrichtingscommissie aan de 
slag om een concept-plan van toe-
deling te maken. Dit zal vervolgens 
ter visie worden gelegd. 

De wenszitting zal worden gehou-
den in het gemeentehuis van Alp-
hen-Chaam aan het Raadhuisplein 
te Chaam. Hieraan voorafgaand zal 
de Landinrichtingscommissie in 
september voorlichtingsbijeenkom-
sten houden en een voorlichtings-
brochure verspreiden. 
 

Aad Groenewegen 
secretaris  

Landinrichtingscommissie 

Ruilverkaveling  
Baarle-Nassau 

Onze vereniging organiseert elke 
maand twee vaste zondagwande-
lingen. Op elke eerste zondag van 
de maand vertrekken we vanaf het 
marktplein in Chaam, op elke 
tweede zondag vanaf de Loswal bij 
het voormalige spoorwegstation in 
Baarle. Iedereen is welkom. 

In de maanden maart, april, mei en 
juni is er bovendien een wandeling 
op elke derde zondag van de maand 
vanaf het marktplein in Chaam. We 
vertrekken in de zomertijd ’s och-
tends om negen uur, in de wintertijd 
om half tien. Al deze wandelingen 
staan ook vermeld in de Natuura-
genda op de voorpagina. 

Maandelijkse 
wandelingen 
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hennen, 1 haan, 3 hennen, 1 haan, 7 
hennen en 2 hanen), verschillende 
koppels wilde eenden en 10 reeën 
(4 bokken en 6 mooie grote geiten, 
de slechte en  mindere zijn afge-
schoten in de afschotperiode van 1 
januari tot en met 15 maart).  
Gehoord: verschillende koppels pa-
trijzen. Tevens gezien: kauw, kraai, 
roek, vlaamse gaai, houtduif, reiger, 
kievit, sperwer, buizerd 3x, havik 
2x (heeft vorig jaar in ons jachtveld 
gebroed). 
Als jager ben ik er trots op dat drie 
maanden na afloop van het jachtsei-
zoen (15 okt.- 31 dec.) de wildstand 
goed is. Dit betekent mijns inziens 
dat natuur en jacht goed samen-
gaan. 

Graag zou ik van de leden van 
Mark en Leij willen horen of er be-
hoefte aan meer informatie is over 
de wildstand, de roofwildstand, het 
vossenbestand en eventuele af-
schotgegevens van ons jachtveld of 
wbe’s bij ons in de buurt. 
 

Jac Martens 
Hondseind 8, Alphen 

Waarnemingen in en rond ons jachtveld 
Of je nou veel tijd in de natuur door-
brengt of weinig, dat maakt niet uit. 
Waarnemingen worden door ieder-
een gedaan, zo blijkt uit onderstaand 
ingezonden stuk. 
 
Als natuurliefhebber ben ik al jaren 
lid van Mark en Leij, tevens ben ik 
een fervent en fanatiek jager. 
Ik jaag voor mijn plezier/hobby. 
Met deze ingezonden brief wil ik 
niet de discussie aangaan of jagen 
moet of niet moet, goed of slecht is, 
maar alleen mijn mening c.q. bevin-
dingen in mijn jachtveld geven. 
Maandagavond 3 april thuis om 
18.30 uur per auto vertrokken, 
thuiskomst 20.00 uur. Gezien: 15 
hazen, 10 konijnen, 20 fazanten (6 

Het Bestemmingsplan Buitenge-
bied van de gemeente Alphen-
Chaam is begin 2000 vigerend ge-
worden. Leden van Mark en Leij 
constateren vele overtredingen in 
het buitengebied.  
 
Vooral de voortschrijdende boom-
teelt in kwetsbare gebieden baart 
grote zorgen. Vaak wordt deze zon-
der aanlegvergunning aangelegd 
terwijl deze wel vereist wordt. Ook 
kwetsbare weilanden in reservaats-
gebieden worden zonder de vereiste 
aanlegvergunning omgeploegd. 
Mark en Leij stelt keer op keer de 
gemeente op de hoogte van de ge-
pleegde overtredingen. Voor de 
voortschrijdende boomteelt vraagt 
ze in feite al jaren de aandacht.  
In een spoedoverleg met twee ge-
meenteambtenaren heeft Mark en 
Leij op woensdag 17 mei hiervoor 
weer speciale aandacht gevraagd. 

Mark en Leij heeft het probleem 
van de boomteelt inmiddels ook 
aangekaart bij de BMF en de pro-
vincie. Gevolgen van de toenemen-
de boomteelt zijn dat de gronddruk 
steeds groter wordt, grondprijzen 
omhoog vliegen, extensivering door 
veeboeren steeds moeilijker wordt, 
realisering van de EHS problema-
tisch wordt, het met boomteelt ge-
paard gaande gebruik van bestrij-
dingsmiddelen niet thuis hoort in 
het Chaamse beekdalenstelsel. Ver-
der past het waterregiem van de 
boomteelt niet in de op stapel staan-
de reconstructieplannen waar water 
het ordenend principe wordt.  
 
Mark en Leij vindt dat het Bestem-
mingsplan Buitengebied na zorg-
vuldig overleg met alle betrokkenen 
is vastgesteld. Bovendien investeert 
de gemeente grote bedragen hierin. 
Mark en Leij vindt dat burgers en 

maatschappelijke groeperingen er 
recht op hebben dat de plannen 
daadwerkelijk gehandhaafd wor-
den. Dit verhoogt de rechtszeker-
heid en rechtsgelijkheid en tevens 
de geloofwaardigheid onder de bur-
gers. Er is niet voor niets door de 
gemeente een handhavingsbeleid 
opgezet.  
De betreffende verantwoordelijke 
ambtenaar heeft geantwoord dat de 
bestuurders van Alphen-Chaam 
handhaving hoog in het politieke 
vaandel hebben en dat elke overtre-
ding getoetst zal worden en waar 
nodig een juridische procedure op-
gestart zal worden. Wij zullen de 
ontwikkelingen nauwgezet volgen. 
 

Bestuur Mark en Leij 

Bestemmingsplan en handhaving  



Staatsbossen en Strijbeekse heide 
Edwin van Meel zag op 11 april een 
visarend bij het Langven met een 
vis in zijn klauwen, mogelijk ge-
vangen in de nabijheid van het ven. 

In het Goudbergven maken 15 ca-
nadaganzen zich op voor een verde-
re toename van de soort. Langs de 
Beekweg zitten twee paartjes rood-
borsttapuiten. 
In april bevond zich een paartje 
mandarijneenden op het ondergelo-
pen weiland in de Huisdreef. 
Bij het kantoor van Staatsbosbeheer 
in Chaam wordt in maart en april 
vaak een paartje kruisbekken ge-
zien. In de poel van het Speelbos 
trof Edwin van Meel in april een 
neotene salamander aan, dit is een 
ex. dat geslachtsrijp is en toch de 
larvale kenmerken heeft, zoals uit-
wendige kieuwen. 
Gedurende de eerste weken van 
april vliegen er rond het Ossengoor 
sijzen, kepen en kruisbekken. Op 

het ondergelopen Ossengoor zwem-
men dan kuif-, slob- en krakeenden. 
Op 30 april foerageren hier twee 
groenpootruiters. 
 
't Broek en de Chaamse Beken 
Natuurlijk was er dit voorjaar weer 
van alles te zien in 't Broek. Op 8 
maart zien we grote aantallen riet-
gorzen doortrekken. In de plasdras 
oevers langs de Laag Heiveldse 
Beek foerageren dan weer de eerste 
watersnippen. In de beek zelf wordt 
een groep grote voorns gezien. Op 
10 maart baltst er een paartje 
grutto's. Om onbekende reden zul-
len ze hun broedpoging niet door-
zetten. Op 16 maart zijn verschil-
lende paartjes roodborsttapuiten ac-
tief. In totaal komen er 4 paartjes 
roodborsttapuiten tot broeden. De 
eerste uitgevlogen jongen zien we 
al op 13 mei. In de brede meander 
en de Heikantse beek zien we op 16 
maart 4 snoeken, 3 rond de 50 cm 
en een enorm exemplaar van 90 cm. 
Deze reus wordt slechts een keer 
gezien.  

Op 18 maart zitten er minstens 15 
watersnippen langs de Laag Hei-
veldse Beek en zien we baltsgedrag 
van een paartje graspiepers langs 
Heikantse beek. Op 9 april ziet 
Frank Degenaar een verzameling 
exoten: 2 streepkopganzen, 6 cana-
daganzen en 4 brandganzen. Ook 
vliegen er geruime tijd mandarijn-
eenden rond. 

Op 5, 6 en 7 mei zingt er een kleine 
karekiet. Op 10 mei zit er een paap-
je voor de uitkijkpost. Vanaf half 
mei laat zich regelmatig een paartje 
wespendieven zien zodat er vrijwel 
zeker sprake is van een broedgeval 
in de aangrenzende landgoederen. 
Ook boomvalken worden nu en dan 
waargenomen. Op 22 mei ook een 
ex. langs de Rettestraat. 
De broedvogels doen het onveran-
derd goed. De meest karakteristieke 
soorten zijn grasmus en bosrietzan-
ger. Van beide soorten zijn vele 
zangposten. Er waren maar liefst 3 
en mogelijk 4 zangposten van de 
nachtegaal. De steenuil volgt in 't 
Broek de landelijke trend: slechts 
een paartje weet zich nog te hand-
haven. Het knotten van alle knot-
wilgen tegelijk is voor steenuilen 
niet gunstig. We zullen Natuurmo-
numenten voorstellen dit in de toe-
komst gefaseerd te doen.  
Aan de rand met de landgoederen 
laten zich vaak wielewalen horen 
en vanaf 9 mei is de sprinkhaanriet-
zanger present. 

De Mark 
Wim van de Linden zag op 8 mei in 
het Markreservaat onder Galder een 
kleine zilverreiger en een steltkluut. 
Een dag eerder werd de kleine zil-
verreiger op de Bleeke Heide ge-
zien. Het aantal waarnemingen van 
de ijsvogel is in het broedseizoen 
helaas drastisch geminderd. Zie ook 
het artikel hierover van Jan Boers. 

