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Optreden Charles Brosens 
bij jaarvergadering M&L 

Mark en Leij onderhoudt al jarenlang goede contacten met het Vogelre-
validatiecentrum in Zundert en in het bijzonder met de voorzitter van de 
Stichting, Charles Brosens. De goede verstandhouding bleek nog eens bij 
onze laatste fietstocht die richting de Akster ging. Bijna 100 Mark en Leij 
fietsers werden hartelijk door Charles en zijn vrouw ontvangen. 

 
Naast het toch al vele werk in het Centrum weet 
Charles nog tijd vrij te maken voor een andere 
hobby, het cabaret, een goede afwisseling van 
in- en ontspanning. Vele Zundertenaren kennen 
Charles namelijk ook als bekend dorpsfiguur 

Janus van de Raamberg. Regelmatig is hij hoofdrolspeler tijdens de Volle 
Maon Avonden in Zundert. Tijdens deze cabaretavond verzorgt Janus een 
conference, een one-man show. De conference is opgebouwd uit kolderie-
ke verhalen en belevenissen. Vorig jaar trad Charles drie keer op voor een 
uitverkochte zaal in 
het Cultureel Centrum 
“Van Gogh” in Zun-
dert. De entreeprijs 
van f 15,- werd door 
de Rabo-bank verdub-
beld. Op verzoek van 
de Zundertse gemeen-
schap knoopte Charles 
er nog een vierde op-
treden aan vast. Ook 
deze was uitverkocht. 
Zo kwam er een be-
drag van meer dan f 30.000 ten goede van het Vogelopvangcentrum.  
Charles is ook nog eens vice-voorzitter van het nieuwe bestuur van het 
Bloemencorso Zundert, het grootste corso van Europa. Daarnaast is hij lid 
van de Landinrichtingscommissie "Zundert". Je vraagt je af waar hij zijn 
energie vandaan haalt. 
Natuurlijk werd Charles daarna door veel instanties benaderd om op te tre-
den. Hij weigerde echter steeds vriendelijk doch beslist. Hij kon het niet 
combineren met zijn drukke werkzaamheden. Het tekent voor de goede 
verstandhouding dat Charles, na enige bedenktijd, toch positief gereageerd 
heeft op de vraag van ons bestuur om gedurende een uur ook voor Mark en 
Leij de figuur van Janus van de Raamberg neer te zetten. Charles treedt op 
na de pauze die volgt op het officiële gedeelte van de jaarvergadering. 

Natuuragenda 
 

september 
23, za 13:45 Jeugdgroep spoor- 
                    zoeken/kaartlezen 
 

oktober 
1, zo 9:30    wandeling Chaam 
5, do 20h     Groen Café 
8, zo 9:30    wandeling Baarle 
20, vr 20h    jaarvergadering en 
                    bijzonder theater! 
28, za 13:45 Jeugdgroep herfst/ 
                    natuur in de maak 
 

november 
2, do 20h     Groen Café 
5, zo 9:30    wandeling Chaam 
12, zo 9:30   wandeling Baarle 
24, vr 20h    dialezing over  
                    paddestoelen 
 

december 
2, za 13:45   Jeugdgroep quiz-
                    middag 
3, zo 9:30    wandeling Chaam 
7, do 20h     Groen Café 
10, zo 9:30   wandeling Baarle 
15, vr 20h    dialezing over  
                    diersporen 

gele plomp 
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Een nieuw en grensoverschrijdend 
ecologisch project van de Ruilver-
kaveling Weelde in België en de 
Ruilverkaveling Baarle-Nassau in 
Nederland 
 
In de historische situatie lagen er in 
en rond Baarle vele vennen. Op de 
stafkaart van 1840 tellen we er 65. 
Enkele namen; het Zwarte Klokven, 
het Huisven, het Groot Vergoorven 
en nog vele andere.  
Op de grens met Weelde lag het 
Eindegoorven. Verder lagen in de 
buurt ook nog diverse andere ven-
nen. Waarschijnlijk is de Schouw-
loop tot in het ven gegraven om het 
ven en de omgeving droog te leg-
gen.  
In de huidige situatie is het ven aan 
Nederlandse zijde een laag gelegen 
weiland dat gedeeltelijk bemalen 
wordt door middel van een wind-
molentje. Aan Vlaamse zijde is het 
ven in gebruik als natuurterrein. 
 

Ecologische Hoofdstructuur 
In Nederland is in de Ecologische 
Hoofdstructuur een ecologische 
verbindingszone aangegeven vanaf 
de Schouwloop naar de Retsche 
Heiloop. Deze verbindingszone 
volgt echter niet de Schouwloop 
richting Belgische grens, maar ligt 
parallel aan de grens op ongeveer 
400 meter afstand. Ze gaat over een 
waterscheidingsgrens (Mark - 
Dommel) heen en is om die reden 
over een lengte van 350 meter een 
droge verbindingszone van 10 me-
ter breed en vooral bedoeld voor 
amfibieën, met name de vinpootsa-
lamander.  
Net over de grens wordt het landin-
richtingsproject Weelde uitgevoerd. 
Binnen het project wordt langs de 
Nederlandse grens in Vlaanderen 
een natuurbouwzone gerealiseerd 
(uitvoering waarschijnlijk na de 
broedtijd van de weidevogels in 
2001). De zone is ongeveer 100 
meter breed en 1300 meter lang.  

De doelstellingen hiervan zijn on-
der andere gericht op weidevogels. 
Dit wordt gerealiseerd via een open, 
nat weilandbeheer. Ook worden en-
kele poelen gegraven of vergroot. 
Deze natuurstrook ligt in het voe-
dingsgebied van de Schouwloop en 
het voedingsgebied van de Retsche 
Heideloop.  
 
Aangezien de natuurbouwzone en 
de ecologische verbindingszone pa-
rallel aan elkaar liggen werd door 
ondergetekende het idee geopperd 
om deze samen te voegen tot een 
stevige verbinding. Johan Schaer-
laeckens heeft dit idee ingebracht in 
de Ruilverkavelingscommissie 
Baarle-Nassau. 
 
Na veldbezoeken en overleg tussen 
Nederlandse en Vlaamse instanties, 
is het idee nu om de natuurbouwzo-
ne van Vlaanderen in Nederland 
aan de westelijke zijde uit te brei-
den met zo'n 7 ha en de ecologische 
verbindingszone aan de oostelijke 
zijde iets te verplaatsen. Daartus-
senin zou aan Nederlandse zijde 
een bufferstrook/smalle verbin-
dingstrook (ca. 0,5 ha) kunnen ko-
men. Bovendien kan zo aan de wes-
telijke zijde mogelijk het voormali-
ge grensoverschrijdende Eindegoor-
ven worden hersteld.  
 
Win -Win  
Het gebied heeft nog grote poten-
ties. Tot in de jaren tachtig stond er 
nog regelmatig water in het ven en 
kwamen er soorten voor als heide-
kartelblad en veenpluis.  
Toen broedden er ook grote aantal-
len grutto's en op de drogere delen 
bolderde tot in 1986 de korhaan.  
Nu ontstaan er mogelijkheden voor 
Nederland  en Vlaanderen om in dit 
project samen te werken aan een 

Plan Eindegoor 
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betere waterhuishouding voor de 
natuur. Bovendien kan door deze 
samenwerking een aaneengesloten 
natuurterrein ontstaan van 25 ha 
waarvan 7 ha aan Nederlandse zij-
de. Ook kan mogelijk een gedeelte 
van het samenhangende terrein 
worden ingericht om de waterhuis-
houding van stroomafwaartse ge-
bieden te verbeteren. Dit zou kun-
nen in de vorm van een buffer/
helofytenfilter.  
 
Het venherstel/bufferfunctie is gun-
stig voor de functie waternatuur van 
Het Merkske en de Schouwloop.  
De basisafvoer van de beken zal 
groter kunnen worden, terwijl de 
piekafvoeren (iets) af zullen nemen. 
Hierdoor zullen de terreinen van 
Staatsbosbeheer in het dal van Het 
Merkske minder worden geïnun-
deerd.  
Er wordt dan een enigszins verge-
lijkbare situatie gecreëerd als bij de 
Bleeke Heide (oorsprongsgebied 
Chaamse beek). Die situatie blijkt 
in de praktijk zowel voor water- en 
weidevogels als voor de beek goed 
te werken.  

Hoe verder? 
Om het project Eindegoorven te 
kunnen realiseren moet de te reali-
seren Ecologische Hoofdstructuur 
in de ruilverkaveling Baarle-Nassau 
worden gewijzigd. De Landinrich-
tingscommissie wil zes ha land-
schapselementen die nu geprojec-

teerd zijn op de Retsche Heide rea-
liseren ter plaatse van het voormali-
ge Eindegoorven. De verbindings-
zone zoals aangegeven in het be-
heersplan de Mark komt te verval-
len en wordt gekoppeld aan de na-
tuurbouwstrook in Vlaanderen. 
 
Door het grensoverschrijdend ka-
rakter zijn er veel instanties bij dit 
project betrokken: 
♦ Vlaamse Landmaatschappij 
♦ Dienst landelijk gebied 
♦ Rui lverkavel ingscommi ssi e 

Baarle-Nassau  
♦ Ruilverkavelingscomite Weelde  
♦ Staatsbosbeheer  
♦ Aminal; Dienst waters en bossen 
♦ Natuurvereniging Mark en Leij  
♦ VZW natuurreservaten  
♦ Waterschap de Dommel  
♦ Waterschap Mark en Weerijs 
♦ Hoogheemraadschap van West-

brabant 

 
Door de goede samenwerking tus-
sen instanties aan Vlaamse en Ne-
derlandse zijde is de kans op reali-
satie van het project groot, zodat we 
in het voorjaar van 2002 behalve de 
Bleeke Heide en het Turnhouts 
Vennengebied met het Eindegoor-
ven een derde waardevol weidevo-
gelgebied krijgen. Wij houden u op 
de hoogte van de verdere ontwikke-
lingen. 
 

Frans Vermeer 

 

kemphaan 
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digd gereageerd. Mark en Leij heeft 
onmiddellijk contact opgenomen 
met de gemeente. De uitleg was on-
bevredigend. Mark en Leij zal het 
zandpad- en bermbeheer aan de or-
de stellen in het overleg met de 
wethouder Ruimtelijke Ordening. 
Ook verharde wegen moesten het 
ontgelden. Zo werd 
de Geersbroekse-
weg enorm toegeta-
keld. Zonder enig 
esthetisch gevoel 
werden daar zelfs 
enorme happen 
berm tussen de bo-
men verwijderd. 
Ook uit Alphen 
krijgen we onrust-
barende berichten. 
De bermen werden 
te vaak en te vroeg 
gemaaid waardoor 
zeldzame planten 
zoals het grasklokje 

geen kans krijgen. Langs bijvoor-
beeld de Franse Baan zijn door het 
maaien veel bomen beschadigd. 
Een vreemde zaak voor een ge-
meente die zich 'groen' noemt. 
Of wordt dit 'groen' steeds meer 
economisch groen? 

Bestuur Mark en Leij 

Mark en Weerijs 
Mark en Leij heeft wat vragen over 
het beheer van de natuurbeken in 
ons werkgebied. Voor libellen (met 
name de beekjuffers), vissen en de 
watervegetatie vinden wij dit be-
heer niet altijd even geschikt. Mark 
en Weerijs heeft al aangegeven 
hierover graag een gesprek met ons 
te willen hebben. De specialisten 
van Mark en Leij zullen deze verga-
dering voorbereiden. 

Bestuur Mark en Leij 

Natuurmonumenten 
Mark en Leij heeft uitleg aan Na-
tuurmonumenten gevraagd over het 
beheer van het afgegraven stuk tus-
sen de Laag Heiveldse Beek en het 
observatiepunt in het Broek. Bij het 
huidige beheer denken we dat het 
gebied over enkele jaren een wil-
gen- elzenbos wordt. We zijn daar-
om benieuwd naar het beheerplan 
en/of de natuurdoeltypenkaart voor 
dit gebied.  
Hans Hofland van Natuurmonu-
menten antwoordt dat het beheer 
met ingang van volgend jaar gaat 
van begrazingsbeheer naar hooi-
landbeheer. De indeling van de 
hooipercelen moet nog afgestemd 

worden, alles mag immers niet in 
één keer gemaaid worden. In ver-
band met de broedvogels moet ook 
goed naar het tijdstip van maaien 
gekeken worden.  
Op een enkele bosje na is het in ie-
der geval niet de bedoeling dat er 
bebossing plaatsvindt.  
 
Staatsbosbeheer 
Dit najaar zal Staatsbosbeheer drie 
boomkikkerpoelen graven in het 
Merkske. Zo gauw de vergunning 
binnen is, zal ook het Ossegoor in 
de Staatsbossen bij Chaam afgegra-
ven worden. In de omgeving van 
het Speelbos worden binnenkort 
ook drie poelen gegraven.  

De mooiste zandpaden die Chaam 
rijk was, zijn niet meer. Om te 
voorkomen dat er af en toe een 
plasje op deze zandpaden kwam, 
heeft de gemeente het nodig ge-
vonden de zandpaden over de ge-
hele lengte tot en met de wortelzo-
ne van de bomen te schaven en te 
culteren.  
 