Waarnemingen in de streek 
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snoek 

visarend 



We hebben wat minder waarnemin-
gen van haviken. De havik in 't 
Broek lijkt verkast te zijn. Huub 
Don zag een mannetje havik bij het 
Zwart Goor op de Strijbeekse Hei-
de. Het paartje haviken bij het Put-
ven in Chaam is nog steeds aanwe-
zig. Huub zag in en tegen het Broek 
bosuilen. We vrezen dat deze zich 
ook regelmatig te goed doen aan de 
aanwezige steenuilen. 

Op 2 mei ziet Frank Degenaar een 
boomvalk langs de Kerkdreef in 
Chaam. Het is de eerste waarne-
ming met zijn nieuwe verrekijker. 
Dat belooft wat. 
 
't Merkske 
Op 11 maart pleisterde er een groep 
van maar liefst 25 geelgorzen. Op 
die dag werd ook een zingende 

Roofvogels en uilen 
Op dinsdag 7 maart worden nog al-
tijd 7 roestende ransuilen op 't Zand 
waargenomen. 
Wim en Frank Cornelissen troffen 
dit broedseizoen maar liefst zeven 
bezette kerkuilenkasten aan in 
Chaam en Ulicoten.  

Frans Vermeer uit Baarle-Nassau 
hoorde op een middag om 14.00 
uur een vogel tegen het raam vlie-
gen. Hij ging naar buiten om te zien 
of er geen versufte vogel zou lig-
gen. Tot zijn verbazing zat er een 
kerkuil op de stoep onder het raam. 
De uil vloog meteen op maar draai-
de nog vier rondjes. Tijdens het 
laatste rondje spoot de kerkuil ont-
lasting weg en ging ongeveer 100 m 
verderop in een berk zitten. De vo-
gel moest ergens in de buurt ver-
stoord zijn. 
Frans ging in zijn schuur op de bo-
venste zolder kijken. Hier trof hij 
niet alleen tien braakballen aan 
maar ook zijn kat, die normaliter 
binnen zit. Het was dus duidelijk 
wie voor de verstoring gezorgd had. 
Jeroen Stoutjesdijk ziet op 3 april 
een jagende slechtvalk op de Bleeke 
heide, die grote paniek zaait onder 
de aanwezige vogels. De vogel zit 
een tijd in een van de eiken in het 
reservaat. 
In de vorige Nieuwsbrief meldden 
we dat er in 't Broek een kerkuil uit 
een knotwilg vloog. Naar nu blijkt 
is dit niet uniek. Bij het knotten van 
een wilg aan de Rettestraat stond 
Kees Akkermans van Natuurmonu-
menten oog in oog met een kerkuil 
die in de wilg zijn domicilie had ge-
kozen. 

geelgors gehoord. Als broedvogel 
gaat het steeds slechter met de geel-
gors. Hij heeft zijn laatste bolwerk 
in 't Merkske waar je steeds meer 
moeite moet doen om broedgeval-
len op te sporen. 
Tijdens de natuurwandeling op de 
tweede zondag van april op de 
Tommelsche heide naar het landin-
richtingsproject aan de Schouwloop 
zag de groep o.a. geelgors, grutto, 
en graspieper.  
Ook werden veel vangtrechters van 
mierenleeuwen waargenomen. Ie-
dereen heeft ook een larve van de 
mierenleeuw kunnen bewonderen.  

Deze larven graven kuiltjes in het 
zand en verbergen zich onderin.  
Insecten die in het kuiltje vallen 
worden met de krachtige kaken ge-
grepen en uitgezogen. 
 
Hans Anema zag op 13 februari een 
grote groep goudplevieren opvlie-
gen uit een vochtig weiland in de 
Kromme Hoek. 
Het aantal broedende grutto's ligt 
dit jaar veel lager dan vorig jaar. 
Blijkbaar worden de omstandighe-
den minder geschikt. Een aantal 
weilanden waar ze vorig jaar nog 
broedden, zijn omgezet in akker-
land. Ook het verschralende beheer 
van Staatsbosbeheer doet de grutto-
stand geen goed. De nachtegaal 
doet het onveranderd redelijk. 
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Vangtrechter van een mierenleeuw 

larve van mierenleeuw 
let op de grote kaken! 
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Huiszwaluw: Op 17 april ziet Syl-
via van Nes  vroege huiszwaluwen 
bij haar huis. De vogels beginnen 
meteen met nestelen. 
Nachtegaal: Op 18 april horen we 
de eerste nachtegaal in de land-
goedhoutwal in 't Broek, op 28 april 
4 zangposten bij het Spoorlijntje 
onder Weelde en op 29 april 6 
zangposten in het Merkske. 
Koekoek: Op 19 april hoort Frans 
Vermeer een vroege koekoek in 't 
Merkske. 
Zomertortel: Op 21 april een zin-
gend ex. op 't Spoorlijntje. 
Braamsluiper: Op 21 april een zin-
gend ex. op het Spoorlijntje 
Tuinfluiter: Op 21 april een zingend 
ex. aan de Wildertstraat in Chaam  
Sprinkhaanrietzanger: Op 25 april 
zingend in 't Broek 
Fluiter: Op 7 mei worden op de 
Hondsdonk maar liefst 4 fluiters ge-
hoord. 
Ooievaar: In de tweede helft van 
maart en de eerste helft van april 
werden door verschillende waarne-
mers doortrekkende exx. gezien. 
 
Tuin 
Rien en Ine Geerts uit Chaam keken 
vreemd op toen ze op 16 april een 
koppeltje patrijzen op hun gazon 
zagen scharrelen. 

In de tuinen van veel Mark en Leij 
leden rondom de Blokkenweide in 
Chaam worden begin maart vrijwel 
dagelijks groepen sijsjes en groen-
lingen in de tuinen gezien. 
Emmie Cleven in Chaam ziet op 3 
april vanuit haar tuin een beflijster 
op een paaltje in een weiland zitten. 
Een grote tuin in een mooie omge-
ving natuurvriendelijk inrichten en 
intensief kijken leverde Henk Laar-
hoven de volgende waarnemingen 
op: Op 11 april en op 21 mei ziet 
hij een witgatje langs zijn poel, op 
16 april een waterral, op 10 mei 
brengen een mannetje en een 
vrouwtje zomertaling een dag op 
zijn poel door en op 22 mei heeft 
hij vijf jonge torenvalken in zijn to-
renvalkkast.  
Op 25 mei zit er een familie bosuil 
in de bomen langs zijn oprit. 

Vroege vogels 
Tjiftjaf: In het weekend van 11-12 
maart worden tientallen exx. zin-
gend gehoord. 
Kruisbek: Op 11 maart heel actief 
in de Staatsbossen. Op sommige 
plaatsen wordt om de paar honderd 
meter een roepend mannetje waar-
genomen, waarschijnlijk zitten de 
vrouwtjes dan al te broeden. 
Roodborsttapuit: Vele exx. hebben 
in week 10 de broedplaatsen al be-
reikt. Frank Degenaar hoort langs 
de Chaamse weg en Geersbroekse 
weg twee zingende mannetjes. In 't 
Merkske worden langs het Laarzen-
pad door de Manke Gooren en de 
Broskens 4 mannetjes gezien. Ook 
op de Bleeke Heide en langs het 
Geuzenpad in Chaam worden rood-
borsttapuiten gezien. 
Boomleeuwerik: Op 13 maart 2 zin-
gende boomleeuweriken langs de 
Strijbeekse Heide 
Zwartkop: Op 26 maart hoort Joost 
van den Ouweland de eerste zin-
gende zwartkop in zijn tuin. Na 3 
april hoor je overal zingende zwart-
koppen. 
Regenwulp: Vroege doortrek op 27 
maart op de Bleeke Heide 
Vuurgoudhaantje: Op 2 april een 
zingend ex. langs de Wildertstraat 
in Chaam 
Grasmus: Op 11 april een zingend 
ex. in 't Broek 
Gekraagde roodstaart: Op 11 april 
een zingend ex. in de tuin van het 
Rotterdams kindertehuis langs 
Geersbroek 
Bonte vliegenvanger: Op 11 april 
een zingend ex. bij de ingang van 
Anneville. 

Jonge torenvalken in de tuin bij de familie Laarhoven. 

beflijster 

koninginnepage 
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Vlinders 
22 en 23 Maart zijn zonnige en 
warme dagen. Er vliegen veel ci-
troentjes, enkele dagpauwogen en 
zelfs enkele atalanta's. 

Op 9 april ziet Frank Degenaar op 
zijn landgoed langs de Wildertstraat 
in Chaam een gehakkelde aurelia. 
Die dag ook nog een ex. in een tuin 
op de Blokkenweide in Chaam. 
Op zondagmiddag 16 april ziet 
Frans Vermeer in de Broskens de 
eerste twee oranjetipjes van dit jaar. 
Henk Laarhoven ziet op 13 mei een 
koninginnepage in zijn tuin. 
Op 28 april worden de eerste munt-
vlindertjes gezien. 
Een van de vele Mark en Leij ver-
gaderingen was op 19 juni aan de 
Gilzeweg in Chaam, op een zeer 
warme avond. Rond 10 uur kregen 
we bezoek van een dennepijlstaart. 

Pijlstaarten zijn grote nachtvlinders, 
meesterlijke vliegers die in hun ge-
drag wel wat op kolibries lijken. 
Met hun lange roltong kunnen ze al 
vliegend nectar uit bloemen zuigen. 
 
Zoogdieren 
Jack Ansems ziet op 2 april een 
bruine rat in 't Broek. Op 13 april 
worden door de Landinrichtings-
commissie tijdens een werkbezoek 
aan Eindegoor tussen Schaluinen en 
Weelde zes hazen gezien. 
In april vallen op Turnhoutseweg 
ter hoogte van Schaluinen een eek-
hoorn en egel als verkeersslachtof-
fer. In de natuurtuin Wolfslaar ziet 
Jeroen Stoutjesdijk dat een sperwer 
een uitvliegende vleermuis pakt.  
Op 20 mei zien Frank Degenaar en 
Johan Schaerlaeckens om 11.30 uur 
twee reeën die in paniek de vennen 
van de Bleeke Heide doorkruisen. 
Een week later ter plaatse enkele 
hazen waarvan er een al zwemmend 
een ven oversteekt. Op 25 juni ziet 
Ghislaine Mermans een vos in de 
Staatsbossen bij Gilze. 
 
Planten 
Tijdens de plantenexcursie op 27 
april langs de Kerkdreef in Chaam 
werden 84 soorten planten gezien 

met als bijzonderheid de Rode 
Lijstsoort hangende zegge en de 
aandachtsoorten bosanemoon, dot-
terbloem, egelboterbloem en grote 
kattenstaart. 

kikkermummie 
Bij de voorjaarsschoonmaak van de 
garage aan de Vogelenzang Chaam 
vond Ine Geerts een dode maar nog 
volkomen gave bruine kikker.  
Het gemummificeerde beestje is tot 
in details bewaard gebleven en 
geeft de indruk dat het zo weer weg 
kan springen. 
 
Met dank aan allen die hun waarne-
mingen doorgaven. 
 
We stellen het op prijs als jullie je 
waarnemingen, liefst via meldings-
kaartjes, doorgeven aan: 
Johan Schaerlaeckens 
Tel/fax 0161-492046 
Email: schaerl@westbrabant.net  
De vogelwerkgroep stelt prijs op 
vogelwaarnemingen van de Bleeke 
Heide, het Merkske en het Broek. bosanemoon 

hangende zegge 
atalanta 
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Overleg met Staatsbosbeheer 
Op donderdag 6 april 2000 had 
een delegatie van vijf bestuursle-
den van Mark en Leij haar half-
jaarlijks overleg met vier vertegen-
woordigers van Staatsbosbeheer en 
Ton den Arend van het politiedis-
trict West- en Midden-Brabant.  
Bijgaand staan de belangrijkste 
mededelingen, besluiten en con-
clusies.  
 
Politie 
Ton den Arend waarschuwt voor 
dumpingen van XTC afval. Bij 
vondsten dient men uiterst zorgvul-
dig te handelen dat wil zeggen, po-
litie waarschuwen en nergens aan-
komen. De politie heeft deskundi-
gen in dienst, die weten hoe te han-
delen bij dergelijke vondsten. 
 
Speelbos 
Door Sonja Vrijenhoek en Edwin 
van Meel worden goede afspraken 
gemaakt en data vastgesteld voor 
het schoonmaken van het Speelbos 
en de adoptie van de poel door de 
jeugdgroep Mark en Leij.            
Boomplantdag: De dag was een 
succes. Een goede evaluatie is be-
langrijk om gemaakte fouten, met 
name een aantal opstartproblemen 
in de toekomst te voorkomen.  
 
Strijbeekse Heide 
Met betrekking tot de verdrogings-
bestrijding geeft Staatsbosbeheer 
aan dat uit TNO-onderzoek blijkt 
dat er te weinig water stagneert c.q 
inzijgt. Er stroomt te veel water op-
pervlakkig af richting beken. 
Staatsbosbeheer heeft in de toe-
komst de volgende plannen voor de 
omgeving Goudbergven en Paters-
moer: Het terugdringen van de be-
bossing, plaggen waardoor er weer 
heide op de 'zandkoppen' komt, een 
aantal bomen weg bij Patersmoer 
om de openheid te vergroten, kwel 

dient opgevangen te worden. 
Waar mogelijk zijn op Strijbeek 
sloten afgedamd, een vak met 
Douglasopstand is geveld. Naast 
verdroging is ook de verzuring oor-
zaak van de afname, met name van 
amfibieën.  
 
Cross 
De problematiek van de motorcros-
sers, de four wheel drivers en de he-
telucht ballonnen wordt uitgebreid 
besproken. Ook ondervinden de ge-
plagde terreinen op de Strijbeekse 
Heide veel overlast van ruiters.  
Er is door de politie een aangifte-
formulier ontwikkeld wat gebruikt 
kan worden door burgers bij signa-
lering van bijv. motorcrossers, 
dumpingen, etc. Deze meldingen 
kunnen aanhoudingen versnellen.  
 
Inrichting en beheer Bleeke Hei 
Voor het jaar 2000 zijn er met vier 
verschillende boeren eenjarige 
pachtcontracten afgesloten. Doordat 
zowel rietganzen als regenwulpen 

de Bleeke Heide als slaapplaats ko-
zen, wordt er door de agrariërs ge-
werkt met verplaatsbare rasters. Het 
gevaar dat ganzen en regenwulpen 
zich bij het landen en opstijgen ern-
stig verwonden, wordt zo verkleind. 
Het vee mag pas na 15 juni in de 
wei. De jonge weidevogels lopen 
dan minder gevaar.  

Na deze tijd mag er maximaal 60 
kg stikstof per hectare gestrooid 
worden. Mark en Leij is voorstan-
der van ruwe stalmest. Hier is ech-
ter moeilijk aan te komen. Mark en 
Leij stelt voor om bij bemesting 10 
meter van slootjes en vennen van-

Het Rondven op de Strijbeekse Heide 
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daan te blijven. Mark en Leij is er 
ook voorstander van dat er gefa-
seerd gehooid wordt. Dit laatste 
wordt door Staatsbosbeheer toege-
zegd. 
Ten aanzien van de bebording 
wordt besloten af te wachten hoe 
groot de recreatiedruk wordt. Mark 
en Leij stelt voor in samenwerking 
met de gemeente en de betreffende 
agrariërs te onderzoeken of het pad 
langs het reservaat 's winters via be-
bording afgesloten kan worden voor 
niet-bestemmingsverkeer.  
Mark en Leij is niet tevreden over 
het huidige vogelkijkpunt. Ze vindt 
deze te laag en komt met het idee 
om een (lage) uitkijktoren te plaat-
sen. Productie en realisatie zou door 
Mark en Leij kunnen gebeuren. De 
materiaalkosten zijn voor Staats-
bosbeheer.  
Staatsbosbeheer wil eerst het huidi-
ge observatiepunt evalueren. Bij 
een eventuele uitkijktoren komen 
niet alleen hoge kosten kijken, maar 
ook constructievergunningen. Ook 
landschappelijk gezien voelt Staats-
bosbeheer niet veel voor een uit-
kijktoren. 

Inventarisaties 
Mark en Leij verzoekt Staatsbosbe-
heer om vaker 's avonds inventari-
saties toe te staan. Staatsbosbeheer 
wil inventarisaties in de avond (met 
kunstlicht) zoveel mogelijk beper-
ken. De politie krijgt klachten over 
mensen die 's avonds met kunstlicht 
in de terreinen van Staatsbosbeheer 
lopen. Edwin van Meel voegt eraan 
toe dat twee inventarisaties per ge-
bied voldoende zijn. Deze dienen 
van tevoren gepland te worden. 
Ook dient vooraf de politie geïnfor-
meerd te worden zodat zij op de 
hoogte zijn van deze activiteiten.  
 
Het Merkske 
 Staatsbosbeheer geeft informatie 
over de voortgang project 
'Landschapsecologische analyse en 
gebiedsvisie'. Mark en Leij vraagt 
om betrokken te worden bij dit pro-
ject zodat er straks geen verschil 
van visie is tussen Staatsbosbeheer 
en de BMF-vertegenwoordigers in 
de Landinrichtingscommissie over 
welke reservaatsgronden in 't Merk-
ske gerealiseerd moeten worden. 
Verder geeft Staatsbosbeheer infor-

matie over de infopanelen, de laar-
zenroutes, het toezicht en de uit-
kijktoren.  

Jacht 
De Bleeke Heide kan niet uit de 
jacht gehaald worden omdat er con-
tracten zijn gesloten. Staatsbosbe-
heer is juridisch gezien geen eige-
naar van het gebied. 
Enkele jaren geleden is er voor 't 
Merkske nog een jachtcontract van 
12 jaar afgesloten. Dit wekt be-
vreemding bij Mark en Leij. Mark 
en Leij signaleert dat er nog steeds 
fazantenvoederplaatsen in de reser-
vaatsgebieden van 't Merkske wor-
den aangetroffen. Staatsbosbeheer 
onderneemt actie. 
 
Zwartlaag in Chaam 
De Landinrichtingscommissie 
"Baarle-Nassau" heeft zich sterk 
gemaakt dit element versneld te 
verwerven. Mark en Leij probeert 
via haar leden te bewerkstelligen 
dat er een plan voor de inrichting 
gemaakt wordt en dat er door de 
Dienst Landelijk Gebied hiertoe 
gelden vrij gemaakt worden.  
 

Anke Brans, SBB  
Johan Schaerlaeckens, M&L 

Het Goudbergven op de Strijbeekse Heide, een uniek veengebied. 

klokjesgentiaan 
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De opstart van het archief is prima 
verlopen. Alle leden hebben eind 
vorig jaar een duurzame instruc-
tiekaart en enkele meldingskaart-
jes ontvangen. Er zijn inmiddels al 
veel meldingskaartjes binnengeko-
men. 
 
Waarnemingen in de computer 
Momenteel wordt er hard gewerkt 
aan een invoerprogramma voor de 
computer. In de computer zijn alle 
kilometerhokken van de streek op-
geslagen, samen met de gebieds- en 
gemeentenamen. Een totale opper-
vlakte van 420 vierkante kilometer. 
Het computerprogramma kent ook 
al een flink deel van de dier- en 
plantensoorten die in de streek kun-
nen voorkomen; ruim 500 vogel-
soorten, 1800 planten, 960 padde-
stoelen, alle reptielen en amfibieën, 
alle zoogdieren, 190 vissoorten en 
zo'n 500 insecten. Deze kennislijst 
wordt in de toekomst nog verder 
uitgebreid.  
Wat nog grotendeels ontbreekt zijn 
de vele soorten insecten zoals de 
kevers, nachtvlinders, wantsen en 
andere geleedpotigen als spinnen en 
slakken. De geleedpotigen, waartoe 
ook de insecten worden gerekend, 
vertegenwoordigen bijna 90% van 
de omtrent 25.000 Nederlandse 
soorten. 

Tip 
U kunt uw instructiekaart ophangen 
op een handige plaats, bijvoorbeeld 
in de meterkast of in het toilet.  
 
Wat melden? 
Voor veel leden is het een vraag 
welke waarnemingen er nou wel of 
niet gemeld moeten worden. Daar-
om geven we enkele richtlijnen:  
 
· Dagvlinders:   alle waarnemingen. 
· Amfibieën:      alle waarnemingen. 
· Reptielen:       alle waarnemingen. 
· Vissen:            alle waarnemingen. 
· Zoogdieren:    alle waarnemingen 
                         m.u.v. konijn 
· Vogels:           alles behalve de 
                         gewone soorten. 
· Flora:              alles wat enigszins 
                         bijzonder lijkt. 
· Insecten:         alles wat enigszins 
                         bijzonder lijkt. 
 