Was het niet mogelijk geweest al-
leen die stukken te doen die het 
echt nodig hadden? De paden zien 
er nu uit als snelwegen voor tracto-
ren. Schitterende bermen met zeld-
zame planten werden, vaak zelfs in 
natuurgebieden, rücksichtslos ver-
nietigd. Hierbij werden ook bomen 
beschadigd. De eerste jaren krijgen 
we hier alleen maar verstoringsve-
getatie. Tegen de tijd dat zich weer 
een mooie berm ontwikkeld heeft, 
zijn ze toe aan de volgende 
"onderhoudsbeurt". Vele leden van 
Mark en Leij hebben verontwaar-

Natuurbeherende instanties 

 

Ecologisch wanbeheer zandpaden 
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Leij te spreken over de goede sa-
menwerking in de commissie waar-
door er zowel voor landbouw als 
voor natuur goede resultaten bereikt 
werden.  
Een afschrift van de brief is ver-
stuurd aan Burgemeester en Wet-
houders van Alphen-Chaam en Ge-
deputeerde Staten van de provincie 
Noord-Brabant. 
In haar vergadering van 16 augus-

tus ondersteunt de Landinrichtings-
commissie de inhoud van het ver-
zoek. De commissie heeft een brief 
gestuurd aan de gemeente Alphen-
Chaam waarin het verzoek onder-
steund wordt en een brief aan de 
provincie waarin gevraagd wordt 
om aktie. 
 

Brabantse Milieufederatie  
Bestuur Mark en Leij 

Ruilverkaveling Baarle-Nassau/Chaam 
Gemeente Alphen-Chaam verzaakt 
 
De Brabantse Milieufederatie en 
natuurvereniging Mark en Leij heb-
ben in een brief aan de Landinrich-
tingscommissie hun ongerustheid 
uitgesproken over het feit dat de ge-
meentevertegenwoordiger van Alp-
hen-Chaam de laatste twee jaar 
slechts sporadisch aanwezig is bij 
de commissievergaderingen. 
Gezien de fase waarin de ruilverka-
veling zich bevindt, vinden zij deze 
vertegenwoordiging belangrijk.  
Beide instanties vrezen onder ande-
re herhaling van toestanden die zich 
in de Ruilverkaveling Alphen-Riel 
hebben voorgedaan, waar er onno-
dig en zelfs illegaal veel groen ver-
dwenen is. 
 
Vaste Grenzenkaart 
De Landinrichtingscommissie heeft 
veel moeite gedaan een gedetail-
leerde Vaste Grenzenkaart te produ-
ceren waarop alle groenelementen, 
tot solitaire bomen en struiken toe, 
staan aangegeven. Zij vinden dat in 
een vroeg stadium in kaart gebracht 
moet worden hoe de begeleiding 
hiervan in het verdere traject van de 
Ruilverkaveling wordt. De gemeen-
te speelt hierbij een belangrijke rol. 
 
Vertegenwoordiging  
De BMF en Mark en Leij verzoe-
ken de commissie daarom er bij 
Alphen-Chaam op aan te dringen 
dat de gemeente een betrokken en 
gekwalificeerde vertegenwoordiger 
naar de vergaderingen stuurt. Beide 
instanties zijn overigens van me-
ning dat de commissie meer gebaat 
is bij een deskundige ambtenaar 
dan een bestuurder wiens agenda 
vaak overvol is. Zij vragen de com-
missie hierover contact met de pro-
vincie op te nemen. 
Overigens zijn de BMF en Mark en 



       Vliegenzwammen gezocht! 
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In 1991 heeft de KNNV, de vereni-
ging voor veldbiologie, het eerste 
landelijke inventarisatieproject ge-
houden van de vliegenzwam. Dit 
was een groot succes. Er kwamen 
meer dan 10.000 waarnemingen 
binnen. Ook uit ons werkgebied 
hebben verschillende mensen hun 
waarnemingen doorgegeven. 
 
Onderzoek 
In de herfst van 2000 wordt dit pro-
ject herhaald. Het belangrijkste doel 
van dit project is om zoveel moge-
lijk natuurliefhebbers in de herfst te 
laten zoeken naar de vliegenzwam, 
maar ook om ze te laten genieten 
van de vormen en kleurenpracht 
van de andere paddestoelen en al 
het andere leven in de herfst.  
 
Waar en wanneer? 
De vliegenzwam (Amanita musca-
ria) is de bekende rood-met-witte-
stippen paddenstoel, die vooral 
langs bosranden en in parken te vin-
den is. Deze paddestoel leeft name-
lijk samen met boomwortels en is 
vooral te vinden bij eiken, dennen 
en berken. Wie denkt dat padde-
stoelen alleen in de herfst te vinden 
zijn, heeft het mis. De vliegenzwam 
kan al in juli te zien zijn. Begin dus  
vroeg met zoeken!  
De meeste vliegenzwammen vind je 
in het najaar, vanaf augustus. Voor-
al als het na een droge periode een 
tijdje flink heeft geregend. 
 
Let op: giftig! 
De vliegenzwam staat bij velen be-
kend als een giftige paddenstoel. 
Dat is inderdaad waar, hoewel je er 
niet meteen dood van gaat.  
Vroeger werden stukjes van de 
hoed op een schoteltje met melk ge-
bruikt om vliegen te vergiftigen. 
Hieraan dankt de vliegenzwam zijn 
naam. 

Geesten en Kabouters 
Toch werden er overal ter wereld 
vliegenzwammen gegeten. De gifti-
ge stoffen zijn namelijk hallucino-
geen. Van vele volkeren in de oud-
heid, maar ook recent, is het bekend 
dat geestelijk leiders vliegenzwam-
men aten. Hierdoor raakten ze in 
trance en onder invloed van het gif 
uit de paddestoel dachten ze in con-
tact met geesten te kunnen komen. 
Omdat je allerlei vreemde dingen 
ziet in de roes van de vliegenzwam 
zijn waarschijnlijk ook kabouters, 
elfen en dwergen een rol gaan spe-
len in de mythevorming rondom de 
vliegenzwam. Don't try this at ho-
me… 
 
Zo groeit een vliegenzwam 
In het najaar lijkt het bos of park 
soms ineens vol te staan met padde-
stoelen. Die komen natuurlijk niet 
zomaar uit de lucht vallen. Padde-
stoelen groeien normaal gesproken 
als een massa van witte schimmel-
draden (de zwamvlok) onder de 
grond. Als het kouder en vochtig 
wordt, vormen ze paddestoelen, 
waarin sporen zitten waarmee de 
schimmel zich voortplant. 
De paddestoel begint als duivelsei. 
Het duivelsei is ontstaan in de 
zwamvlok die onder de grond zit. 
Rondom het duivelsei zit een vlies 
(met een mooi woord: velum uni-
versale). Door het groeien van de 
paddestoel barst het duivelsei open. 
De resten van het vlies zijn later de 
witte stippen op de hoed van de 
vliegenzwam, en aan de onderzijde: 
de beurs. Als de paddestoel verder 
is gegroeid, breekt het tweede vlies 
(velum partiale) waardoor de hoed 
als een paraplu openklapt. Aan de 
onderzijde van de hoed zitten de 
plaatjes, ook wel lamellen ge-
noemd. De vliegenzwam is dus een 
plaatjeszwam. 

Over deze actie 
De gegevens over vliegenzwammen 
worden door de Nederlandse Myco-
logische Vereniging gebruikt om te 
kijken hoe het met de paddestoelen 
in Nederland gaat. De vliegenzwam 
is één van de soorten die de komen-
de jaren in een monitoringsproject 
wordt gevolgd. 
 
Uw bijdrage 
Ook Mark en Leij leden kunnen 
hieraan meewerken. U kunt hier-
voor de meldingskaartjes gebrui-
ken; per groep vliegenzwammen 
die u vindt vult u een kaartje in.  
Het is belangrijk om bij de opmer-
kingen te noteren onder welke 
boom u de vliegenzwammen gezien 
hebt. 
Als je meer over dit project wilt 
weten kun je op de homepage van 
de KNNV (www.knnv.nl) het vlie-
genzwamproject bezoeken. 

 
Frans Vermeer 
John van Raak 
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Het moest er toch eens van komen. 
Het was misschien al een half jaar 
geleden dat het gedaan was.
Yvonne zocht de spullen bij elkaar 
en ik heb de ladder uit de garage 
gehaald. Na hem geplaatst te heb-
ben, klom Yvonne de ladder op.   
 
Ja, ze zijn echt heel vies die ruiten. 
Het is echt tijd om ze weer eens 
goed aan te pakken. Na een uurtje 
gepoets en heen en weer gesjouw 
met de ladder waren we heel tevre-
den. Die ruiten blonken weer als 
nieuw. Ze zijn eigenlijk ook nieuw, 
vorig jaar nog zijn de oude energie 
vretende ruiten vervangen door 
mooie dubbele beglazing. Was wel 
even een rib uit ons lijf. Gelukkig 
hebben we nog een paar ribben 
over. 
 
De volgende dag maakte ons zoon-
tje de opmerking dat we een ruit 
van zijn slaapkamer waren verge-
ten. Ik keek Yvonne aan. We heb-
ben ze echt allemaal gehad. "Nee 
echt niet, hij is heel vies". Nou dan 
maar even kijken. En ja hoor.  

Maar het was geen gewone viezig-
heid. Er zat een patroon in. "Er is 
een vogel tegen de ruit gevlogen", 
riep Yvonne. Ik zag het ook. Dat 
moet een knal geweest zijn. "Nee, 
ik heb niets gehoord" zei Henk-Jan. 
We renden naar beneden. Maar nee 
hoor, geen spoor te vinden. Hij 
moest het overleefd hebben.  
 
's Avonds bij het eten vroegen we 
ons af wat voor vogel het geweest 
moet zijn. "Misschien wel een uil" 
opperde Yvonne. Het moet in ieder 
geval een een grote vogel zijn. Dat 
raam is 90 bij 70 cm. Hoe komen 
we er achter wat voor vogel het 
was, vroegen we ons af. "Weten ze 
dat niet bij jouw clubje waar jouw 
zus woont?" vroeg Yvonne aan mij. 
"Goed idee zeg, ik zal John een 
meeltje sturen". 
  
Wie weet wat voor vogel onze ruit 
heeft aangezien voor een mooie 
strakke blauwe hemel? 
  

Familie Horevoorts, Vaassen 

Vogel-ongelukje 

Mark en Leij voorzitter Johan 
Schaerlaeckens heeft een rapport 
geschreven over het ontstaan en de 
ontwikkelingen van het vogelreser-
vaat op de Bleeke Heide.  
 
Doel van dit rapport is om beleids-
makers en instanties te informeren, 
en daarmee een basis te scheppen 
voor een mogelijke toekomstige 
vergroting van de natuurwaarden 
rond het reservaat. 
Het rapport is tegen kostprijs te 
koop in de Mark en Leij Natuur-
winkel. De kleurversie kost f 10,- 
en de zwartwit versie f 2,50. 

Rapport 
Bleeke Heide 

In tegenstelling tot de berichtgeving 
in onze vorige Nieuwsbrief, ver-
trekken de Chaam-wandelingen op 
elke eerste zondagochtend van de 
maand vanaf Bellevue, Dorpsstraat 
27 te Chaam, en dus NIET vanaf 
het marktplein in Chaam. 
Belangstellenden uit Baarle die aan 
de Chaamse wandelingen willen 
deelnemen, kunnen een kwartier te-
voren gezamenlijk vertrekken vanaf 
de Loswal te Baarle. 
Let op; De wandelingen vanuit 
Chaam en Baarle vertrekken in de 
wintertijd om half tien. 

Rectifcatie 
wandelingen 



Hieronder volgt een selectie van de 
waarnemingen die we binnenkre-
gen. 
 
Beekjuffers 
Of de beekjuffers nu toenemen of 
dat het aantal waarnemers toe-
neemt, is niet geheel duidelijk. Ver-
heugend is het in elk geval dat 
vooral van de zeldzame bosbeekjuf-
fer, vooral bij bruggen, een verheu-
gend hoog aantal is gezien.  
Op 4 juni zagen Johan Pals en Son-
ja Vrijenhoek 2 mannetjes bosbeek-
juffer bij de brug over de Oude 
Loop ten zuiden van de Bleeke Hei-
de, ter plaatse waren ook enkele 
weidebeekjuffers. Deze beekjuffers 
zijn daarna nog door vele anderen 
gezien. Bij de brug tussen Chaam 
en Ulvenhout ten noorden van Huis 

ten Bosch, zag de zoogdierenwerk-
groep op 17 juni een mannetje bos-
beekjuffer. Hier bleek later ook een 
vrouwtje aanwezig te zijn. Frans 
Vermeer zag op 5 juni een mannetje 
bosbeekjuffer bij de Baarlese brug 
over de Strijbeekse beek bij de Ou-
de Baan. Ook op het punt waar de 
Heikantse beek vanuit 't Broek de 
Landgoederen in stroomt werd een 
bosbeekjuffer gezien.  
Overigens werden bijna bij alle 
bruggen over de Strijbeekse Beek 
weidebeekjuffers gezien. Zo zag 
Rien Geerts bij de brug bij Grazen 
4 mannetjes weidebeekjuffer. Ook 
achter de Goudberg werden enkele 
weidebeekjuffers gezien. Zowel 
Rien en Ine Geerts, Henk Laarho-
ven als Kees van den Broeck had-
den het geluk dat ze gedurende lan-

gere tijd een man-
netje weidebeek-
juffer in hun tuin 
konden bewonde-
ren. Op de monito-
ringroute in de 
Halsche Beemden 
werden tien bos-
beekjuffers en 304 
weidebeekjuffers 
gezien.  

Ook bij de Bedafse brug op de 
grens met Poppel werden 2 bos-
beekjuffers boven de Poppelsche 
Leij waargenomen. Ook enkele 
weidebeekjuffers vlogen boven de 
Poppelsche Leij. Wim Cornelissen 
zag op 9 augustus nog een mannetje 
bosbeekjuffer en enkele weidebeek-
juffers bij de brug nabij de brand-
weerkazerne in Ulvenhout. 