Voorbeelden 
U bent bevoorrecht en in uw achter-
tuin roept dagelijks de wielewaal: 
twee of drie meldingen zijn dan 
voldoende. 
U vindt een vlinder of een kever-
soort die u niet thuis kunt brengen: 
maak een tekening van de soort op 
de achterkant van een meldings-
kaartje en schrijf daarbij alle gege-
vens die van belang kunnen zijn. 
Wellicht kunnen experts hiermee de 
soort op naam brengen. 
Ook dood gevonden dieren kunnen 
gemeld worden. 
Twijfelt u of iets wel vermeldens-
waardig is, vul dan meteen een 
kaartje in! De opzet van het archief 
is om kennis te verwerven van alle 
dieren en planten in de streek. 
Daarbij is vooral het voorkomen 
van de gewone soorten een belang-
rijke graadmeter!  
Hoe meer gegevens, des te waarde-
voller het archief. 

Meldingskaartjes op?  
Geen probleem. Bij alle activiteiten 
van onze vereniging kunt u een ver-
se voorraad inslaan. Ook bij alle be-
stuursleden en coördinators van de 
werkgroepen zijn de meldingskaart-
jes ruim voorhanden. Of u kunt 
even bellen, dan bezorgen we ze 
zelfs aan huis. Makkelijker kunnen 
we het niet maken. Het initiatief is 
aan U. 

Bovendien kunt u uw waarnemin-
gen ook telefonisch of per email 
doorgeven aan: 
 
Johan Schaerlaeckens 
telefoon: 0161-492046 
email:     schaerl@concepts.nl 
 
John van Raak 
telefoon: 0161-491803 
email:     jvanraak@concepts.nl 
 
Frans Vermeer 
telefoon: 013-5079609 
email:   frans@ghil.demon.nl 

Het Natuurarchief 

De Rabobank, sponsor van het 
Mark en Leij natuurarchief. 
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We krijgen nogal eens vragen van 
mensen die niet goed weten wat de 
bedoeling is van de bordjes "stilte-
gebieden" die ze op enkele plaat-
sen in onze streek tegenkomen. 
Hierbij wat nadere informatie. 
 
Waarom? 
De provincies hebben de taak ge-
kregen een aantal stiltegebieden aan 
te wijzen en de stilte daar te be-
schermen. De reden hiervan is dat 
echt stille gebieden schaars gewor-
den zijn in Nederland.  
Wegen raken steeds voller, nieuwe 
wegen worden aangelegd en steden 
breiden zich uit.  
Behalve mensen hebben ook dieren 
behoefte aan rust. Voor mens en 
dier is het daarom hard nodig de ge-
bieden waar het nog enigszins stil is 
te beschermen tegen lawaai. 
 

Regels 
Na onderzoek en in overleg met de 
gemeenten heeft de provincie een 
aantal stiltegebieden geselecteerd 
en opgenomen in de provinciale mi-
lieuverordening en het provinciaal 
streekplan. In stiltegebieden mogen 
geen nieuwe ontwikkelingen plaats-
vinden die veel lawaai met zich 
meebrengen.  
Zo mogen auto's, motoren en brom-
fietsen alleen op de openbare weg 
rijden. Het gebruik van radio's, sire-
nes, modelvliegtuigen, vuurwerk en 
andere lawaaimakende apparaten is 
niet toegestaan.  
Voor activiteiten die van oudsher al 
in het gebied plaatsvinden zoals de 
landbouw gelden de verbodsbepa-
lingen natuurlijk niet.  
Ook is het niet de bedoeling men-
sen uit deze gebieden te weren. In-
tegendeel: rustig recreëren, wande-

Stiltegebieden 
len en fietsen zijn juist toegestaan. 
Het geluidsniveau in de kern van 
een stiltegebied mag niet hoger zijn 
dan zo'n 40 decibel. Dit is het ge-
luidsniveau van zingende vogels of 
het ruisen van riet. 
 
Waar? 
In Noord-Brabant zijn in totaal 31 
stiltegebieden aangewezen waarvan 
drie in het gebied van Mark en Leij:  
♦ Chaamdijk is het gebied 

rondom de Bleeke Heide. 
♦ De Chaamse bossen zijn de 

bossen van Staatsbosbeheer 
♦ De Singelheide is het centra-

le gebied in het Dal van het 
Merkske. 

Stiltegebieden zijn herkenbaar aan 
een bord met "STILTEGEBIED". 
Deze borden staan vooral bij toe-
gangswegen, wandelpaden en fiets-
routes. 

Penningmeesterschap 
Wegens persoonlijke omstandighe-
den is onze gewaardeerde penning-
meester Albert Boer momenteel 
niet in de gelegenheid om zijn taken 
voor de vereniging met volle toe-
wijding te vervullen. Wij zijn daar-
om blij dat mw. Elly Cornelissen 
bereid is gevonden om het penning-
meesterschap waar te nemen. 
Elly werkt al jaren mee aan de bloei 
van onze vereniging, ondermeer 
met haar Mark en Leij winkel en bij 
de catering voor de werkdagen. 
Haar boekhoudkundige bekwaam-
heden komen ons nu goed van pas. 
 
Contributie 
Onze waarnemend penningmeester 
Elly Cornelissen heeft enkele tele-
foontjes gehad van leden die zich 

verbaasden over het vroege tijdstip 
waarop het betalingsverzoek voor 
het nieuwe verenigingsjaar in de 
bus viel.  
We willen dit graag even toelichten. 
Voor alle duidelijkheid: het vereni-
gingsjaar van Mark en Leij loopt 
van juli tot en met juni. Ten gevol-
ge van de overdracht van het pen-
ningmeesterschap in het vorige ver-
enigingsjaar zijn de betalingsver-
zoeken toendertijd pas in oktober 
de deur uit gegaan. Dit jaar houden 
we het normale tijdschema aan, 
waardoor de betalingsverzoeken 
van vorig jaar (1999-2000, oktober) 
en dit jaar (2000-2001, juni) wat 
korter op elkaar volgen. Wij vragen 
uw begrip hiervoor. In de toekomst 
kunt u de betalingsverzoeken steeds 
in juni verwachten.  

Mark en Leij financiën 

Nieuwe leden 
De contributie voor nieuwe leden is 
als volgt geregeld: In de eerste zes 
maanden, van juli tot en met de-
cember, is gewoon het volledige 
lidmaatschap verschuldigd.  
Dit bedraagt slechts f 25,- voor een 
individueel lidmaatschap en f 35,- 
voor een gezinslidmaatschap. In de 
volgende drie maanden, januari tot 
en met maart, bedraagt dit de helft. 
In de laatste drie maanden is het lid-
maatschap zelfs geheel gratis. 

Bestuur Mark en Leij 



Kerkuilenkast Fotografen 
opgelet! 

Staatsbosbeheer staat zomervellin-
gen toe. Vanaf 15 maart brak in de 
bossen van Staatsbosbeheer de pe-
riode van de zomervellingen weer 
aan. 
 
Midden in de voortplantingstijd is 
dit natuurlijk erg schadelijk voor de 
flora en fauna in de bossen. Het is 
met name funest voor broedvogels.  
Het is daarom geen wonder dat 
Staatsbosbeheer vorige jaren bij-
zonder kritisch is bejegend over dit 
onderwerp. 
Staatsbosbeheer geeft als argument 
dat het oogsten in de zomerperiode 
noodzakelijk is, omdat bepaalde 
houtsoorten voor de houtmarkt jaar-
rond vers aangeleverd moeten wor-
den. 
Vaak gebeurt het zagen van de bo-

Zomervellingen 

Al jaren hangt er een kerkuilen-
kast in de Nederlands Hervormde 
Kerk in Chaam.  
 
De kast werd ook regelmatig bezet 
door een paartje kerkuilen. Door de 
restauratiewerkzaamheden was ver-
plaatsing noodzakelijk omdat er ter 
plaatse van de huidige kast een 
luchtrooster moest komen ten be-
hoeve van de verwarming.  
Het kerkbestuur wilde gelukkig de 
kast behouden en na overleg met de 
architect van Sturm Architecten uit 
Roosendaal en de aannemer Bouw-
bedrijf Van De Ven uit Veghel is 
een andere plaats voor de kast ge-
vonden. De aannemer en de archi-
tect nemen hiervoor de bijkomende 
kosten voor hun rekening.  
Chapeau namens Mark en Leij voor 
het Kerkbestuur, de aannemer en de 
architect. 

men met een zogenaamde proces-
sor. De boom wordt ter plaatse ver-
werkt en in stukken gezaagd. Dit 
werkt uiterst efficiënt maar de ge-
luidsoverlast is enorm. Door me-
chanische beschadigingen bestaat 
verder het risico dat de natuurlijke 
verjonging belemmerd wordt en 
veel kiemplanten verloren gaan.  
Dit is natuurlijk strijdig met de 
doelstellingen in multifunctionele 
en natuurbossen. De vraag rijst ook 
of er niet gehandeld wordt in strijd 
met de Nederlandse flora- en fauna-
wet. Wij zullen aan Staatsbosbeheer 
vragen stellen waar we in ons werk-
gebied vellingwerkzaamheden kun-
nen verwachten en welke maatrege-
len Staatsbosbeheer getroffen heeft 
om de nadelige gevolgen tot een 
minimum te beperken. 
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Het vlieggat voor de kerkuilenkast  
in de nok van de Nederlands  
Hervormde Kerk te Chaam 

In november en december wordt er 
in het Milieu Educatief Centrum te 
Breda een fototentoonstelling ge-
organiseerd met de mooiste foto’s 
gemaakt door leden van de plaat-
selijke natuurverenigingen. 
 
De foto’s dienen in het jaar 2000 te 
zijn gemaakt, bij voorkeur in de 
omgeving van Breda of elders in 
Noord-Brabant.  
Het onderwerp moet betrekking 
hebben op natuur en milieu, zowel 
in positieve als negatieve zin.  
De foto’s worden eigendom van het 
MEC en kunnen eventueel voor pu-
bliciteits doeleinden worden ge-
bruikt, uiteraard met vermelding 
van de fotograaf. 
 

Het bestuur van IVN Mark & Don-
ge zoekt de beste foto’s uit. De kos-
ten voor het vergroten en ophangen 
worden door het MEC betaald. 
De negatieven of dia’s met afdruk 
dienen uiterlijk half september te 
worden ingeleverd bij het secretari-
aat van IVN Mark & Donge, Wei-
lustlaan 46, 4817 TM Breda. 
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Boomfeestdag 2000 
Net als in 1999 hebben ongeveer 
200 kinderen op 23 maart de ge-
meente Alphen-Chaam per fiets 
verkend. Op verschillende stop-
plaatsen langs de ongeveer 30 km 
lange fietsroute konden de kinde-
ren en begeleiders iets horen over 
de natuur en natuurlijk over het 
planten van bomen.  
 
Nieuw dit jaar was dat de kinderen 
een Bomenpaspoort hadden gekre-
gen. In dit paspoort stonden, naast 
de routebeschrijving, vragen over 
de natuur. Onderweg konden bij-
voorbeeld de dikte en de hoogte van 
een boom worden gemeten, de ver-
schillen tussen boomknoppen wor-
den bekeken en een beeld van de 
kringloop worden verkregen.  
Uit iedere groep (in totaal dertien) 
is het mooiste/beste bomenpaspoort 
gekozen. Deze winnaars en winna-
ressen hebben op maandag 27 
maart een cadeau van de gemeente 
ontvangen. Ook Natuurmonumen-
ten, Staatsbosbeheer en Waterschap 
Mark en Weerijs hebben voor de 
scholen fraaie cadeaus beschikbaar 

gesteld. Alle deelnemers kregen 
tenslotte een groepsfoto om in het 
Bomenpaspoort te plakken.  
Met de routebeschrijving uit het 
Bomenpaspoort kunnen de kinderen 
de route nog eens fietsen met bij-
voorbeeld ouders, broers en zussen.  
 
Op vier locaties zijn bomen en 
struiken geplant:  
In de Chaamse Bossen en in het 
Prinsenbos, beide onder leiding 
van Staatsbosbeheer. 
Nabij de Strijbeekse Heide, onder 
leiding van Natuurmonumenten. 
Nabij het nieuwe natuurgebied De 
Bleeke Heide, onder leiding van 
natuurvereniging Mark en Leij. 
Daarnaast konden de kinderen 
grondwater meten op de Strijbeekse 
Heide, onder leiding van Water-
schap Mark en Weerijs.  
 
Fietsen en planten maakt hongerig 
en dorstig: onderweg en in de werk-
schuur van Staatsbosbeheer konden 
de kinderen wat eten en drinken. 
Door het zonnige weer, de mooie 
omgeving en de ijverige kinderen is 

het een geslaagde dag geworden. 
Burgemeester Van Campenhout 
heeft de organisatie aan het eind 
van dag bedankt voor hun inzet.  
Naast de genoemde instanties zijn 
ook veel vrijwilligers van natuur-
vereniging Mark en Leij nauw be-
trokken geweest bij de voorberei-
ding van deze dag, en ook op de 
dag zelf druk in de weer geweest. 
 Zo zijn, onder andere, de fietsrou-
tes nagekeken, is actief meegewerkt 
bij de voorbereidingen, is geholpen 
met de lunch, de post bij de Bleeke 
Heide bemenst en heeft Sonja Vrij-
enhoek het Bomenpaspoort in el-
kaar gezet. 
Ik wil hierbij nogmaals de vrijwilli-
gers van Mark en Leij bedanken en 
hoop in 2001 weer te kunnen reke-
nen op jullie enthousiaste bijdrage. 
 

Frans van Zijderveld,  
namens gemeente Alphen-Chaam 

Een opdracht uit het Bomenpaspoort was het herkennen van knoppen. 

Na hard werken en fietsen gaan  
boterhammen en drinken er wel in. 

Broodbelegtopper: hagelslag! 
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Overleg met gemeente Alphen-Chaam 
Op maandag 1 maart 2000 hadden 
enkele bestuursleden van Mark en 
Leij bestuurlijk overleg met de wet-
houders Ton Huijben, Annemieke 
de Beer en groenambtenaar Frans 
van Zijderveld van de gemeente 
Alphen-Chaam  
 
Poelenkaart 
De door de gemeente en Mark en 
Leij opgestelde poelenkaart zal ge-
bruikt worden bij de toetsing voor 
aanvragen voor de aanleg van een 
poel. Frans van Zijderveld zal de 
kaart door B&W laten vaststellen. 
Later zal deze kaart worden ge-
bruikt in het Natuur- en Land-
schapsbeleidsplan. 
 
Vaste grenzenkaart ruilverkave-
ling Baarle-Nassau 
Mark en Leij memoreert dat deze 
kaart gereed is gekomen door goede 
samenwerking tussen agrariërs, na-
tuurvereniging, waterschap en ge-
meente.  
Op de kaart staan alle groenelemen-
ten van solitaire boom tot brede 
houtwal, waterlopen, steilranden en 
cultuurhistorische elementen. Elk 
element krijgt ook een kwalificatie 
zodat er door het kadaster, de ge-
meente en de Landinrichtingscom-
missie zorgvuldig mee omgespron-
gen wordt.  
De kaart is ook een van de kaders 
bij het opstellen van het Plan van 
Toedeling. Frans van Zijderveld zal 
de kaart ter vaststelling onder de 
aandacht van B&W brengen, zodat 
een juridisch kader voor handha-
ving wordt verkregen. Mark en Leij 
betreurt dat de gemeente Alphen-
Chaam zich nauwelijks meer laat 
vertegenwoordigen in de vergade-
ringen van de Ruilverkaveling 
Baarle-Nassau. Zij zal hiertoe con-
tact opnemen met de Brabantse Mi-
lieufederatie. 

Motorcross 
Wethouder Ton Huijben heeft dit 
punt tijdens een bijenkomst van de 
werkgroep "Handhaving" inge-
bracht. Afhankelijk van de prioritei-
ten kan dit punt worden opgepakt. 
Mark en Leij pleit ervoor om bij 
kwetsbare gebieden zaken nu al te 
regelen. 

Natuur- en Landschapsbeleids-
plan 
Frans van Zijderveld heeft een 
Startnotitie in de Commissie 
Grondgebiedzaken gebracht. Frans 
zal een exemplaar opsturen naar 
Mark en Leij waarna overleg kan 
plaatsvinden. De gemeente verzoekt 
het hele proces met betrekking tot 
Plan Overbeek goed te beschrijven, 
zodat hier later op andere locaties 
mee gewerkt kan worden. 
 
Samen voor Groen 
Als de dat gemeente Baarle-Nassau 
binnenkort haar budget rond heeft 
om mee te doen kan 'Samen voor 
Groen' ook opgestart worden in de 
Ruilverkaveling "Baarle-Nassau". 
Het project loopt momenteel binnen 
de herinrichting Ulvenhout-Galder. 
De uitvoering van het project in 
beide landinrichtingsprojecten kan 
misschien gelijk oplopen (najaar 
2000).   
Mark en Leij onderzoekt binnen het 
landinrichtingsproject de mogelijk-
heden om kavelgrensbeplanting aan 
te brengen daar waar het vanuit 
ecologisch belang zeer gewenst is.  
 

Structuurvisie Plus 
Het concept is naar de projectleden 
opgestuurd. De reacties worden 
momenteel verwerkt. De gemeente 
is tevreden over het verloop. Het 
definitieve concept zal naar de ove-
rige deelnemers worden opge-
stuurd. Tenslotte gaat het geheel de 
inspraak in. 
 
Wandelbrochure 
Mark en Leij geeft informatie over 
de wandelroute door 't Broek en de 
daarbij behorende brochure. Het is 
de bedoeling om ieder jaar vanuit 
een andere kern een wandeling in 
brochurevorm te beschrijven en uit 
te brengen.  
Annemieke de Beer overhandigt 
een rugzak namens de gemeente om 
deze aan gedeputeerde Huijbregts te 
overhandigen die het wandelpad 
officieel zal openen.  
Inmiddels heeft Mark en Leij een 
startsubsidie van de gemeente Alp-
hen-Chaam ontvangen waarvoor 
hartelijk dank. 
 
Bestemmingsplan en handhaving 
Mark en Leij vindt dit onderwerp 
zo belangrijk dat ze er elders in de 
Nieuwsbrief een apart artikel aan 
heeft gewijd. 
 
Natuureducatie 
Mark en Leij meldt dat de jeugd-
groep 45 leden heeft. Momenteel 
heeft de jeugdgroep onderdak in het 
JJC. Straks kan het aspect van na-
tuureducatie met de ontwikkelingen 
van Plan Overbeek worden meege-
nomen. 
Ook een educatief gedeelte in het 
reservaatsgebiedje aan de Kerkdreef 
behoort tot de mogelijkheden.  
De scholen, het waterschap, de ge-
meente en Mark en Leij kunnen 
hierin een bijdrage leveren. 
 



Staatsbosbeheer 
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Bestemmingsplanwijziging Flaas-
bloem 
Mark en Leij pleit voor een betere 
afstemming tussen Mark en Leij en 
de gemeente met betrekking tot de-
gelijke uitbreidingsplannen in de 
Groene Hoofdstruktuur. Nu maakt 
de Brabantse Milieufederatie be-
zwaar tegen deze uitbreiding omdat 
er in strijd met beleidsafspraken 
sprake is van een kwantitatieve uit-
breiding in de Groene Hoofdstruk-
tuur. De BMF informeert bij Mark 
en Leij die ondanks allerlei overleg-
vormen niet door de gemeente op 
de hoogte is gebracht. De bezwaar-
brief die vervolgens door de Bra-
bantse Milieufederatie en Mark en 
Leij bij de gemeente is ingediend 
wordt, omdat deze twee dagen te 
laat is, heel formeel afgewezen. 
Wethouder Ton Huijben meldt dat 
de brief inderdaad formeel is afge-
wezen, maar dat er wel degelijk is 
gekeken naar de inhoud van de 
brief. Het compensatieplan moet 
nog worden gemaakt en hierin kan 
Mark en Leij een inbreng hebben. 
De wethouder betreurt de gang van 
zaken en zal in ieder geval de BMF 
(als schrijver van het bezwaar) in-
houdelijk antwoord geven.  
Mark en Leij vindt de Flaasbloem 
nu net een camping die respect voor 
de natuur en landschap heeft. 

 
Onderhoud 
Wethouder Ton Huijben spreekt 
zijn waardering uit over het onder-
houd dat Mark en Leij heeft uitge-
voerd bij het Bels Lijntje en de be-
trokkenheid van de natuurvereni-
ging bij de voorbereiding van de 
Boomplantdag. 
 