Roofvogels en uilen 
Wim en Frank Cornelissen hadden 
weer een goed kerkuilenjaar. In de 
omgeving Chaam-Ulicoten hadden 
ze maar liefst acht bewoonde kerk-
uilenkasten waar in totaal 22 jongen 
uitvlogen.  
In Baarle-Nassau verkoos een kerk-
uilenpaartje een cementen kuip als 
broedplaats. In een fabriekshal op 
het industrieterrein van Weelde 
heeft een kerkuil zijn jongen groot-
gebracht in de omkasting van een 
kraanbaan. Dit is overigens niet de 
eerste keer dat deze plaats uitgeko-
zen werd. Met dank aan Staalbouw 
Weelde die de mest en braakballen 
op de koop toe neemt.  

Waarnemingen in de streek 
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Beekjuffers: 
Het mannetje van 
de bosbeekjuffer 
heeft vrijwel geheel 
donkere vleugels.  
Bij het mannetje 
van de weidebeek-
juffer (r) loopt er 
een donkere band 
over de vleugel. 

 

kerkuil 



Merkske en omgeving 
Op de Tommel in Baarle (bij de 
"elektriekbaan") hoorde je vanaf 
mei tot eind juli de geelgors.  
Het gaat slecht met de geelgors; 
nog slechts enkele paartjes broeden 
in 't Merkske en er was ook nog een 
zingend exemplaar tussen Alphen 
en Gilze-Rijen.  
Andere vogels die op de Tommel 
waargenomen werden, zijn o.a. 
roodborsttapuit en een koppel pa-
trijzen met meer dan 10 jongen. In 
het graanveld aan de Zevenhuizen-
baan was een roepende kwartel te 
horen. De zoogdierwerkgroep hoor-
de 21 juli 's avonds minstens 4 roe-
pende kwartels in de graanvelden 
bij het Merkske (ten noorden van 
Ginhoven). 
Zowel van het Merkske als van de 
Withagen kwamen er meldingen 
van ijsvogeltjes.  
 
Bleeke Heide 
Vanaf begin juni wordt er regelma-
tig een uitgevolgen nest grauwe 
vliegenvangers gezien bij het bosje 
aan de Oude Bredasche Baan.  
Vanaf 23 juni tot half juli vliegen er 
dagelijks tientallen oeverzwaluwen 
boven de Bleeke Heide.  
Op 8 juni hebben we weer een 
broedpoging van een Rode Lijst-
soort: een geoorde fuut sleept nest-

Op de Zevenhuizenbaan werd op 11 
juli een ransuil gevonden (verkeers-
slachtoffer).  
Het gaat niet goed met de sierlijke 
boomvalk. Toch waren er nog altijd 
twee paartjes aanwezig op de Strij-
beekse heide en de bossen grenzend 
aan het Zwart Laag in Chaam. Eind 
juli waren er langs de bosranden 
overal bedelende jonge buizerds te 
horen. In de bebouwde kom van 
Chaam werden veel jagende sper-
wers gezien. Rien Geerts zag in zijn 
tuin een sperwer die in een dol-
drieste vlucht een groene specht 
achtervolgde. Toen de sperwer de 
jacht opgaf, werd hij door de groene 
specht uitgelachen. 
 

materiaal aan. Reeds op 10 juni zit 
de vogel op het dan voltooide nest. 
Er zijn die dag 8 geoorde futen. Op 
12 juni moeten enkele Mark en Le-
ijers met lede ogen toezien hoe de 
eieren verorberd worden door een 
zwarte kraai. Einde broedpoging. 
De vogels blijven wel heel het 
broedseizoen op de vennen.  
Op 9 juni weer een leuke waarne-
ming van een jagend vrouwtje brui-
ne kiekendief die op prooi stoot in 
het hoge gras.  

Vanaf half juni zijn er zwartkop-
meeuwen in wisselende aantallen 
(tot 24 exx.) waar te nemen, op pas 
geïnjecteerde weilanden rondom 
Chaam. De vogels roesten vaak op 
de Bleeke heide.  
Op 13 juni foerageren er zes zwarte 
ruiters in volledig zomerkleed. Op 
18 juni is er weer reden tot juichen: 
de vogelwerkgroep ziet twee jonge 
kluten. Het legsel heeft de hoosbui 
van 3 juni dus overleefd.  
Met de steltkluten loopt het slechter 
af. Ook dit legsel verdween onder 
water. Tot 11 juni blijft het vrouw-
tje op het nest zitten. Daarna laten 
beide vogels het legsel in de steek 
en worden daarna niet meer gezien. 
Op 23 juni wordt een paartje patrij-
zen met 15 jongen gezien.  
Op 10 juli wordt een groepje uitge-
vlogen jonge gele kwikstaarten ge-
zien. Op 5 augustus worden er in 
het boompje in het zuidelijkste ven 
zelfs 11 gele kwikstaarten gezien 
waaronder veel jonge vogels, waar-
schijnlijk van 2 uitgevlogen legsels. 
Vanaf 10 juni komt de trek van 
steltlopers weer op gang Tot half 
augustus zien we enkele bosruiters, 
tientallen witgatjes, tientallen re-
genwulpen, enkele oeverlopers, een 
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boomvalk 
geelgors 

Bruine kiekendief 
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15-tal kemphanen met schitterend 
uitgedoste mannetjes, tot 9 groen-
pootruiters, wisselende groepjes 
watersnippen: op 7, 8, 9 augustus 
zelfs tientallen exx., tot augustus 
enkele tureluurs. Terwijl we berich-
ten krijgen van vogelaars elders in 
het land dat de grutto's overal ver-
trokken zijn, pleisteren tot minstens 
10 augustus tientallen grutto's op de 
Bleeke Heide.  

Ook kleine plevieren zijn het gehele 
broedseizoen aanwezig. Eind juni 
claimen enkele vogelaars zelfs jon-
ge kleine plevieren gezien te heb-
ben.  
Op 10 juli zien we een vliegvlugge 
jonge fuut op een van de vennen. 
Op 21 juli bevinden zich twee 
zwarte spechten in de bomen van de 
Oude Bredasebaan ter hoogte van 
het observatiepunt. Gedurende het 
gehele broedseizoen worden grote 
groepen kok, zilver- en kleine man-
telmeeuwen gezien. Overigens is 
het niet onwaarschijnlijk dat er zich 
op termijn een kolonie kokmeeu-
wen op de Bleeke Heide vestigt. In 
wisselende aantallen worden kuif-, 
slob-, tafel-, berg- en enorme aan-
tallen wilde eenden gezien, op 28 
juli zelfs een smient. Ook zomer- 
en wintertalingen worden geduren-
de het gehele broedseizoen waarge-
nomen. Een groep van 30 cana-
daganzen en 10-tal nijlganzen beho-
ren tot de vaste bezoekers. Een 
paartje canadaganzen heeft 4 jon-
gen grootgebracht. 
Op 7 augustus weer een klapper. 
Henk Laarhoven ziet 2 foerageren-
de zwarte ooievaars die na enige 
tijd het luchtruim weer kiezen. 

 

 
 
 
 
De Mark 
Langs de Mark net 20 meter in Bel-
gië (Meersel Dreef) heeft zich heel 
laat een kleine oeverzwaluwkolonie 
gevestigd: 14 nesten. In het Mark-
dal werd ook regelmatig een ijsvo-
geltje waargenomen. 
 
Landgoederen 
Op 17 juni zag de zoogdierenwerk-
groep een kleine bonte specht op 
landgoed Valkenberg. Jan Korebrits 
zag op 2 juli op landgoed Honds-
donk 2 kleine bonte spechten. 

Vlinders en ander klein spul 
Op 17 juni zag de zoogdierenwerk-
groep een lindepijlstaart op Valken-
berg. De anjerwerkgroep zag 's 
avonds op 19 juni een dennepijl-
staart, vliegend rond de buitenlamp 
bij Sonja Vrijenhoek in Chaam. 
De vlinderwerkgroep zag in de 
Krommehoekdreef ter hoogte van 
Postel een zwervende pantserjuffer. 

In de wegberm van Postel 
werd een heidesabelsprink-

haan gezien.  
Frans Vermeer en Rien Geerts za-
gen op resp. 28 juli en 7 augustus 
een koninginnepage in hun tuin. Jef 
Vermeulen zag op 7 augustus langs 
de Hoogstratense Baan (bij de 
Heesboom) een koninginnepage. 
Frank Degenaar en Johan Schaer-
laeckens zagen op 6 augustus de 
zeldzame oranje luzernevlinder op 
het reservaatsgebied van de Bleeke 
heide. Diezelfde dag zag Rob Been-
en een ex. op de Strijbeekse Heide. 
Door verschillende waarnemers 
werden hoornaarwespen gezien. 
 
Reptielen en amfibieën 
Een bijzondere waarneming kwam 
van Rob van der Berg: Hij zag op 
de Strijbeekse Heide een hazel-
worm de Hoge Weg oversteken. 
John van Raak zag in zijn tuin een 
bruine kikker met een bijna witte 
grondkleur met donkere vlekken.  
 
Zoogdieren 
Er kwamen veel meldingen binnen 
van reeën met name langs de Hei-
straat richting Ulvenhout.  
Jan Korebrits zag op zondagoch-
tend 2 juli in de Hondsdonk een 
forse bunzing die vrij onverstoord 
het bospad overstak dat uitkomt op 
de Rettestraat. Zaterdag 15 juli zet-
ten Guus Degenaar en zijn schoon-
vader nabij de zuivering Chaam een 
stapel stenen en stoeptegels om die 
daar op een hoop lagen. Na een half 
uur werken (halverwege de stapel) 
werd een nest blootgelegd met 
daarin een volwassen en twee jonge 
bunzings. Zij kropen toen verder de 
stapel in. Bij het nest lagen de res-
tanten van een kip en een mol. De 
locatie is een zeer rustige. Naast de 
verschillende trieste waarnemingen 
van bunzingen die doodgereden wa-
ren (minstens 5 tussen Baarle en 
Turnhout) en stoere verhalen van 
een jager die meldde dat hij er 6 ge-
vangen had, waren er ook leuke 
meldingen van dit prachtige dier. 

kleine plevier 

zwarte ooievaar 

kleine bonte specht 

koninginnepage 
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Zo werden er 2 jonge bunzingen die 
in de wegberm als jonge katten za-
ten te spelen gedurende zeker 10 
minuten geobserveerd vanuit de au-
to op ca. 5 meter afstand. Wim Cor-
nelissen zag een jonge bunzing in 
zijn tuin in de Blokkenweide, in de 
bebouwde kom van Chaam. De 
vlinderwerkgroep vond een aange-
vreten wezel bij het Bels lijntje. 
Overige waarnemingen van wezels 
zijn er op de Eikelenbosch en op de 
Baarleseweg in Ulicoten (verkeers-
slachtoffer). 

Planten 
Corrie van Haperen zag, verdeeld 
over 2 locaties, 20 brede wespenor-
chissen langs de weg richting Slin-
gerdreef en 50 stuks in de houtwal 
langs het viaduct. Deze laatste zijn 
de laatste jaren duidelijk toegeno-
men.  
De plantenwerkgroep zag in het 
Broek onder andere gevleugeld 
hertshooi en kantig hertshooi.  
In een diepe sloot nabij de Krom-
mehoekdreef nabij Postel zag de 
vlinderwerkgroep veel plantjes van 
de kleine zonnedauw. 
 
Met dank aan alle waarnemers die 
de moeite namen hun waarnemin-
gen door te geven.  
 
Iedereen kan zijn waar- 
nemingen doorgeven aan 
Johan Schaerlaeckens.  
tel/fax: 0161-492046 
email: 
schaerl@westbrabant.net  

spelende bunzings 

Bleeke Heide blijft verbazen 
De stroom vogels die de Bleeke 
Heide aandoet, blijft aanhouden. 
Onder hen de meest onwaarschijn-
lijke soorten.  
 
De laatste weken hebben we kun-
nen genieten van tientallen kempha-
nen, waarschijnlijk meer dan 100 
watersnippen, groepjes zwarte rui-
ters, groenpootruiters, bosruiters, 
witgatjes, oeverlopers, goudplevie-
ren, een achttal krombekstrandlo-
pers, enkele bonte strandlopers, 
bontbek- en kleine plevieren, dod-
aarsjes, futen en geoorde futen, 
winter- en zomertalingen, jonge 
bergeenden, smienten, tot 100 cana-
daganzen en tientallen nijlganzen, 
wulpen, regenwulpen en meer dan 
500 kieviten.  
De grutto's zijn sinds enkele weken 
naar het zuiden getrokken. Op de 
weilanden tot 12 gele kwikstaarten, 
groepjes doortrekkende tapuiten, 
graspiepers, veldleeuweriken en af 
en toe een paapje.  
Deze grote schare vogels trekken 
natuurlijk ook roofvogels aan; de 
laatste weken werden regelmatig 
een, twee en zelfs drie boomvalken 
gezien die op doortrekkende gras-
piepers of zwaluwen jaagden.  
Enkele malen bracht de razendsnel-
le slechtvalk de vogels in volslagen 
paniek. Een jonge vos was langdu-
rig op zoek naar prooi. 
Ook zeldzaamheden deden de 
Bleeke Heide aan: op 26 en 27-8 
waren er twee vrouwtjes bruine kie-
kendieven die probeerden elkaars 
prooi te roven, een vrouwtje werd 
daarna nog regelmatig teruggezien, 
vanaf 27-8 verbleef er gedurende 
enkele dagen een juveniele dwerg-
meeuw, op 5-9 weer een nieuwe 
soort: een vrouwtje brilduiker.  
Boven het Nonnenven en Diepven 
werd een visarend gezien, die koers 
zette richting Bleeke Heide. 