Frans van Zijderveld  

Samen hebben Staatsbosbeheer, 
Natuurvereniging Mark en Leij, 
Waterschap Mark en Weerijs, de 
Gemeente Alphen-Chaam en Na-
tuurmonumenten bereikt dat de 
jeugd extra aandacht heeft gekre-
gen met de Boomfeestdag.  
Zo ook met de adoptie van de poel 
in het Speelbos door de jeugdgroep 
van Natuurvereniging Mark en 
Leij. 
 
Het geeft ons ruimschoots voldoe-
ning op deze wijze samen te blijven 
werken om de jeugd nauw te be-
trekken bij onze werkzaamheden. 
Mogelijk kan dit in de toekomst uit-
gebreid worden met beheerswerk-
zaamheden in onze terreinen. 
Inmiddels zijn de werkgroepen am-
fibieën en vlinders van natuurvere-
niging Mark en Leij weer gestart in 
de Boswachterij Chaam, de Strij-
beekse Heide en 't Merkske. 
Werkzaamheden die momenteel in 
de bossen plaatsvinden zijn de dun-
ningen. 
Dit jaar wordt er op de Strijbeekse 
Heide een onderzoek gedaan naar 
de recreatiebeleving van de recre-
ant. Dit zal een 'tevredenheids' on-
derzoek zijn met behulp van enquê-

 

tes. In deze enquêtes wordt er ge-
vraagd naar verschillende zaken 
met betrekking tot de beleving van 
de recreant. Door op de twee par-
keerplaatsen en bij de 'ingang' naar 
het Zwart Goor enquêtebakken te 
plaatsen, zijn recreanten in de gele-
genheid een recreatie-enquête mee 
te nemen en deze naar Middelburg 
te retourneren. Ook zullen twee 
zondagen gepland worden om en-
quêtes op de Strijbeekse Heide uit 
te delen. 
Helaas treffen we ook ongewenste 
activiteiten in onze gebieden aan. 
Zo wordt er regelmatig op de Strij-
beekse Heide en in de boswachterij 
Chaam door (sommige) ruiters over 
de geplagde heide en rond en door 
poelen gereden. 
Wanneer deze zaken gesignaleerd 
worden, kunt u bellen (06-
53249660). Ook meldingen met be-
trekking tot het crossen met moto-
ren kunnen worden doorgeven.  
 
Gezamenlijk kunnen wij de natuur 
beschermen, het is het waard om 
met zijn allen waakzaam te blijven 
voor onze natuur. 

M&L inventarisatie 
amfibieën 
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Adoptie poel 
Op 8 april heeft de jeugdgroep van 
Mark en Leij de poel in het speel-
bos officieel in beheer genomen. 
Dit gebeurde door het boven water 
halen van een grote kikker, die te-
vens het logo is van de jeugdgroep. 
Samen met Staatsbosbeheer is te-
vens een echt beheerscontract on-
dertekend. De kikkers en kwakbol-
len zullen de poel gaan onderhou-
den en inventariseren op waterle-
ven. 
Het in het water laten van de kikker 
was nog een heel gedoe, maar ge-
lukkig kregen we hulp van een 
groepje heren die met een vrijgezel-
lenfeestje bezig waren. We denken 
dat de aanstaande bruidegom nog 
steeds denkt dat het gebeuren on-
derdeel uitmaakte van zijn feestje! 
Hij deed er in ieder geval niet echt 
moeilijk over om voor de dames 
van de leiding van de jeugdgroep 
uit te kleren te gaan en te helpen. 
De jeugdleden kwamen gelukkig 
ietsje later... 
 

Tekenmiddag 
Tijdens een stralende middag op 20 
mei hebben we zitten tekenen in de 
natuur. Onder deskundige leiding 
van Ben en Gislaine was het de be-
doeling  om enkele voorwerpen uit 
de natuur te tekenen. En dat is best 
moeilijk! Toch waren er prachtige 
tekeningen aan het einde van de 
middag. Bij de kikkers waren voor-
al de eenden en ganzen bij het Put-
ven een dankbaar tekenobject. Jam-
mer echter dat ze steeds wegliepen. 
Maar al gauw hadden enkele jeugd-
leden door dat het knisperende ge-
luid van een pakje koekjes de vo-
gels steeds weer terug kon lokken.  
Verder werden er bladeren, bloe-
men en rupsen gete-
kend en bij de kwak-
bollen werd er zelfs 
gewerkt met Oost-
Indische inkt en was-
krijt. De mooiste te-
keningen zullen ten-
toongesteld worden, 
we weten alleen nog 
niet wanneer!  

Wat er komen gaat 
Voor de tweede helft van dit jaar 
staan nog meerdere activiteiten op 
het programma. We zullen een tipje 
van de sluier optillen.  
Allereerst natuurlijk het inmiddels 
al befaamde Mark en Leij jeugd-
kamp. Op 19 en 20 augustus is het 
weer zover! 
Dit keer in twee groepen, kwakbol-
len en kikkers, min of meer ge-
scheiden. Wat we precies gaan doen 
blijft nog een beetje een verrassing, 
maar kriebelbeestjes en nachtelijke 
fladderaars en een enkele drol gaan 
we zeker vinden. Ook iets met 
braakballen en aardbeien?  
 

We hopen in ieder geval niet 
dat de kikkers al te bang zijn 
in het donker! 
Naast het kamp volgen wan-
delingen, werkmiddagen bij 
onze poel, en natuurlijk de 
jeugd-quiz en de knutselmid-
dagen. Nog genoeg om naar 
uit te kijken dus! 
Namens de Jeugdgroep Mark 
en Leij, 
 
Karin van Dueren den Hol-

lander 

Adoptie van de poel in het Speelbos.  
Met vereende krachten wordt de jeugdkikker uit het water getrokken. 
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Zondag 10 september vindt een ex-
cursie van Mark en Leij plaats on-
der leiding van Hans Hofland 
(opzichter bij Natuurmonumenten) 
op de Buissche heide. Het vertrek 
staat gepland om 09.00 uur bij zaal 
Bellevue. 
 
De Oude Buissche Heide, De Moe-
ren en Wallsteijn zijn afwisselende 
landgoederen met oude bossen, 
weilanden, akkers, restanten heide, 
houtwallen en boerderijen gelegen 
ten zuiden van Roosendaal.  
De fraaie bomenlanen, parkbossen, 
theekoepels en landhuizen zorgen 
voor een statig tintje.De Oude Buis-
sche heide, ontstaan uit ontginnin-
gen van voor de turfwinning afge-
graven hoogveengebied, behoorde 
rond 1818 nog toe aan het echtpaar 
Van der Hoeven-Sneller, dat hier 
ruim 2000 ha grond bezat. In 1945 
is de Oude Buissche heide geschon-
ken aan Natuurmonumenten. 

De bossen zijn destijds voor hout-
productie aangelegd en doen deson-
danks toch vrij natuurlijk aan. Deels 
is dit te danken aan de ouderdom: 
de dikke grove dennen zijn zo'n 
tweehonderd jaar oud.  
Daarnaast voert Natuurmonumen-
ten al 55 jaar een natuurgericht be-
heer. Loofbomen, varens en kruiden 
hebben de kans gekregen om uit te 
groeien, terwijl het dode hout ge-
woon blijft liggen. Allerlei padde-
stoelen, planten en dieren hebben 
van deze ontwikkelingen geprofi-
teerd. 

Rond 1900 bestond het grootste 
deel van de Oude Buissche heide 
nog uit uitgestrekte heidevelden en 
bossen.Met de komst van de kunst-
mest is veel heide ontgonnen ten 
behoeve van landbouwgrond. Het 
overgebleven deel heide biedt nog 
genoeg voor o.a. de wulp, levenba-
rende hagedis en talloze insecten.  
's Zomers zijn vele libellen te zien 
die boven het water jagen en soms 
zelf verschalkt worden door boom-
valken. 
De uit 1840 stammende theekoepel 
kijkt uit over diverse poelen welke 
van belang zijn voor kikkers en sa-
lamanders. 
Wellicht dat meerdere excursies no-
dig zijn om dit gehele gebied te ver-
kennen. 

Bron: Langs de koepels,  
over oude landgoederen 

(Natuurmonumenten) 

Herfstwandeling Oude Buissche Heide 

Sinds maandag 17 april is Mark en 
Leij een werkgroep rijker.  
Deze nieuwe werkgroep bestaat uit 
Ghislaine Mermans, Huub Don, 
Johan Schaerlaeckens, John van 
Raak, Joost van den Ouweland, 
Kees Donkers, Lee Braat en Marja 
Brouwer. 
 
Tijdens de eerste bijeenkomst bleek 
dat allen de fotografie vanuit een 
andere invalshoek benaderen. De 
een heeft zich gespecialiseerd in het 
fotograferen van vogels, de ander in 
nachtfotografie of zo maar mooie 
natuurkiekjes. Wat waarschijnlijk 
een interessant en gevarieerd eind-
resultaat op zal kunnen opleveren. 
Maar centraal staat de liefde voor 
de natuur en plezier in fotografie. 

Oranje bekerzwam 

De werkgroep heeft gekozen om 
projectmatig te werk te gaan. Door 
te beginnen met het fotograferen 
van 't Broek.  
Er zullen sfeerfoto's en dia's van 't 
Broek gemaakt worden die later ge-
bruikt kunnen worden voor een na-
der te bepalen presentatie.  
 
Maar daarnaast zal er ook een foto-
grafische inventarisatie van 't Broek 
gemaakt worden. De aanwezige bo-
men, planten vogels enzovoort zul-
len op dia's worden vastgelegd zo-
dat een archief ontstaat wat ter be-
schikking staat van Mark en Leij. 
 
Maandagavond 22 mei ging de fo-
towerkgroep voor het eerst samen 't 
Broek in, gewapend met camera. 

Van de resultaten zullen wij u ui-
teraard op de hoogte houden. 
 