Op 9-9 wel een heel bijzondere 
waarneming. Huub Don ziet om 
20.30 uur een jufferkraanvogel in-
vallen. De daaropvolgende avonden 
komt de jufferkraan op de Bleeke 
Heide slapen, en wordt door vele 
vogelaars gezien. 

Op zoek naar de jufferkraan wordt 
er op 10 september ook een kleine 
zilverreiger gezien. 
 
Met het aantal zeldzame vogels, 
stijgt ook het aantal vogelaars. Ge-
lukkig houdt iedereen zich aan de 
ongeschreven regels zodat de vo-
gels niet verstoord worden.  
Ook Belgische ornithologen hebben 
het gebied ontdekt: "Amai, wat is 
dat hier allemaal?? Dat ziet ge bij 
ons niet meer….!" 
Wie weet wat de toekomst nog 
meer voor verrassingen brengt?? 

zwevende zwaluwen?? 
Meldingskaartje  

schrijven!! 

jufferkraan 
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Dit najaar zulllen in het kader van 
de uitvoering van de ruilverkave-
ling Baarle-Nassau/Chaam twee 
landschapselementen worden aan-
gelegd.  
 
Castelreesche Heide 
Op de voormalige Castelreesche 
Heide zal een lange, smalle maisak-
ker van ca 2 ha worden herschapen 
in een heideveld. Een grotere veran-
dering lijkt nauwelijks denkbaar. 
Het gaat hier echter om een stukje 
jonge heideontginning met een 
bouwvoor van maar ongeveer 30 
cm dik.  
Het perceel is nooit diep bewerkt. 
Daardoor is deze zwarte laag nog 
prachtig gescheiden van het onder-
liggende gele zand en kan gemak-
kelijk in zijn geheel worden afge-
graven. Het gele zand zal met hei-
deplagsel worden ingezaaid.  
Daarnaast zullen allerlei planten die 
thuishoren op heide en droog 
schraal grasland zich spontaan ves-
tigen, zullen hier en daar wat vlieg-
dennen opkomen en wordt het per-
ceel erg geschikt voor bijvoorbeeld 
levendbarende hagedissen en vlin-
ders.  
In een hoekje monotoon dennenbos 
dat bij de koop inbegrepen was zul-
len door Staatsbosbeheer een groot 
aantal open plekken van verschil-
lende afmetingen worden gemaakt. 
De zo ontstane structuurvariatie 
geeft eveneens levensmogelijkhe-
den voor veel soorten planten en 
dieren, waaronder struweelvogels. 
Niet alleen de natuur zal van deze 
inrichting profiteren, maar ook zal 
het gelijktijdig aan te leggen fiets-
pad langs de Haldreef, waaraan het 
perceel over 250 m grenst, voor re-
creanten veel aantrekkelijker wor-
den. 

Singelheide 
Op de Singelheide - nabij de Manke 
Gooren - zal een ca 3 ha grote akker 
als natuurgebied worden ingericht. 
Door zijn ligging is het perceel 
vooral van belang voor kwetsbare 
amfibiesoorten als de kamsalaman-
der en de boomkikker. Deze laatste 
komt niet meer in het gebied voor, 
maar zal er door SBB in samenwer-
king met RAVON over enkele jaren 
worden geherintroduceerd.  
Ook zijn het perceel en omgeving 
van groot belang voor de geelgors. 
Deze zeldzamer wordende broedvo-
gel komt binnen het stroomgebied 
van de Bovenmark eigenlijk alleen 
nog in het dal van het Mekske voor. 
Dit jaar was vlakbij het perceel nog 
een broedpaar aanwezig.  

De inrichting zal met name op de 
drie genoemde soorten worden af-
gestemd, maar allerlei algemenere 
soorten, die minder eisen aan hun 
omgeving stellen, zullen hiervan 
mee profiteren.  
Naast een grote, ondiepe poel zal de 
inrichting enkele houtwallen, 
bloemrijke ruigte, vochtig braam-
struweel en droog, open bremstru-
weel omvatten. 
 
Beide elementen zullen door SBB 
in eigendom en beheer worden ge-
nomen. Mark & Leij zal de ontwik-
kelingen van fauna en flora bijhou-
den. 
 

Jeroen Stoutjesdijk 

Aanleg landschapselementen 
ruilverkaveling Baarle-Nassau/Chaam 

Castelreesche Heide 

Singelheide 
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XTC-afval en veiligheid 
Naast het feit dat meer natuur een 
positieve uitstraling heeft, trekt 
meer natuur ook allerhande  zaken 
aan die niet wenselijk zijn en in 
een aantal gevallen zelfs schadelijk 
zijn. Het dumpen van vaten met 
XTC-afval is tegenwoordig zeker 
geen zeldzaamheid meer te noe-
men. 
 
De productie van synthetische 
drugs concentreert zich in het zui-
den van Nederland. Dit zuiden van 
Nederland wordt gekenmerkt door 
zijn uitermate groene leefomgeving. 
In dit gebied bevinden zich o.a. 
bossen, weilanden, akkers grond-
waterbeschermingsgebieden en be-
schermde natuurgebieden.  
De stilte en het feit dat er weinig 
mensen in deze gebieden komen, 
maakt deze gebieden uitermate ge-
schikt om afvalstoffen van de pro-
ductie van synthetische drugs te 
dumpen. Het afval kan dan op of in 
de bodem gedumpt worden of in de 
omringende sloten. 

Voor de manier van dumpen valt te 
denken aan: 
♦ Achterlaten van afvalstoffen in 

gesloten jerrycans (soms met 
een laagje olie er bovenop zodat 
het ander afval lijkt dan het wer-
kelijk is); 

♦ Grote hoeveelheden afvalstoffen 
achterlaten met behulp van een 
auto of busje; 

♦ afvalstoffen in oppervlaktewater 
weg laten lopen; 

♦ afvalstoffen in de bodem laten 
vloeien; 

♦ Voertuigen met afvalstoffen in 
brand steken; 

♦ afvalstoffen vanuit een rijdend 
voertuig lozen, door dicht langs 
of in de berm te gaan rijden. 

 
De huidige trend is dat dumpingen 
zich steeds meer over het land gaan 
verspreiden, maar de grootste con-
centratie van dumpingen blijft toch 
in het zuiden van Nederland. Dit 
blijkt uit de dumpingcijfers van 
1999, toen zijn er ongeveer 153 
dumpingen geregistreerd waarvan 
er 54 in de regio Midden en West-
Brabant waren. 
Dat afvalstoffen, die ooit als grond-
stof voor een productieproces van 
synthetische drugs hebben gediend, 
vervuiling opleveren, is zeker denk-
baar. Het hangt alleen van de soort 
stoffen af wat voor soort schade dat 
ze opleveren aan het ecosysteem en 
de gezondheid. Deze schade wordt 
bepaald door het soort chemicaliën, 
de samenstelling ervan en de hoe-
veelheid. 
Bij de productie van synthetische 
drugs worden veel verschillende 
chemicaliën gebruikt. Globaal ge-
nomen kunnen er bij de productie 
van synthetische drugs 200-300 
verschillende grondstoffen worden 
gebruikt. Niet al deze grondstoffen 
worden teruggevonden bij een dum-
ping. Stoffen die over het algemeen 
aangetroffen worden bij een dum-
ping zijn: 
♦ precursors (PMK en BMK); 
♦ zuren (zoutzuur, zwavelzuur, 

etc.); 
♦ logen (basen zoals natruimhy-

droxide, kaliumhydroxide, etc); 
♦ opvulmiddelen (cafeïne, parace-

tamol, lactose, avicel etc.); 
♦ ketonen (aceton); 
♦ oplosmiddelen (ether etc); 
♦ kankerverwekkende stoffen 

(safrol, isosafrol etc.). 

Er blijkt nu dus dat vele, reeds aan-
getroffen, grondstoffen zeer giftig 
en/of agressief zijn en kunnen dus 
al dan niet in combinatie met elkaar 
brand en explosiegevaar opleveren.  
Het is dus van belang dat het afval 
op een veilige manier moet worden 
benaderd. Er moet dan worden uit-
gegaan van de "worst-case" situatie. 
Dit houdt in dat er veiligheidsmid-
delen gedragen moeten worden die 
tegen de zwaarste chemicaliën be-
stand zijn zoals een overall van ne-
opreen, chemiebestendige hand-
schoenen, adembescherming en vei-
ligheidsbril. 
 

Aldus Dhr.A.L.den Arend  
politie korpsonderdeel  

District Breda 

! WAARSCHUWING ! 
 
Mocht u vermoeden dat u ergens 
een dumping van chemisch afval 
hebt aangetroffen, bel dan direct de 
politie. 
Raak vooral niets aan. Een aantal 
van deze afvalstoffen zijn zeer 
agressief, blaartrekkend of brand-
baar. Neem geen enkel risico.  
Waarschuw ook andere personen 
die in de omgeving wonen of aan-
wezig zijn. 
 

Bestuur Mark en Leij 
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De Brabantse Milieufederatie en 
Natuurvereniging Mark en Leij 
hebben gereageerd op de Concept 
StructuurvisiePlus van de gemeen-
te Alphen-Chaam. Omdat de reac-
tie uit zes pagina's bestaat, stippen 
we in deze Nieuwsbrief slechts en-
kele zaken aan.  
Het totale inspraakverslag ligt ter 
inzage op ons secretariaat. 
 
BMF en Mark en Leij vinden de 
Concept StructuurvisiePlus een 
goed leesbaar document. Volgens 
de nota is het concept tot stand ge-
komen via een interactief planpro-
ces, gericht op kwaliteit en duur-
zaamheid waarbij een vernieuwing 
en afstemming van het gemeentelijk 
en provinciaal beleid plaatsvindt.  

Reactie 
In de visie dienen duidelijk de doel-
stellingen aangegeven te worden 
voor diverse thema's evenals het 
daarbij behorende ambitieniveau. 
Dit geldt bijvoorbeeld voor de na te 
streven waterkwaliteit. Het is on-
voldoende te melden dat die matig 
is. Beter is aan te geven dat het stre-

ven gericht is op het bereiken van 
een goede kwaliteit voor herstel van 
beekflora en -fauna. 
 
Water:  
Water als apart thema bij het kwali-
teitsbeeld ontbreekt. Het is slechts 
verspreid in de Conceptvisie terug 
te vinden. Het ordenend principe 
van water zou zelfs uitgangspunt in 
de Structuurvisie dienen te zijn, zo-
als ook aangegeven in de lagenbe-
nadering uit Brabant Contrastrijk. 
Er kan dan aan de volgende zaken 
gedacht worden: 
♦ in de landbouwgebieden wordt 

gestreefd naar het operationalise-
ren van waterbedrijfsplannen met 
daarin opgenomen beregenen op 
maat, conserveringsprojecten en 
waterberging door de landbouw; 

♦ realiseren van goede waterkwali-
teit in de Groene Hoofdstructuur; 

♦ bij uitbreiding en nieuwbouw zal 
waterneutraal gebouwd moeten 
worden waardoor geen verdere 
verdroging optreedt. Hierbij zul-
len in nieuwbouwwijken geschei-
den rioolsystemen worden aange-
legd en wadi's worden gereali-
seerd. In bestaande wijken zullen 
de rioolstelsels worden aange-
past; 

♦ het gebruik van leidingwater voor 
beregening van tuinen zal worden 
teruggedrongen door het gebruik 
van regentonnen te stimuleren. 

♦ De waterkwaliteit zal over de he-
le linie verbeterd worden door 
minas, helofytenfilters, verbete-
ring van het rioolstelsel. 

Cultuurhistorie:  
Cultuurhistorische waarden dienen 
gerespecteerd en veiliggesteld te 
worden. We noemen monumenten, 
landschappelijke eenheden en land-
goederen; dit zou doorvertaald 
moeten worden in de bestemmings-
plannen. 
 
Recreatie: 
In de Groene Hoofdstructuur mag 
geen nieuwvestiging of uitbreiding 
van recreatiecomplexen plaatsvin-
den. 
 
Landbouw:  
Er dient beleid ontwikkelend te 
worden voor vrijkomende agrari-
sche bedrijven. Gelet op de proble-
men in de landbouw (o.a. de inten-
siteit van de veehouderij in de ge-
meente) is de verwachting dat de 
veestapel zal afnemen tot een ni-
veau dat past bij de draagkracht van 
de omgeving. Doordat een aanzien-
lijk deel van de agrarische onderne-
mers zal stoppen, zal er ruimte ont-
staan voor een extensievere be-
drijfsvoering, zeker in kwetsbare 
gebieden zoals de Groene Hoofd-
structuur.  
 
Natuur en landschap:  
De Ecologische Hoofdstructuur en 
Groene Hoofdstructuur dienen gere-
aliseerd te worden. Hier is immers 
sprake van vastgesteld beleid uitge-
werkt in kaarten en regels. Door de 
volledige EHS/GHS (alle reser-
vaatsgebieden, beheersgebieden, 
natte en droge ecologische verbin-
dingszones, natuurkerngebieden) op 
een kaart te projecteren komen de 
diverse natuurwaarden en de sa-
menhang van natuur en landschap 
beter tot uiting. Aangezien bij de 
visie de EHS/GHS-kaarten ontbre-
ken, hebben we deze kaarten daar-
om alsnog bijgevoegd.  

Reactie op concept Structuurvisie Plus 
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Voor de gebieden buiten de EHS en 
GHS dienen goede landschapsbe-
leidsplannen opgezet te worden. 
 