Marja Brouwer 
Coördinator fotowerkgroep  

De nieuwe Fotowerkgroep 
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tuur van de Vlaamse gemeente en 
de natuurvereniging de Wielewaal 
die mede eigenaar en beheerder zijn 
van dit gebied. Hij vertelde dat het 
natuurgebied op dit moment zo'n 
120 ha. groot is en dat men in onge-
veer 10 jaar dit wil uitbreiden naar 
zo'n 500 à 600 ha. 
Op de hooilanden in dit gebied 
groeit een grote verscheidenheid 
aan planten. Dit komt doordat er 
onder dit hooiland een dikke veen-
laag ligt, die het hele jaar drassig 
blijft. Hierop ligt weer een leemlaag 
die door de overstromingen van het 
Merkske werd afgezet. Hierdoor 
komt kwel- en bronwater aan de op-
pervlakte dat zeer rijk is aan mine-
ralen waardoor er planten groeien 
zoals de moerasdistel, het moeras-
streepzaad, de grote pimpernel, het 
waterdrieblad, paardehaarzegge en 
andere bijzondere planten. 
Het licht verontreinigd water van 
het Merkske bruist nog van het le-
ven. Boven het water vliegt de wei-

debeekjuffer, een zeldzame libel-
lensoort. Er zwemmen visjes zoals 
de grondeling en rietvoorn. 
Sommige stukken van dit natuurge-
bied werden jarenlang aan hun lot 
overgelaten en verruigden met grote 
brandnetels en ridderzuring. Door 
deze grond aan te kopen en op-
nieuw te maaien kon de bloemen-
pracht na enkele jaren weer in de 
oude glorie worden hersteld. 
Tijdens onze wandeling hebben we 
ook nog kunnen genieten van de 
zangkoren van de veel voorkomen-
de wielewaal en de nachtegaal, en 
zagen we een roodborsttapuitfami-
lie waarvan Pa en Ma de vier jon-
gen vliegles aan het geven waren. 
Misschien nog een keer een reden 
om terug te keren naar het gebied 
van Jef Leestermans, maar dan met 
een andere missie is een bezoek aan 
zijn keuken. Volgens de Belgische 
gasten die met ons meeliepen is Jef 
een uitstekende kok, waar menig-
een de fijne kneepjes van de Haute 
Cuisine heeft geleerd! Wie weet 
volgt er een uitnodiging. 

Ghislaine Mermans 

Bezoek aan ‘t Merkske 
Het gebied van het Merkse blijft 
een aantrekkingskracht uitoefenen 
op eenieder die in flora en fauna is 
geïnteresseerd. Natuurvereniging 
Mark en Leij is derhalve één van 
de trouwe bezoekers van dit gebied. 
Daarnaast worden de wandelingen 
benut om ook over andere zaken te 
spreken, zo blijkt uit onderstaand 
verslag. 
 
Op zondag 21 mei zijn er ondanks 
de slechte weersvoorspellingen toch 
nog een 25 tal Mark en Leij-leden 
en een vijftal jeugdleden naar de 
vallei van het Merkske afgereisd. 
Dit is een vrolijk kronkelend rivier-
tje dat ontspringt in Weelde-Statie 
en doorstroomt tot aan de gemeente 
Baarle Nassau. Daar mondt hij uit 
in de rivier de Mark. 
Deze excursie ging onder zeer en-
thousiaste en kundige leiding van 
de heer Jef Leestmans, die toezicht-
houder is van dit prachtige natuur-
gebied, samen met de afdeling na-

Het Merkske, een van de weinige nog gave beken in Brabant. 

moesdistel 
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Ook de twee jongste leden van de 
vogelwerkgroep dragen hun steen-
tje bij. Jong geleerd is oud gedaan. 
Aan enthousiasme ontbreekt het 
bij deze twee bepaald niet. 
 
Op zaterdag 13 mei gingen wij 
(Joep en Laurens) samen met Syl-
via naar het Vogelopvangcentrum 
om daar mee te helpen. Als eerste 
mochten wij de eendenkooi voor de 
jonge eendjes schoonmaken. Eerst 
moest het oude zaagsel eruit. Daar-
na moest er nieuw zaagsel in. Daar-
na gingen we Anita helpen met het 
voederen van vogels.  

We moesten ook de drinkbakken 
van alle vogels verschonen en er 
nieuw water in doen. De roofvogels 
en de uilen moesten eendagskui-
kens hebben. Er zat ook een hele 
schuwe Sperwer, dus hing er voor 
zijn kooi een doek. Toen we gingen 
kijken hoe het met de eendagskui-
kens van de Sperwer was, zat de 
Sperwer er bovenop en rukte het 
kuikentje uit elkaar.  
Na alle pas binnengekomen vogels 
te hebben gevoerd, gingen we naar 
de Papegaaienkooi, want die moest 
schoongemaakt worden. Alle Pape-
gaaien waren naar een stichting 
voor Papegaaien verhuisd op twee 
na. Hierna moesten we al weer naar 
huis. 

Joep Hermans  
Laurens Degenaar 

Mark en Leij was door Natuurmo-
numenten uitgenodigd voor een 
wandeling langs de Beerze, een 
flinke beek die ontspringt in de 
Belgische Kempen. 
 
Op zaterdag 15 april vertrokken we 
met 19 mensen in de stromende re-
gen richting Oirschot naar het pan-
nenkoekenhuis de Rode Haktol, 
waar onze bevlogen gids Mari 
Klein van Natuurmonumenten ons 
op kwam halen om naar de water-
molen in Spoordonk te rijden.  
Hier begon de wandeling van 5 km. 
Inmiddels was het droog en prima 
wandelweer. 
Bij deze watermolen werd in de 
zestiger jaren, in de tijd van de 
"normalisatie" van beken en rivie-
ren, een stuw aangelegd met een 
verval van 2,30 m. Achter de stuw 
werd de beek in een rechte lijn 
doorgetrokken tot in de Kampina.  
Nog niet zo lang geleden werd be-
gonnen met de sloop van de stuw 
en de aanleg van 18 vispasseerbare 
drempels van 13 cm, het graven van 
een nieuwe meanderende loop en 
het afgraven van de rijke bovenlaag 
van een gedeelte van het beekdal. 

Excursie naar de Beerze 
Net voordat de Beerze in de Kampi-
na "verdwijnt", is een groot reten-
tiebekken aangelegd. In zo’n bek-
ken wordt bij hevige neerslag het 
water een tijdje vastgehouden. Een 
groot gedeelte van het jaar dient dit 
bekken ook als broed- en rustgebied 
voor talrijke watervogels en steltlo-
pers. 
Nu, na ruim een jaar graven, zoekt 
een schitterende, geabnormaliseer-
de, kronkelende Beerze haar weg 
door een herboren beekdal naar het 
natuurgebied de Kampina. 
Mari Klein, onze gids en "vader" 
van dit Beerze project, wist op een 
bijzondere wijze de ontwikkelingen 
in het gebied op ons over te bren-
gen. Dit project kan prima als voor-
beeld dienen voor de inrichtings-
plannen van het Markdal. Dit schit-
terende deel van Midden-Brabant is 
bovendien geschikt voor wandelin-
gen en fietstochten. 
Ik ga in ieder geval terug om de 
ontwikkelingen te volgen en te ge-
nieten van een prachtig stuk Bra-
bant op een steenworp afstand. 
 

Fred Froger 

Vogelopvang 
Zundert 
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Ongeveer 30 Mark en Leijers ver-
trokken zondagmorgen 7 mei om 
half negen in colonne richting 
België om het natuurreservaat de 
Ronde Put te gaan verkennen.  
 
De Ronde Put ligt tussen Retie en 
Postel en is niet voor het publiek 
toegankelijk. Maar dank zij goede 
connecties met onze rondleiders 
Frans Daemen en Vital van Gorp, 
beiden conservator van het gebied, 
konden we, zonder bang te hoeven 
zijn voor de gendarmes, het reser-
vaat in. 
 
Het gebied bestrijkt een oppervlakte 
van zo'n 130 ha en bestaat uit bos 
afgewisseld door weilanden en en-
kele fikse vennen. Nog steeds vindt 
er natuurontwikkelingplaats: wat nu 
nog een weiland is zal het komende 
jaar omgezet worden in een water-
plas met hopelijk ruimte voor ver-
schillende watervogels. Nu werden 
al geoorde futen, tafel-, kuif-, en 
wilde eenden gezien. Konikpaarden 
en reusachtige schotse hoogland-
runderen houden al grazend het ter-
rein gevarieerd. 

Frans en Vital vertelden over de 
voorkomende bijzondere planten en 
dieren en leidden ons in een wijde 
boog om het grote ven heen.  
De eerste libellen lieten zich zien en 
sommigen zagen heel even een ha-
vik boven de bossen. Het moeras-
plantje beenbreek, bedreigd en dus 
beschermd, stond op enkele plaat-
sen bodembedekkend en in het pa-
rallelle beekje met zeer helder wa-

Excursie naar de Ronde Put 
ter dat afkomstig is uit nabijgelegen 
vloeiweiden, zagen we een heide-
kikker. Dat is een kikkersoort die in 
onze streek vrijwel verdwenen is.  
Letterlijk alle opgehangen nestkast-
jes waren bezet: regelmatig door 
paartjes bonte vliegenvangers. Na-
tuurlijk verder veel kool- en pim-
pelmeesjes. Vital fluisterde dat hier 
nog de hazelworm, een pootloze ha-
gedis die er uitziet als een slang, 
voorkomt….  

Na afloop werden de beide gidsen 
bedankt en ontving Vital namens 
Mark en Leij een financiële bijdra-
ge voor het grondverwervingsfonds 
waarmee onze Vlaamse natuur-
vrienden de mooie stukken van hun 
streek trachten veilig te stellen. 
Inmiddels was het erg warm gewor-
den, dus bezweken meerdere wan-
delaars voor de verlokkingen van 
een Postelse pint. 

beenbreek hazelworm 
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Wat vooraf ging 
In het kader van de “ontsnippering” 
van de Nederlandse natuur worden 
steeds vaker faunapassages onder of 
over wegen aangelegd. Midden vo-
rig jaar werd de Chaamseweg gere-
construeerd. Bij de reconstructie 
werden de bermsloten van de 
Chaamseweg gedempt en voorzien 
van een buizenstelsel ten behoeve 
van. de hemelwaterafvoer. De pro-
vincie heeft aanvullend circa een 
halve ton beschikbaar gesteld om 
een faunapassage te realiseren.  
 
Locatie 
In de provinciale ontsnipperingsno-
ta krijgt de locatie ter hoogte van de 
landgoederen Valkenberg en 
Hondsdonk de hoogste prioriteit. 
Inmiddels is bekend dat de eigenaar 
baron Prisse hieraan geen medewer-
king verleent. Vervolgens heeft de 
Dienst Landelijk Gebied de land-
goedeigenaar dhr. Zwart van Luch-
tenburg gepolst voor medewerking.  
Deze wil in principe meewerken. 
Zijn landgoed grenst een paar hon-
derd meter aan de Chaamseweg. 
Aan de overzijde van de weg ligt 
grond van het Bureau Beheer Land-
bouwgronden. Ter plaatse van een 
forse boomsingel lijken de beste 
condities aanwezig. Hier kan aan-
vullende beplanting de fauna gelei-
den.  
 
Uitgangspunten 
De passage moet geschikt zijn voor 
kleine zoogdieren. Doelsoorten zijn 
soorten als bunzing, steenmarter en 
das. De laatste twee komen in de 
toekomst wellicht weer voor in het 
gebied. De eisen voor herpetofauna 
zijn zodanig (lichttoetreding in de 
buis) dat hiervoor geen mogelijkhe-
den aanwezig zijn.  
Omdat de passage een groot deel 
van het jaar onder de grondwater-

spiegel ligt, is een waterdichte con-
structie vereist. Dit vergt ook voor 
de wijze van uitvoering van de in-
gangen de nodige aandacht. 
 
Technische aspecten 
Uitgegaan wordt van betonnen dui-
kers rond 0.40 m met een plaatsta-
len kern. De ingangen dienen be-
schut te liggen. Aangezien de pas-
sage voor een groot deel onder de 
grondwaterspiegel ligt moet grond-
watertoetreding worden voorko-
men. Enerzijds door de buizen wa-
terdicht aan te sluiten. Anderzijds 
door te voorkomen dat regenwater 
via de ingangsbuizen binnen 
stroomt. De uiteinden moeten daar-
toe zo mogelijk schuin aflopen. 
Verder moeten bij de ingangen 
grindkoffers aangebracht worden.  

Aanbesteding en uitvoering 
Inmiddels heeft de provincie over-
eenstemming bereikt met een aan-
nemer. Het werk kan in het voorjaar 
2000 van start gaan.  
Het werk is onder te verdelen in de 
aanleg van de passage met de bege-
leidende rasters en het aanbrengen 

van begeleidende beplanting. Inge-
zet wordt op een 20 m breed land-
schapselement met een, gezien de 
ter plaatse verworven BBL-grond, 
lengte van zo'n 125 m (0.25 ha).  
Inmiddels heeft de landinrichtings-
commissie goedkeuring gegeven 
aan dit element.  
 
Monitoring 
Gezien de forse investering uit o.a. 
de in het kader van het ontsnippe-
ringsbeleid beschikbaar gestelde 
middelen, is het van belang dat de 
passage ook daadwerkelijk gaat 
functioneren. Het is hiervoor ge-
wenst dat er regelmatig toezicht 
plaats vindt en dat de werking door 
middel van monitoring wordt bijge-
houden. Aan natuurvereniging 
Mark en Leij is gevraagd hieraan 
medewerking te verlenen. De zoog-
dierenwerkgroep neemt dit voorlo-
pig het eerste jaar op zich.  
Er wordt gebruik gemaakt van on-
der andere zandbedden met zilver-
zand en inktbedden met papieren 
sporenplaten. Beide methoden vol-
doen uitstekend om sporen van 
middelgrote en kleine dieren te re-
gistreren. De inktmethode levert 
duidelijke duurzame prenten op die 
meegenomen kunnen worden om 
achteraf te determineren. 
Dus als je binnenkort leden van de 
zoogdierwerkgroep bij Rakens in de 
berm ziet snuffelen zijn ze sporen 
aan het verzamelen. 
 

Dienst Landelijk Gebied  
en Frans Vermeer 

Faunapassage bij Rakens 
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De Vogelwerkgroep 
Sinds onze oproep in de vorige 
nieuwsbrief hebben tien mensen 
zich aangemeld voor de vogelwerk-
groep, zodat we in totaal een groep 
van 13 vogelaars hebben, 5 dames 
en 8 heren, van hobbyist tot expert. 
 
Hoewel de maanden april, mei en 
juni dé vogelmaanden bij uitstek 
zijn, hebben we nog maar twee ex-
cursies achter de rug. De weergo-
den waren ons niet altijd goed ge-
zind. De excursie naar Zeeland viel 
in het water en op zondag 28 mei 
stormde en regende het zo hard dat 
we vreesden geen vogel te zien te 
krijgen. 
De excursie naar Ameide, een moe-
rasgebied in de buurt van Utrecht, 
op 14 mei was echter spectaculair! 
Moerassen zijn de rijkste en meest 
oorspronkelijke stukken Nederland-
se natuur. Ze zijn helaas schaars 

geworden.  
Het weer was die dag prachtig en 
we hebben schitterende waarnemin-
gen gedaan, bijvoorbeeld de purper-
reiger, de blauwborst (minutenlang 
prachtig in beeld), de kleine kare-
kiet, de rietzanger en de snor (met 
z'n onmiskenbaar snorrende geluid). 
Diverse bruine kiekendieven vlogen 
over en we hadden zelfs een ont-
moeting met een ooievaar.  
Maar de mooiste waarneming van 
die dag was wellicht die van de 
zwarte stern en dan niet één of twee 
maar tientallen. De zwarte stern is 
een sterk bedreigde vogelsoort door 
het gebrek aan nestelplaatsen en 
voedsel. Ze jagen vlak boven het 
water op insecten, het liefst libellen.  
Ik denk dat een aantal 
van ons nog wel eens 
terug zullen gaan naar 
dit vogelparadijs.  

Na afloop van de excursie hebben 
we de tuin van één van onze voge-
laars bewonderd en bovendien nog 
een glimp opgevangen van twee 
jonge bosuilen in een nestkast.  
Laten we hopen op nog veel meer 
van zulke geslaagde excursies.  
We houden jullie op de hoogte! 
 

Sylvia van Nes 

De Marwijn is een Dagactiviteiten-
centrum voor geestelijk gehandi-
capten in Baarle-Nassau. Al enige 
tijd onderhoudt de activiteitencoör-
dinator van Mark en Leij goede 
contacten met dit centrum.  
 
We hoefden daarom niet lang na te 
denken toen er een verzoek kwam 
om voor een van hun groepen een 
excursie te leiden door het dal van 't 
Merkske. Met veel plezier hebben 
Wim Cornelissen, Joost van den 
Ouweland en Johan Schaerlaeckens 
op 18 mei deze groep begeleid en 
met verbazing toegekeken hoe on-
gekunsteld en echt de groep genoot 
van het landschap en de dieren. 
Door het koude weer lieten de koe-
koek en de wielewaal zich niet ho-

ren. Toch was er volop te genieten. 
Kijken door een telescoop die de 
roodborsttapuit en de grutto zo 
dichtbij brengt dat je ze bijna aan 
kunt raken, een torenvalk op zijn 
nest, plantjes die blijven plakken op 

Excursie voor bewoners van De Marwijn 
je kleren heten niet voor niets kleef-
kruid, salamanders lijken inderdaad 
een beetje op krokodillen.  
De beloning voor de begeleiders 
was een door de bewoners gebak-
ken heerlijke taart. 

bruine kiekendief 
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Werkgroep Zoogdieren 
Van maart tot en met augustus 
2000 heeft de werkgroep zoodieren 
elk derde zaterdag van de maand 
een excursie met als belangrijkste 
doel de zoogdieren van de streek te 
leren kennen en herkennen. 
 
Pluisavond 
Als voorafje was er een uilenballen 
uitpluis avond in Café Bellevue. 
Naast de vondst van zeer waar-
schijnlijk de kaakjes van een veld-
spitsmuis (zeldzaam in Nederland) 
waren de verbaasde en meewarige 
blikken van de aanwezige biljarters 
zeer opmerkelijk. Voor de werk-
groepleden die nog nooit geplozen 
hadden was aan het eind van de 
avond in ieder geval het verschil 
duidelijk tussen ware muizen, spits-
muizen en woelmuizen. We hebben 
de biljarters maar niet verteld dat 
we bij de eerste excursie molshopen 
zouden gaan tellen. 
 
Onderzoek mollen 
Met een kille wind en onder een 
dreigende wolkenlucht liepen we 
die eerste keer in maart langs de 
Mark vanaf Galder richting schele 
Brug. Na een paar weilanden, glad 
als een biljartlaken, gepasseerd te 
zijn vonden we de eerste territoria 

van de mol. Dick Klees wees ons 
op de grootte van een territorium en 
vertelde dat de extra grote molsho-
pen de kraamkamers waren.  
Onderweg zagen we dat de veld-
muizen het gras rondom hun talrij-
ke holletjes zeer kort hielden.  
Na enige uitleg van Dick konden 
we ook voor en achterpoten onder-
scheiden bij het spoor van een egel. 
Het voortdurend bedacht zijn op de 
sporen van zoogdieren geeft toch 
een nieuwe dimensie aan een wan-
deling maar we hadden ook oog 
voor de voorbijflitsende ijsvogel en 
de roep van de Canadese ganzen. 

Op zoek naar de vos 
Tijdens de tweede wandeling langs 
de bosjes van de Generaal was het 
weer zo mogelijk nog slechter. Te-
vens hadden we de pech dat Dick 
en Rita de bloeiende woestijn en 

zonnebadende zeeotters in de VS 
aan het fotograferen waren.  
Bedoeling was dat we de aanwezig-
heid van eventuele vossen zouden 
onderzoeken. Verder dan de sporen 
van haas, ree en konijn kwamen we 
echter niet. Opmerkelijk waren wel 
de kievitsbloem en sleutelbloem die 
we onderweg tegen kwamen.  

Dwergmuizen 
De pootafdrukken die we tijdens de 
derde excursie langs het Merkske 
zagen waren onmiskenbaar die van 
een vos. Verder vonden we op de-
zelfde zandweg verse sporen van 
ree, haas, konijn, kat en een marter-
achtige, wat iemand deed opmerken 
dat het de vorige nacht waarschijn-
lijk Carnaval des Animaux was ge-
weest. Doel van deze tocht was ook 
het zoeken naar de nesten van 
dwergmuizen.  
En jawel, in de eerste de beste pol 
gras die Dick onderzocht zat het 
kleine bolvormige nest van deze 
muis. 
 
Volgende excursies 
In juni proberen we meer te weten 
te komen over de vleermuis, in juli 
over de waterspitsmuis en als klap-
stuk gaan we in september naar 
Zuid Limburg voor ondermeer de 
das en de hazelmuis.  
 

Joost van den Ouweland 

Coörd inators 
Dick en Rita 
aan het pluizen 
op de eerste 
bijeenkomst. 

waterspitsmuis 
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