Wonen:  
De gemeente wil de komende vijf 
jaren groeien met 165 woningen 
waarvan 15% in Galder en 40-45% 
in Alphen en een gelijk percentage 
in Chaam. Komende 10 jaren wil de 
gemeente 250 à 300 woningen rea-
liseren op een voorraad van 3510 
woningen. Een vraag is of deze 
groei, gelet op het beleid van hoge-
re overheden, wel als reëel moet 
worden beschouwd. De onderbou-
wing ontbreekt in de visie.  
 
Bedrijvigheid kernen:  
Er dient aangegeven te worden dat 
in de Groene Hoofdstructuur geen 
verdere verstening kan plaatsvinden 
en dat daar vrijkomende agrarische 
bedrijfsgebouwen, mits niet nood-
zakelijk voor het gewenste beheer, 
gesloopt dienen te worden. 
Gelet op de kwetsbaarheid van het 
landschap rond Chaam, zou het een 
goede zaak zijn wanneer het meren-
deel van de behoefte aan bedrijven-
terrein gerealiseerd wordt op het 
terrein bij Alphen. 
 
Klankbordgroep:  
Om de verdere uitwerking van de 
Structuurvisie Plus te begeleiden en 
uit te voeren is het ten zeerste ge-
wenst dat voor dit doel een klank-
bordgroep in het leven wordt geroe-
pen waarin ook natuur- en milieuor-
ganisaties en terreinbeheerders be-
trokken zijn. Deze groep dient het 
hele proces te begeleiden, mee te 
sturen en waar het kan ook initiatie-
ven tot uitvoering te nemen. Dit zal 
het draagvlak voor de visie sterk 
vergroten en de betrokkenheid ver-
hogen. 
 

Brabantse Milieufederatie  
Mark en Leij 

Wie goed om zich heen kijkt, ziet 
steeds weer nieuwe zaken in de na-
tuur die mensen boeien. Het is een 
kwestie van er even bij stil blijven 
staan en de ervaringen noteren om 
anderen er in te laten delen. 
 
Toen ik zaterdag 1 april tegen het 
middaguur achter het huis kwam bij 
mijn zwager Gerard Verheijen aan 
de Kloosterstraat 8 werd mijn aan-
dacht meteen getrokken (en ge-
boeid) door tal van sijsjes (Cardu-
elis spinus), die daar in de bomen 
zaten te zingen en te roepen. 
Tot mijn verbazing kwamen voort-
durend enkele sijsjes naar beneden 
om zich tegoed te doen aan de pin-
danootjes die daar in twee netzakjes 
op ooghoogte waren opgehangen 
aan een kaal afgeknot boompje, zo -
n vijf meter van het keukenraam. 
Het af- en aanvliegen, het hangend 
eten van de nootjes en soms ook 
wat bekvechten was een lust om ga-
de te slaan.  
Een koppel groenlingen en een 
pimpelmees kwamen er met moeite 
even tussen. Ik kon het niet laten 
langzaam, geruisloos naar de smul-
lende sijsjes te schuifelen. Op an-
derhalve meter (géén aprilgrap!) 
bleef ik roerloos staan terwijl twee 
sijsjes - een geel mannetje en een 
grijs wijfje - zonder tekenen van 
angst rustig doorgingen met hun 
maaltijd…. Zo'n tafereeltje was 
misschien wel iets geweest voor de 
filmcamera van John van Raak.  
Het werd hierbij nog eens duidelijk 
dat sijsjes makkelijk waren te van-
gen met een lijmstekje aan een 
boonstaak, wanneer de diertjes be-
zig waren zaadjes uit elzenproppen 
te halen.  
In januari en februari, afhankelijk 
van de weersontwikkeling, is het el-
zenzaad meest uitgevallen zodat de 
sijsjes dan onder de bomen hun ge-

liefd voedsel zoeken. Tenzij er an-
dere voeding in de aanbieding is, 
zoals bijvoorbeeld pindanootjes! 
Gerard vertelde dat de sijsjes al ge-
ruime tijd dagelijks in zijn tuin en 
in die van de buren op bezoek wa-
ren naar voedsel. 
Het is bekend dat deze kleine win-
tergasten uiterlijk rond half april uit 
onze streek vertrekken naar hun 
broedgebieden in Scandinavië, 
Midden- en Oost-Europa en soms 
Schotland. Ik herinner me dat ik 
ooit op 15 april nog sijsjes hier heb 
gezien. Het is bekend dat mezen, 
mussen, merels en andere vogels 
hun natuurlijke schuwheid verre-
gaand kunnen “afleren” door ge-
wenning en training, waarbij voed-
selbehoefte wel de belangrijkste 
drijfveer is. 

Bij navraag is gebleken dat op zon-
dag 2 april en daarna géén sijsjes 
meer zijn waargenomen, ook niet 
bij A. Verheijen, Kloosterstraat 4 
en bij Fr. Cornelissen, Vogelenzang 
6, waar de laatste weken ook enkele 
sijsjes pinda's kwamen eten. Blijk-
baar zijn alle sijzen zondagmorgen 
in alle vroegte vertrokken om in 
etappes hun broedgebied te berei-
ken. 
 

Wout van de Hout 

Sijsjes binnen handbereik 

sijsje 
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In juni maakten enkele leden een 
vierdaagse reis naar de Noordfran-
se Argonne. Ghislaine vertelt over 
haar indrukken. 
 
De ochtend van donderdag 15 mei 
stapten we in een gehuurd busje als 
waren we acht geronselde arbeiders 
en reden zo "vite" als het maar kon 
richting Frankrijk. 
Johan Cornelissen werd, voordat hij 
het zelf in de gaten had, achter het 
stuur geschoven en bracht ons zon-
der brokken bij de eerste stopplaats 
in de bossen bij Inor. Vanaf deze 
stopplaats waren we een uur wande-
len verwijderd van onze lunch-
plaats,waar we werden voorzien 
van warme koffie, broodjes en een 
eitje. 
Tijdens deze eerste wandeling wer-
den we verrast door een pracht van 
een vos die zijn lunch aan het sa-
menstellen was. 
Na deze schranspartij zijn we ver-
der door de bossen getrokken naar 
de helling van Inor. Een prachtige 
vallei met wilde bloemen, vlinders 
en orchideeën. Hadden we twijfels 
over de naam of soort die we zagen, 
dan gingen we te rade bij Reinier 
van Nispen, die ons haarfijn kon 
vertellen wat de namen waren van 
al dat moois waar we aan voorbij 
trokken. 
Aangekomen bij het Hotel van de 
fam. Labrosse in Aubreville hebben 
we onder het genot van een 
(misschien wel wat meer) glazen 
wijn en een uitstekend diner nog 
wat nagepraat en zijn toen onze 
bedjes gaan verdelen waarin we 
hebben geslapen als Franse roosjes. 
Op vrijdag stond er een fikse wan-
deling op het progamma.  
Vanaf ons hotel, bij een tempera-
tuur van 25 graden, zijn we gaan 
lopen naar Neuvilly-en-Argonne in 
het Bois du grande Pays.  

Onderweg hebben we kunnen ge-
nieten van weer een vos en roofvo-
gels als buizerd en zwarte wouw. 
Triest was het om te zien hoe zwaar 
de storm van december ‘99 in de 
bossen had huisgehouden. Bomen 
met een omvang van wel een meter 
waren geknakt als luciferhoutjes. 
Een ware ravage. 
Nadat we onze echte franse lunch 
genuttigd hadden, die we meegekre-
gen hadden van onze gastvrouw Pa-
tricia zijn we doorgereden naar 
Contault. Ook hier hebben we onze 
ogen uitgekeken naar de grote ver-
scheidenheid van wilde orchideeën 
en planten die hier groeien. 
Zaterdag hadden we een uitstapje 
naar Reims. De stad met een groot 
aanbod van verschillende champag-
nehuizen. Ook wij zijn zo'n cham-
pagnehuis binnen gestapt en kregen 
de indruk dat we in de Efteling wa-
ren beland. We werden in een gon-
del gezet die ons via de luidsprekers 
in duidelijk Nederlands uiteenzetten 
hoe champagne gemaakt werd. Na 
afloop mochten we van het cham-
pagnehuis "Piper Heidsieck" een 
glaasje proberen.  
‘s Middags zijn we het centrum van 
Reims ingegaan, waar het feest was 
ter ere van Jeanne d'Arc. 
Ook de prachtige kathedraal met de 
schittererende glas in lood ramen 

zijn we gaan bewonderen. Er was 
ook een hele sfeervolle middel-
eeuwse braderie in het centrum, 
waar het een en ander voor thuis 
werd meegenomen. Als laatste zijn 
we nog even de beentjes gaan strek-
ken in het dorpje Beaulieu, waar we 
een bezoek gebracht hebben aan 
een oude wijnpers uit 1600. 
En ook hier waren de bossen flink 
gehavend. Het werd een hachelijke 
onderneming om te gaan wandelen. 
Berg op berg af, onder omgevallen 
bomen door etc..  
Onze begeleiders hebben zich van 
hun beste kant laten zien en de da-
mes met een bilondersteunend zetje 
de bergen op geduwd. 
Helaas was het alweer veel te snel 
zondag en moesten we afscheid ne-
men van de gastvrije fam. Labrosse. 
Alvorens we de grens naar België 
over gingen hebben nog het dorpje 
Vauqois bezocht dat in de eerste 
wereldoorlog totaal van de aardbo-
dem is verdwenen. Opgeblazen!  
Na nog wat fossielen te hebben ge-
hakt uit een krijtwand in een plaats 
tussen Mesmont en Grandchamp en 
daarmee onze bus wat hebben ver-
zwaard voor een betere wegligging, 
zijn we huiswaarts gereden.  
Bedankt John en Frank, het was ge-
weldig! 

Ghislaine Mermans 

La vie est belle en Argonne! 
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Terugblik Bekenfietstocht 
Zo'n 98 fietsers trotseerden op 25 
juni de weinig florissante weers-
vooruitzichten -die gelukkig niet 
bleken te kloppen- en meldden zich 
tussen 10 en 11 uur bij hotel Belle-
vue in Chaam om deel te nemen 
aan onze jaarlijkse fietstocht. 
 
Groepsgewijs ging het naar het 
westen, richting vogelopvangcen-
trum de Akster in Oud-Zundert. De 
laatste groep vertrok om klokslag 
11 uur. Om tien over elf arriveerde 
nog Louis Willemen uit Rijen die 
op advies van Tjeerd Hendriks een 
woeste achtervolging inzette die 
hem deed belanden in Rijsbergen 
bij een huis met vogelkooien waar 
geen Mark en Leijer te bekennen 
was! Louis kwam tenslotte wel de-
gelijk in Zundert alwaar hij de daar 
aan de gang zijnde aardbeienfeesten 
op gepaste wijze luister heeft bijge-
zet. 
De overige fietsers kruisten onder-
tussen beek na beek: de Rode beek, 
de Heiloop, de Mark, de Moerloop, 
de Bollekensloop en hoe ze alle-
maal ook mogen heten. In totaal 
gingen zo'n 25 beekpassages, al dan 

niet opgemerkt, onder de wielen 
door. De Mark en Leij Wegenwacht 
in de persoon van Fred Froger hoef-
de slechts een keer in actie komen 
vanwege een klapband. Verdere pe-
rikelen bleven uit. 
 
Op het vogelopvangcentrum in 
Oud-Zundert liepen alle groepen 
samen en werd het een zeer gezelli-
ge ravitaillering dank zij de goede 
zorgen van Charles Brosens en het 
voorbereidende werk van het 
broodsmeerteam onder leiding van 
Elly Cornelissen. De temperatuur 
was behaaglijk en de eerste pintjes 

verschenen op tafel. Op dat 
moment waren 23 kilome-
ters afgelegd, niks aan de 
hand dus. 
Het tweede en aanzienlijk 
langere deel van de fiets-
tocht voerde ons door onder 
meer natuurgebied de 
Krochten. Eenmaal de Bel-
gische grens gepasseerd 
fietsten we langs het prach-
tig gerestaureerde kasteel 
Maxburg waar we ons even 
in het begin van de vorige 
eeuw waanden. 
De snelweg Breda - Ant-
werpen over en via Meer 

binendoor naar Meerle. Hier deden 
zich wat stramme ledematen en an-
dere niet met name te noemen li-
chaamsdelen zich bij enkelen al ge-
voelen. Maar gelukkig; eenmaal 
langs landgoed den Rooy en Leem-
beek kwam de Chaamse kerktoren 
en daarmee het eind van de fiets-
tocht in zicht. Opgemerkt mag wor-
den dat de deelnemende jeugdleden, 
en dat waren er heel wat, verbazend 
gemakkelijk de 58 kilometers aan-
konden en tegen het einde zelfs be-
gonnen te demarreren. Eenmaal te-
rug in Bellevue werd er lekker uit-
geblazen en nagekaart. 

Frank Degenaar 
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Een compleet overzicht van sporen 
van zoogdieren, vogels, reptielen en 
amfibieën uit West-Europa wordt 
gegeven in het in 1999 verschenen 
boek "Veldgids Diersporen" van 
Annemarie van Diepenbeek. De 
gids is rijk geïllustreerd en bevat 
vele sleutels voor determinatie en 
ecologische informatie die verband 
houdt met diersporen. 
Uitgeverij KNNV, Utrecht, ISBN 
nr. 90-5011-114-9. 400 pagina's.  
Prijs fl 59,95, voor KNNV- en 
IVN-leden ƒ 52,95. 

Veldgids 
diersporen Mark en Leij zet zich in voor be-

houd en versterking van de na-
tuur- en landschapswaarden in de 
streek. De resultaten tonen aan dat 
onze vereniging daarin behoorlijk 
succesvol is. Dankzij onze grote 
achterban van Mark en Leij leden 
hebben wij een belangrijke in-
breng in allerlei overlegstructuren 
en bij instanties. 
 
Omdat wij namens onze leden han-
delen, willen wij ook graag hun me-
ning over allerlei zaken beter leren 
kennen. Het kan best zijn dat onze 
leden over sommige natuurzaken 
een andere mening hebben dan wij 
denken.  
Daarom wordt er voortaan elke eer-
ste donderdag van de maand het 
"Groene Café" gehouden. 
Het "Groene Café" is een avond 
waarbij in een gezellige en informe-
le sfeer kan worden gepraat over al-
lerlei onderwerpen die betrekking 
hebben op natuur en landschap in 
de streek.  
Een vaste werkgroep van een zestal 
personen bereidt dan vergaderingen 

Het Groene Café 
voor met o.a. gemeentes, Staatsbos-
beheer, Natuurmonumenten, Mark 
en Weerijs etc. Ook komt het voor 
dat we specialisten op een bepaald 
gebied uitnodigen om ons voorlich-
ting te geven. Verder kan het bij-
voorbeeld gaan over bestemmings-
plannen, ruimtelijke ordening, 
jacht, recreatie, landinrichting en 
noem maar op.  
Iedereen is vrij om tijdens deze 
avonden  de werkgroep te verster-
ken, zijn mening te geven of ge-
woon als toehoorder aanwezig te 
zijn. Tevens kunt u op deze avon-
den informatie inwinnen over deze 
onderwerpen. Deelname aan deze 
avonden kan daardoor ook voor 
uzelf heel leerzaam zijn. 
Uw inbreng helpt Mark en Leij om 
op de juiste manier te handelen 
waar het gaat om de bescherming 
van de waarden in onze streek.  
Het Groene Café: Elke eerste don-
derdag van de maand, hotel Belle-
vue, Dorpsstraat 27 in Chaam, aan-
vang 20 uur. 

Mark en Leij 

Terugblik Millenniumwandeling 
Op zondag 2 april werd het laar-
zenpad door natuurreservaat "'t 
Broek" voor het eerst betreden 
door een grote schare natuur-
liefhebbers. Ruim 140 wandelaars 
trokken de stoute laarzen aan en 
maakten onder een stralende voor-
jaarszon nader kennis met dit 
prachtige natuurgebied. 
 
Dit zogeheten Broekpad voert vanaf 
de bebouwde kom van Chaam 
dwars door het reservaat. Natuur-
monumenten en Mark en Leij heb-

ben samen gezorgd voor een mooi 
boekje met een routebeschrijving, 
een kaartje en allerlei boeiende 
wetenswaardigheden over het verle-
den en heden van de plekken langs 
de wandelroute.  
Verkrijgbaar bij het VVV, Natuur-
monumenten en vanzelfsprekend 
ook bij de Mark en Leij Natuur-
winkel. 
 
In bijgaande fotoreportage een im-
pressie van die mooie zondag-
morgen. 

Het Groene Cafe 
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Dialezing diersporen 
Op 15 december geeft Annemarie 
van Diepenbeek een dialezing over 
diersporen. Annemarie noemt haar 
diaserie "Stille getuigen".          
 
Een passerend konijn, een rap in de 
boom vluchtend eekhoorntje, een 
ons op veilige afstand beloerende 
ekster; zulk soort dieren wil ons pad 
nog wel eens kruisen tijdens een 
boswandeling op de zondagmorgen. 
Een enkele keer hebben we zelfs 
het geluk een ree op haar voedsel-
tocht te verrassen. Maar er speelt 
zich heel wat méér af in het bos, op 
de akker en langs de plattelands-
weg, zonder dat we daar als wande-
laar ook maar enige weet van heb-
ben.  
Zelfs in ons eigen achtertuintje en 
in het stadspark voltrekken zich in 
de schemering en onder de nachte-

lijke sterrenhemel miniatuur-
drama's, stoeipartijen en feestmaal-
tijden, waaraan wij mensen part 
noch deel hebben. 
Toch zijn er allerlei zichtbare teke-
nen die erop wijzen dat er dergelij-
ke kleine gebeurtenissen in de die-
renwereld hebben plaatsgevonden. 
Deze tekenen noemen we dierspo-
ren. Sporen, die ons de eerdere aan-
wezigheid verraden van veelal 
schuwe diersoorten die vooral 's 
nachts actief zijn. Ze vertellen ons 
soms iets over gedrag, voedselkeu-
ze, leeftijd, territoriumgrenzen of 
natuurlijke vijanden. 
Onder diersporen verstaan we be-
halve voetafdrukken (prenten) ook 
de uitwerpselen, vraatsporen, maal-
tijd- en prooiresten, nestmateriaal, 
holen en nesten, looppaadjes, haren, 
afgeworpen geweistangen enz. 

Soms zijn deze sporen opvallend en 
hebben de dieren hun aanwezigheid 
ermee kenbaar willen maken aan 
soortgenoten; meestal zijn ze echter 
onopvallend, maar daarom niet 
minder interessant. 
Moeder Natuur loopt niet te koop 
met haar geheimen, maar ze geeft 
ze wel prijs aan de oplettende wan-
delaar in de vorm van diersporen. 
Diersporen in een verscheidenheid 
die bijna grenzeloos is. 
Deze diaserie leidt u aan de hand 
van een aantal voorbeelden in in het 
leren zien van zulke sporen en in 
het reconstrueren van de gebeurte-
nissen, waarvan de "stille getuigen" 
aan uw voeten liggen. 
Aanvang 20.00 uur in Hotel Belle-
vue in Chaam. 

Dialezing paddestoelen 
Op 24 november geeft Joke Anema 
een dialezing over paddestoelen. 
Ze noemt haar lezing "De wonder-
lijke wereld van de paddestoelen". 
 
In tegenstelling tot vogels en plan-
ten zijn paddestoelen lange tijd een 
min of meer vergeten groep ge-
weest. Eigenaardig eigelijk, want ze 
hebben altijd wel sterk tot de ver-
beelding van de mensen en hun bij-
geloof gesproken. Hiervan getuigen 
nog altijd namen als: duivelsei, Sa-
tansboleet, heksenkring, Elfenbank-
je, Judasoor en andere. Wat de ken-
nis aangaat, deze ging bij velen niet 
verder dan de eetbare soorten, zoals 
de Hanekam of de Cantharel.  
Van de vele niet eetbare soorten 
werd gemakshalve aangenomen dat 
ze dan wel giftig zouden zijn.  
Inmiddels is de belangstelling 

groeiende en komen er steeds meer 
boeken over dit onderwerp op de 
markt. Maar het is en blijft een 
moeilijke, zij het zeer boeiende ma-
terie. Moeilijk, omdat bij het deter-

mineren een microscoop vaak on-
ontbeerlijk blijkt te zijn. Dit in te-
genstelling tot de planten, die met 
een goede flora en loep redelijk ge-
makkelijk op naam zijn te brengen. 
Boeiend, omdat wie eenmaal met 
het virus is besmet, van geen op-
houden meer weet.  
Je komt tot de ontdekking dat, naar-
mate de soortenkennis toeneemt, 
ook het besef groeit, dat je er eigen-
lijk maar bedroefd weinig van af 
weet. Wist u dat er in ons land meer 
dan 3.000 soorten voorkomen, ruim 
twee maal zo veel als planten! 
Alles wat die paddestoelen, met hun 
grote verscheidenheid aan vormen 
en kleuren, zo interessant maakt, 
krijgt u te zien tijdens deze bijzon-
dere diaserie.  
Aanvang 20.00 uur in Hotel Belle-
vue in Chaam. 
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IJsvogels op Bouvigne 
De ijsvogel op Bouvigne in het 
broedseizoen 2000 
 
Jan Boers, een vogelliefhebber in 
hart en nieren, is werkzaam bij het 
Hoogheemraadschap van West-
Brabant. Het Hoogheemraadschap 
opereert vanuit kasteel Bouvigne 
dat gelegen is op een landgoed van 
4 hectare groot. Vele vogelsoorten 
gedijen hier uitstekend onder het 
wakend oog van Jan. 

Vanaf augustus 1988 kom ik - met 
uitzondering van de weekeinden en 
de vakanties - bijna dagelijks in de 
tuinen van kasteel Bouvigne. Dit 
kasteel met kantoorgebouwen en 
zijn prachtige tuinen ligt in het 
Markdal, zuidelijk van Breda, tegen 
het stadsdeel Ginneken. Het Bou-
vignecomplex met zijn parkland-
schap wordt omgeven door weilan-
den en vormt de overgang tussen de 
rivier De Mark aan de oostkant en 
het Mastbos, westelijk ervan.  
Rondom het uit 1494 daterende 
kasteeltje ligt een tamelijk brede 
gracht, dat aan de straatzijde de 
breedte heeft van een vijver. Het 
water van de gracht staat in verbin-
ding met een smallere grachtengor-
del die rondom de tuinen is gesitu-
eerd. Noordelijk van de tuinen, op 

de grens met de ijsbaan, loopt een 
afwateringssloot in de richting van 
De Mark. Deze sloot vormt een 
mooie 'natte verbinding' met de ri-
vier. Voldoende waterpartijen dus 
met her en der wat steile oeverkan-
ten die bovendien veel vis herber-
gen. Kort gezegd: ideale omstan-
digheden en een geschikt biotoop 
voor de ijsvogel om te broeden. 
Echter, van een geconstateerd 
broedgeval was in ieder geval de 
afgelopen twaalf jaren geen sprake. 
Mogelijk dat de tuinen en de tame-
lijk verkeersintensieve Bouvigne-
laan door de ijsvogels als te druk 
werden ervaren. Wel werden inci-
denteel ijsvogels waargenomen, 
waarschijnlijk vogels die broedden 
aan de Mark en hier zo af en toe 
kwamen foerageren.  
Nu, in maart 2000, lijkt een serieu-
ze broedpoging te worden onderno-
men. Voordat er voor mij aanwij-
zingen ontstaan dat er wel eens ge-
broed zou kunnen gaan worden, het 
is dan 13 maart, is door collega's in 
februari tweemaal en in de tweede 
week van maart eenmaal een ijsvo-
gel gezien. 

Maandag 13 maart  
's-Morgens om ongeveer 10.00 uur, 
vliegt een ijsvogel vanuit de oost-
kant van de kasteelgracht, ter hoog-
te van het prieeltje, richting Bou-
vignelaan, linksom het kasteel. Uit 
beeld. Nog geen twee minuten later 
hoor ik boven de bosschages bij het 
helofytenfilter, uit de richting van 
De Mark komend, een schel flui-
tend tsieie, de doordringende en 
kenmerkende roep van het manne-
tje. Dat zou kunnen duiden op twee 
ijsvogels. Een mannetje en een 
vrouwtje? 
De middagpauze gebruik ik, gehol-
pen door een van de Bouvignetuin-
mannen, om twee oeverwandjes aan 
de gracht met spade recht af te ste-
ken. Dit zat al jaren in de planning 
en er was al eens extra zand voor 
aangebracht. Probleem bij deze 
plek is dat opkomend riet en gele 
lissen over een maand een belem-
mering kunnen vormen in de aan-
vliegroute; maar goed, we zullen 
wel zien. Die dag neem ik nog één 
keer een ijsvogel waar. 
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lengterichting, met de kop naar vo-
ren, in zijn vier centimeter lange 
snavel. Het vrouwtje is duidelijk 
opgewonden. Ik hoor haar piepge-
luiden maken en ze is heel even on-
rustig. Dan voert het mannetje haar 
met de prooi. Dit voeren maakt deel 
uit van het baltsgedrag en zou, vol-
gens de boeken, een tweeledig doel 
dienen. Het verstevigt enerzijds de 
band tussen beiden en voorkomt 
anderzijds dat zij nog veel energie 
moet steken in het zelf voorzien in 
voedsel. Door het haar zo gemakke-
lijk te maken, kan zij haar energie 
beter besteden aan de productie van 
de eieren en de voortplantingstaak 
in het algemeen. Na het voeren van 
het vrouwtje verdwijnt het mannetje 
en gedurende het volgende half uur 
blijft zij rustig op een takje zitten, 
zij het van een andere boom dan 
waarin zij de vis geconsumeerd 
heeft. In afwachting van nog meer 
verwennerij. Haar gedeeltelijk oran-
jerode ondersnavel, die haar als 
enig afwijkend kenmerk onder-
scheidt van het mannetje, is goed te 
zien. Bij het mannetje is de snavel 
in het geheel glimmend zwart. 
Waarschijnlijk omdat het mannetje 
in haar beeld komt (niet in het mij-
ne) wordt ze weer zichtbaar opge-
wonden. Dan vliegt ze uit mijn ge-
zichtsveld en ik ga naar huis.  

Woensdag 15 maart 
Weer vliegt een ijsvogel weg vanuit 
de hoek bij het prieeltje in dezelfde 
richting als maandag.  
 
Vrijdag 17 maart 
Vroeg in de morgen, vóór werktijd 
omstreeks half acht, zie ik een man-
netje en vrouwtje ijsvogel bij een 
rechte oeverwand. Eén van beiden 
fladdert even bij een gat in de oever 
en verraadt mij zo de mogelijke in-
gang van hun nest. Zouden ze deze 
plaats hebben uitgekozen als broed-
plaats? Hebben ze hier deze en vo-
rige week hun broedhol uitgegra-
ven? Ze maken een pijp met een 
diameter van ongeveer zes centime-
ter en in lengte variërend van 30 tot 
90 centimeter, onder een hoek van 
tien graden omhooglopend, in een 
steile oeverwand. Mannetje en 
vrouwtje wisselen elkaar bij het 
graven regelmatig af. Hun dolkvor-
mige snavel is daarbij een welkom 
instrument. Per dag zouden ze zo'n 
tien centimeter vorderen. Aan het 
eind van de broedpijp bevindt zich 
de nestkom van tien bij vijftien cen-
timeter. Opdat de eieren niet naar 
beneden zullen rollen, is de nest-
kom enigszins hol gemaakt. De ijs-
vogel bekleedt deze ruimte niet, 
maar al snel zal de bodem bedekt 
zijn met graatjes en schubben. 
 
Maandag 20 maart 
Bij aankomst op mijn werk om on-
geveer negen uur zie ik al één van 
beide ijsvogels voor mij uitvliegen. 
Gelukkig, waarschijnlijk geen ver-
storing tijdens het weekend, want 
ze zitten op een verstoringsgevoeli-
ge plek. Hij is er nog. De lente is 
begonnen.  
's-Middags even na vijf uur doe ik 
een heel mooie waarneming. Ik heb 
dan al even moeten posten voordat 
ik ze zie. Maar dan ………beide 
vogels komen weer bij hun broed-
pijp. Het mannetje vliegt uit beeld 
en keert na vijf minuten terug met 
een kleine vis. Hij heeft de vis in 

Dinsdag 21 maart  
Omstreeks 13.00 uur scheert het 
mannetje, roepend, laag over de 
gracht. Hij komt uit de richting van 
de broedplaats. Eén blauwe schicht. 
Hij maakt hoogte om tussen de bo-
men op de noordkant van de gracht 
door en over de 'vloeivelden" van 
de ijsbaan naar De Mark te vliegen. 
Zou hij dan toch zijn visjes uit de 
rivier gaan halen?  
Bij het bekijken van het broedhol, 
waarvan ik de eerste tien centimeter 
kan zien, zie ik duidelijke sporen 
van betreding. De onderkant van 
het vlieggat is voor het eerst iets 
uitgesleten en het strootje dat giste-
ren nog in de breedte lag, ligt nu in 
de lengterichting. Nu ik haar niet 
meer zie, vermoed ik dat hij haar 
mogelijk is gaan voeren in het nest. 
Zou ze haar eerste ei gelegd hebben 
en zit ze nu voor het eerst te broe-
den? Ik vermoed het eigenlijk wel. 
Gisteren broedde ze vast nog niet. 
Daarvoor heb ik haar te lang in 
beeld gehad. Het ei (of: de eieren?) 
zou zijn afgekoeld. En dat is fataal. 
En ook het mannetje hield op dat 
moment de eieren niet warm. Geen 
van beide - bij ijsvogels broeden 
beide geslachten - was gedurende 
het uur dat ik zicht had op de nest-
ingang in het broedhol. Elseviers 
broedvogelgids geeft aan dat deze 
soort meestal eind april begint te 
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misschien al eieren zijn. Gedurende 
het uur dat ik er was, zouden ze zijn 
afgekoeld en broedende vogels la-
ten dat niet gebeuren. Tenzij ze ver-
stoord zijn natuurlijk, maar ook 
daarvan is nog geen sprake nu ze 
zich zeer regelmatig ophouden in 
de onmiddellijke nabijheid van het 
nest. De baas roept.  
 
Donderdag 23 maart 
Onder een hemelblauwe lentelucht 
laten beide ijsvogels zich, blinkend 
in de zon, prachtig bekijken bij de 
vijver. Een half uur lang. Hij be-
weegt zich regelmatig van boompje 
naar boom, van lamp naar hek, 
maar altijd boven het water zodat 
hij af en toe een stootduik kan uit-
voeren. Hij lijkt bij zijn vijf duiken 
niet erg succesvol. Zij wacht gedul-
dig af en verplaatst zich op een be-
paald moment naar de rododen-
drons op de noordkant van de 
gracht. 't Is duidelijk dat ze slechts 
gevoerd wil worden. Op een be-
paald moment vliegen ze naar De 
Mark om daar zijn 'kingfisher'-
geluk te beproeven. Einde van de 
voorstelling. 
 
Vrijdag 24 maart  
Rond twaalf uur een ijsvogel zien 
oversteken van de vijver naar de 
broedplaats. Het ging te snel om te 
kunnen zien of het om het mannetje 
of om het vrouwtje ging. Net daar-
voor ook vastgesteld dat de broed-
pijp nog steeds wordt betreden. 
Daaraan twijfelde ik gisteren sterk 

omdat het vanaf afstand 
leek alsof de zwarte, 

humusrijke aarde enigs-
zins opdroogde, althans iets 
lichter van kleur werd. Het-
geen zou hebben kunnen dui-
den op niet-betreding. Ik weet 
niet of ze, wanneer er nog 

geen eieren zijn, een bezoek aan de 
pijp wel eens een dag achterwege 
laten. Vandaag waren er weer verse 
sporen aan het begin van de pijp. 
Ook mijn ijsvogelwaarneming van 

vandaag duidt er op dat ze nog al-
tijd in de directe omgeving van het 
broedhol (willen) verkeren. 't Is 
goed dat er weer een weekend van 
relatieve rust voor de omgeving 
aanbreekt.  
 
Dinsdag 18 april 
Te vroeg victorie gekraaid !!! De 
wens is de vader van de gedachte. 
Vanaf maandag 27 maart zijn de 
ijsvogels niet meer waargenomen. 
Ook de broedpijp werd niet meer 
betreden. Waarschijnlijk hebben ze 
het hier toch te druk gevonden of ze 
zijn gewoon verstoord. Heel jam-
mer. Misschien dat het ze in de toe-
komst nog ooit lukt hier tot daad-
werkelijk broedsucces te komen. 
De potentie is in ieder geval aanwe-
zig. 

Jan Boers 

broeden, maar "soms ongeveer een 
maand eerder". Het zijn vroege 
broeders en de natuur lijkt dit jaar 
sowieso in veel opzichten drie tot 
vier weken haar tijd in het seizoen 
vooruit. Het zou dus prima kunnen. 
 
Woensdag 22 maart  
Om ongeveer kwart over zeven in 
de morgen ben ik op mijn waarne-
mingsplaats. Ik heb geleerd dat 
voor vogels kijken geduld nodig is. 
Vaak veel geduld. En soms wordt 
dat beloond, zoals nu. Om 07.35 
uur komen beide vogels mijn beeld 
invliegen. Ze zitten nu in het boom-
pje, waarin ook het vrouwtje op 20 
maart een half uur lang te aan-
schouwen was. Ik noem dit bij bei-
den geliefde boompje voor het ge-
mak even boompje B. Het dichtst 
bij het nest gelegen boompje: 
boompje A. Ook hierin heb ik ze nu 
al regelmatig gezien. Het mannetje 
neemt kort achter elkaar vanaf zijn 
tak vier duiken in het water. Duide-
lijk bedoeld om even een bad te ne-
men en niet om vis te verschalken. 
Hij poetst zich dat het een lieve lust 
is. Vrouwlief is ondertussen naar 
boompje A gevlogen. "Ga nou die 
pijp in ….", zo wens ik hardop. 
Maar nee. Ik kan me niet voorstel-
len dat ze mij aanwezig weet. De 
broedpijp is weer zichtbaar betre-
den geweest. Maar nog geen enkele 
keer dat ik er getuige van mocht 
zijn. Ze vliegt terug naar boompje 
B, waaruit het mannetje juist bij 
mij voorlangs is weggevlo-
gen. Daar blijft ze zitten. Na 
tien minuten uit beeld te zijn 
geweest, keert het mannetje 
terug in boompje A. Zijn 
kobaltblauwe rug is in-
drukwekkend van kleur. Ik denk 
toch dat het mannetje iets feller van 
kleuren is dan het vrouwtje. Hij 
vliegt door naar B en na enige se-
conden vliegen ze samen uit beeld. 
Al bij al duurde dit tafereel een 
kwartier. Ik haal een streep door 
mijn vermoeden van gisteren dat er 

Vissende vogels?? 
Meldingskaartje  

schrijven!! 



lang geleden: Jan (r) samen met  Johan Schaerlaeckens en Ad Jansen in Spanje 
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In de vorige nieuwsbrief plaatsten 
we een ingezonden stukje over de 
twee jongste vogelaars van Mark 
en Leij. Hoe zo'n verhaal verder 
zou kunnen gaan, geeft Jan Ver-
meulen onderstaand weer. 
 
Jan heeft op dit moment een totaal 
van 5377 (!!) waargenomen vogel-
soorten op zijn naam staan. Dit ge-
geven maakt hem nummer één van 
Nederland en nummer 47 van de 
hele wereld. Eind 2000 zal hij zijn 
zestigste land bezoeken (Bolivia) en 
ongetwijfeld zullen er weer nieuwe 
waarnemingen op zijn computer 
bijgeschreven kunnen worden. 
 
Het begin 
Hoe word je vogelaar, hoe begint 
zoiets? In mijn reeds lang vervlo-
gen jeugd, toen op de lagere school 
gelegen naast slagerij Nikkessen, de 
meesters de Swart, Baak en Diep-
straten nog de scepter zwaaiden, 
was ik al min of meer een natuur-
liefhebber. 
Elke woensdagmiddag en vaak ook 
op zaterdagmiddag trok ik met m'n 
buurjongen Johan erop uit, de na-
tuur in. Op heel jeugdige leeftijd 

maakten we al de omgeving van het 
"Teskesbos" onveilig en later toen 
we iets ouder waren gingen we naar 
de Strijbeekse Heide, de Goudberg 
en soms ook naar de Hondsdonk of 
het Valkenberg. 
Naar de landgoederen gingen we 
niet zo vaak, omdat dat toentertijd 
verboden gebied was en je er niet 
de vrije toegang had zoals heden 
ten dage het geval is en je moest 
dan ook voortdurend op je hoede 
zijn om niet te worden betrapt door 
overijverige jachtopzieners.  
We gingen dan op zoek naar vogel-
nesten en verzamelden eieren die 
we uitbliezen en aan een touwtje re-
gen. We zochten vooral de ekster- 
en kraaiennesten op, want het was 
een uitdaging om in de hoogste en 
dunste boomtoppen deze vogels van 
hun eieren te beroven. In eikenbo-
men klimmen was geen kunst, maar 
zo gauw het een grove den of een 
lariks was, werd het andere koek, 
en menigmaal kwamen we dan ook 
met stevige schaafwonden thuis. 
Maar ook het grondwerk schuwden 
we niet. We zochten in het voorjaar 
naar kievitsnesten, waarbij we ook 
nesten van grutto’s en wulpen te-
genkwamen, maar de eieren van de-
ze vogelsoorten lieten we om on-
duidelijke redenen meestal met rust. 

                                       van een vogelaar   

In het voorjaar struinden we de 
"Maaibeek" af en vingen grote 
snoeken, voorns, baarzen en soms 
ook paling, die we dan trots aan ie-
dereen lieten zien. Het was nog een 
tijd van overvloed en ik geloof niet 
dat we er veel kwaad mee aanricht-
ten. Het was de tijd dat je blauwe 
korenbloemen overal tussen het 
graan zag bloeien en het waren ook 
de jaren dat de zwarte sterns nog 
broedden op het Zwartven en er 
zich langs de Oude Baan een grote 
oeverzwaluwkolonie bij een zandaf-
graving bevond. 
In die tijd hadden de vogels nog 
prachtige namen zoals hannikbroek, 
koolduif, bietutje, modderkieken, 
klamper en zandfluiter. 
Ik had een zorgeloze jeugd, maar 
niet alles wat ik deed werd door 
mijn ouders gewaardeerd. Op een 
gegeven dag had ik het lumineuze 
idee om in een sparrenbos bij het 
Langven gevonden koolduifeieren 
door m'n pa z'n postduiven te laten 
uitbroeden. Een welverdiende 
schrobbering werd m'n deel, maar 
bij het in de woonkamer loslaten 
van een vijftigtal 
kwakende kikkers 
brak de hel pas echt 
los! 
 Jan op de lagere school, wachtend op 

de verlossende schoolbel 
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Spoor- 
zoekertjes 

In deze rubriek “Spoorzoekertjes” kunnen de le-
den 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. 

Grond gezocht 
Welke grondbezitter kan mij helpen 
aan een rustig gelegen stukje grond 
van ± 200 m² voor een natuur(lijke) 
tuin? Bij voorkeur met schuurtje of 
mogelijkheid voor opslag gereed-
schap en schuilgelegenheid. 
Inlichtingen: Angenita Nieudorp 

 076-5602132 
 

**************** 
 

Kamprestanten 
bij deze de "gevonden voorwerpen" 
van ons jeugdkamp: 
 
GEVONDEN: 
1 kussensloop wit 
1 washandje met groene blaadjes- 
   rand (hoe toepasselijk) 
1 witte handdoek, versierd met twee 
   poezekoppen 
1 theedoek, wit/rood ruitje 
1 theedoek, rode blokjes 
1 vork, metaal 
1 vork en mes grijze heft 
1 blauwe handdoek 
1 paar badslippers zwart met groen 
   randje 
1 creme kleurig (althans dat was 
   het) polo shirt 
 
VERLOREN: 
1 paar groene laarzen maat 40 
1 campingbestek, aluminium 3 in 1 
   systeem 
1 hoes slaapzak, donkerblauw,  
   merk Nomad 
1 paar knalroze meisjeslaarzen 
   (Laurens misschien??) 
1 mes en vork, blauw plastic 
1 blauwe pyamatrui 

Ouder, wijzer en serieuzer…. 
De jaren verstrijken, je jeugd is 
voor je het weet voorbij, je verliest 
je jeugdvrienden uit het oog en de 
studie krijgt voorrang. Natuurtoch-
ten worden niet meer ondernomen 
en in het weekend krijgt een bezoek 
aan "Madammeke Bus" of aan 
"Den Biering" de voorkeur. Tot het 
midden van de zeventiger jaren heb 
ik weinig belangstelling meer voor 
de natuur, maar op een zondagna-
middag kom ik mijn oude makker 
Johan weer tegen in de Loco-bar. 
We biljarten een partijtje en na de 
nodige glaasjes gerstenat genuttigd 
te hebben, halen we oude herinne-
ringen op. Johan begint enthousiast 
te vertellen over zijn nieuwe hobby, 
het kijken naar vogels, hetgeen hij 
al enkele jaren doet. Elke zaterdag-
ochtend trekt hij er met een paar 
vrienden op uit om in Chaam en 
omgeving natuurgebieden te bezoe-
ken om hier de vogels te bekijken. 

Johans enthousiasme werkt aanste-
kelijk, en op een druilerige zater-
dagochtend meld ik me bij hem en 
samen met enkele andere Chaamse 
vogelliefhebbers trekken we er op 
uit om naar de vogels te gaan kij-
ken. Tijdens deze inwijdingstocht 
zie ik een buizerd close-up in de te-
lescoop en op de Bleeke Heide zie 
ik mijn eerste goudplevier en vele 
kramsvogels en koperwieken en 
nog veel meer.  

Een wereld gaat voor me open en 
na een wat aarzelend begin ga ik el-
ke zaterdag mee op pad om naar de 
vogels te kijken. 
Niet lang daarna koop ik de Peter-
son vogelgids en een goedkope 
prisma-verrekijker. 
Ik ben een hopeloos trage leerling, 
kan de zang van een vink niet van 
een winterkoninkje onderscheiden 
en ben soms de wanhoop nabij. 
Maar heel langzaam maak ik onder 
leiding van Johan vorderingen en 
na enige tijd herken ik zelfs de 
moeilijke zang van de tjiftjaf. 
Ik ga met Johan en z'n vrienden 
naar de Flevopolder, naar de delta 
in Zeeland en ook naar het buiten-
land (Duitsland en de Argonne). 
Het is duidelijk, ik ben inmiddels 
verslaafd aan het vogelkijken. 
 
De wereld wordt groter 
Tot het eind van de tachtiger jaren 
blijf ik trouw meegaan met de we-
kelijkse vogeltochten, maar allengs 
krijgen buitenlandse vogelreizen 
meer de voorkeur. Eerst Europa, 
daarna de andere werelddelen. De 
laatste jaren vertoef ik gemiddeld 
zes weken per jaar in het buitenland 
om daar de vogels te bestuderen en 
deze bezigheid heeft het vogelen op 
het thuisfront een beetje naar de 
achtergrond verdrongen. 
Enkele jaren geleden ben ik lid ge-
worden van Mark en Leij en veel-
vuldig bezoek aan het reservaat “‘t 
Broek” heeft mijn belangstelling 
voor de streek weer volop aange-
wakkerd. 
Dit jaar ben ik zelf ooggetuige ge-
weest van "Het Sprookje van de 
Bleeke Heide" en nu kan je me 
weer elke week in een van de na-
tuurgebieden in de omgeving van 
Chaam aantreffen. 
Ik vermoed dat ik vogelliefhebber 
blijf tot ik het tijdelijke met het eeu-
wige heb verwisseld, elk mens heeft 
tenslotte recht op zijn eigen afwij-
king. 

Jan Vermeulen 

De ochraceous pewee, een zeer 
zeldzame soort vliegenvanger  

uit de gebergten van Costa Rica. 
De eerste foto ooit van deze soort, 

gemaakt door Jan. 
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Sinds ongeveer anderhalf jaar 
werkt er in de gemeente Alphen-
Chaam een groenambtenaar. Hoe 
je zoiets wordt en hoe een 
“stadsjongen” terecht kwam in het 
Brabantse land vertelde Frans van 
Zijderveld, de groenambtenaar 
zelf. 
 
Droombaan 
Frans had -net als vele jongens- al 
vroeg een droombaan in gedachten: 
boswachter. Het verschil zat hem in 
het feit dat Frans ervoor ging om 
van zijn droom werkelijkheid te 
maken. Het zat hem echter niet 
mee, na de MAVO werd hij uitge-
loot voor de middelbare bosbouw-
school in Velp (wat vooral kwam 
door het gebrek aan een goede 
'kruiwagen' zegt Frans). 
Hij kreeg het advies om het te pro-
beren op de hogere bosbouwschool, 
maar dan moest hij eerst zorgen 
voor een HAVO diploma. Zo ge-
zegd, zo gedaan, Frans haalde de 
HAVO en ging studeren. In eerste 
instantie ging hij naar Boskoop  de 

studie landschapsarchitectuur vol-
gen, dit bleek toch niet de goede 
keus. Het bos bleef harder roepen 
dus toch naar Velp met als studie-
richting cultuurtechniek en tropi-
sche bosbouw. Door deze dubbele 
studie moest hij ook een dubbele 
stage doorlopen.  
 
Voor tropische bosbouw kwam hij 
terecht op het Afrikaanse continent, 
een jaar lang werkte hij in Kame-
roen en Burkina Fasso. 
Na het tropische woud doorliep 
Frans stages op de Veluwe en in 
Flevoland. Na al dat bos beviel de 
weidsheid van de polder hem ook 
erg goed, er waren veel mogelijkhe-
den, veel ruimte en ook weer ande-
re boomsoorten om mee te werken 
(b.v. Acacia en beuk). 
 
In dienst 
Na zijn opleiding werd hij opgeroe-
pen voor de militaire dienst. Liefst 
wilde hij natuurlijk aan het werk 
maar Frans besloot om er maar het 
beste van te maken. Hij werd opge-

leid tot officier in Schaarsbergen en 
was daarna gelegerd in Ermelo. On-
danks de verplichting was het toch 
een leuke en gezellige tijd. 
 
Carriëre 
Na dienst kwam hij via een uitzend-
bureau terecht bij Staatsbosbeheer 
regio Holland/Utrecht in Zeist. Hier 
werd hij de schakel tussen het re-
giohoofd (de beleidmaker) en de 
opzichter (de uitvoerende). De eer-
ste stap op weg naar zijn huidige 
functie, zoals later blijkt.  
In 1992 was er een reorganisatie 
binnen SBB en Frans zijn functie 
verdween en Frans dus ook.  
Hij verwisselde de zandgronden 
van Utrecht voor de Zeeuwse klei 
en werkte daar 5 jaar met veel ple-
zier. In Zeeland kwam hij terecht 
bij DLG (Dienst Landelijk Gebied )  
in de zak van Zuid-Beveland. Voor 
deze dienst hield hij zich vooral be-
zig met onder andere wegbeplan-
ting, erfbeplanting, poelen en 
dorpsbosjes (dit zijn kleine aange-
plante bosjes van plm. 20 ha. die in 
de directe buurt van een dorp liggen 
met een recreatieve functie).  
Een extra demensie na al de zand-
gronden was de kennismaking met 
klei, zout, en eb en vloed. In de ja-
ren dat Frans daar werkte is er on-
geveer 500 tot 600 hectare multi-
functioneel bos aangeplant. 
Dit is bos met als functie niet alleen 
recreatie, maar dat ook natuurwaar-
den heeft voor de omgeving, en 
soms ook voorziet in houtbehoefte.  
Met het plannen en realiseren van 
bos met meerdere functies kom je 
vanzelf in contact met meerdere be-
langengroepen, denk bijvoorbeeld 
aan organisaties als SBB en Natuur-
monumenten, aan betrokken ge-
meentes en bewonersverenigingen 

Sonja in gesprek met……. 
Frans van Zijderveld 
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die allemaal hun wensen kenbaar 
willen maken. Frans vertelt dat zul-
ke projecten weleens moeizaam 
konden verlopen door de veelheid 
van gesprekspartners. Maar al met 
al heeft hij er toch een goed gevoel 
aan overgehouden, 600 hectare bos 
is immers geen peuleschil. 
 
Gemeente Alphen-Chaam 
Na vijf jaar nam Frans de uitdaging 
aan om zijn vakgebied eens van de 
andere kant mee te maken; hij solli-
citeerde bij de gemeente Alphen-
Chaam als cultuurtechnisch ambte-
naar (of, zoals het hier heet: groen-
ambtenaar) en verhuisde met zijn 
gezin naar het Alphense.  
Toen hij hier ongeveer anderhalf 
jaar geleden begon speelde er veel; 
ruilverkavelingen,  herzieningen be-
stemmingplannen en groenbeleids-
plannen om er enkele bij naam te 
noemen.  
Dit alles maakt het superafwisse-
lend, maar heeft als nadeel dat veel 
dingen niet te plannen zijn.  
Een van de eerste dingen die Frans 
in de gemeente gedaan heeft is het 
inventariseren van al het gemeente-
lijk openbaar groen. Nu is precies 
bekend hoeveel bomen, grasvelden, 
wegbermen, speeltuintjes, honden-
toiletten enzovoort de gemeente in 
bezit of beheer heeft. 
Naar aanleiding hiervan heeft hij 
zich gebogen over het groenbeleids-
plan (binnen de bebouwde kom) en 
het natuur- en landschapsbeleids-
plan (buiten de kom), zaken die al-
lebei in het 4e kwartaal van 2000 
zullen worden besproken in de ge-
meenteraad en diverse commisies. 
Naar aanleiding hiervan wordt dan 
weer de visie voor de eerstkomende 
tien jaar gemaakt, rekening hou-
dend met alle wensen zoals die naar 
aanleiding van deze beleidsplannen 
naar voren zullen komen. 
Ook buigt hij zich over de begro-
ting onderhoud openbaar groen. Dit 
is een vak apart, temeer daar de re-
gering de subsidies afstemt op het 
aantal inwoners per gemeente en 

niet over het aantal hectares dat het 
gemeentelijk grondgebied beslaat. 
Frans vind dat een scheve situatie, 
de gemeente Alpen-Chaam heeft 
bijvoorbeeld maar plm. 9300 inwo-
ners maar beslaat wel 10.000 ha. 
(Dat zijn dus meer hectaren dan in-
woners!) 
De ongeveer 1½ ton die nu begroot 
wordt moet voldoende zijn voor het 
onderhoud van o.a. 30.000m² ga-
zon, 5 kilometer heg en 600 bomen 
die op tijd een snoeibeurt moeten 
krijgen. En dat zijn dan nog enkel 
de in te plannen werkzaamheden. 
Krijg je een keer te maken met bij-
voorbeeld zieke bomen zoals laatst 
in de Withagen te Chaam, zit je ge-
lijk weer met extra onvoorziene uit-
gaven. 
Naast al deze ambtelijke zaken 
heeft Frans nog veel incidentele 
werkzaamheden zoals het mede or-
ganiseren van de jaarlijkse boom-
plantdag, het afgeven van kap- en 
aanplantvergunningen en het geven 
van voorlichting en informatie. Als 
je dan bedenkt dat er ook regelma-
tig overleg is met onder andere 
Mark en Leij, hij zijn neus ook re-
gelmatig laat zien bij de medewer-
kers buiten en daarnaast op dit mo-
ment ook nog de studie landschaps-
architect volgt (ja, het bleef toch 
kriebelen), dan geloof je het direct 
als hij zegt niet helemaal aan zijn 
hobbies toe te komen. 
Toch wil ik ze weten, tijd voor de 
“snelle vragenronde” dus! 

♦ Hobbies:  
vooral op sportief 
gebied: fietsen (er 
staat een fonkel-
nieuwe racefiets 
in de kamer, zijn 
oude beessie was 'op'), hardlopen, 
volleyballen, wandelen in het bos. 
♦ Auto of fiets: 
Natuurlijk de fiets, maar ook bij 
Frans is dit voor zijn werk duidelijk 
niet haalbaar. 
♦ Biertje of liever wijn: 
Maakt niet uit, allebei, ligt aan de 
plaats en het moment. 
♦ Boek of t.v.: 
Boeken, ik lees graag romans zoals 
b.v. van Gert Mak, informatieve 
boeken over bos en natuur, geen 
oorlog en fictie. 
♦ Ochtend- of avondmens:  
Zelf zegt hij: zoals een echte ambte-
naar betaamt ben ik een ochtend- én 
avondmens, overdag rust...… 
Zonder gekheid zegt Frans met zeer 
weinig slaap tevreden te zijn. 
♦ Muziek:  
Vooral muziek uit de 80er jaren: 
Crowded House, Golden Earring... 
♦ Kinderen:  
Twee dochters. 
♦ Vakantie: 
Wielrennen in Frankrijk, kamperen 
op de Wadden, een hutje op de hei, 
het maakt niet uit, eigenlijk is va-
kantie ook een hobby! 
♦ Als je ooit eens veel tijd hebt.. 
Een grote wereldreis. Als de mei-
den hun eigen plekje gevonden heb-
ben, een grote wereldreis maken 
van een paar jaar. Alle continenten 
bezoeken. Daarbij alles een beetje 
aan het toeval over laten. Maar dan 
praat ik echt over later. 
 
En met deze woorden neem ik af-
scheid van Frans. Zijn functie kreeg 
voor mij wat meer inhoud, hoewel 
ik eigenlijk nog niet kan uitleggen 
wat een groenambtenaar nu eigen-
lijk doet. Nog maar eens afspreken 
misschien?? 

Sonja Vrijenhoek 
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