
In het kader van de komende Reconstructie diende de Brabantse Milieu-
federatie een aantal projectvoorstellen in bij de provincie. Een van die 
voorstellen was het project Nestgelegenheid.  
De BMF probeert haar ambities altijd te vertalen in concrete daden en 
vroeg daarom aan Mark en Leij of die er wat voor voelde het project in 
de praktijk uit te werken. Onafhankelijk hiervan en bijna tegelijkertijd, 
had ook de Rabobank als "wereldidee" het project nestgelegenheid uitge-
kozen. Zo kon het gebeuren dat, toen Mark en Leij over het BMF-
voorstel aan het brainstormen was, onze voorzitter een telefoontje kreeg 
van de heer Roger Aarts van de Rabobank Baarle-Nassau met het ver-
zoek hun "wereldidee" verder uit te werken. De Rabobank was boven-
dien bereid het idee financieel te ondersteunen. Hiermee was een van de 
belangrijkste problemen van Mark en Leij opgelost. 
 
Probleemstelling 
Door verschillende oorzaken zo-
als sloop van oude gebouwen, 
aanleg van infrastructuur, het een-
vormiger worden van het buiten-
gebied etc. staat het behoud van 
de biodiversiteit in het gebied on-
der druk.  
Het leefgebied en de nestgelegen-
heden nemen af. Dit heeft gevol-
gen voor de populaties van ver-
schillende diersoorten. 
Soorten die tien jaar geleden nog 
algemeen waren, worden steeds zeldzamer. We noemen huis- en boeren-
zwaluw, maar zelfs soorten als huis- en ringmus hebben het moeilijk.  
 
Tweeledig doel  
Dit project heeft vooral tot doel om een helpende hand te bieden om mid-
dels nieuwe nestgelegenheden en/of woonplekken de diversiteit aan soor-
ten zo veel mogelijk te behouden en zo mogelijk te verbeteren.  
Enerzijds willen we in de dorpskernen door het aanbieden van nestgelegen-
heid de algemene soorten behouden en waar mogelijk versterken. We rich-
ten ons daarbij niet alleen op alle burgers, maar met name op scholen, be-
jaardenhuizen, zelfstandig wonende bejaarden en minder mobiele mensen. 
Mark en Leij biedt aan bij hen gratis nestkastjes te komen hangen.  
Nestelende vogels geven kinderen en volwassenen immers ook veel plezier 
en voldoening.  
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Mark en Leij start 
project Nestgelegenheid 

Natuuragenda 

maart 
1, do 20h    Groen Café 
4, zo 9:30   wandeling Chaam 
9, vr 20h     vogelwerkgroep 
                  dialezing Lesbos  
11, zo 9:30 wandeling Baarle 
16, vr 20h   dialezing  hommels 
                  en solitaire bijen 
17, za 9h    werkdag natuur 
23, vr 19h   nacht v.d. steenuil 
31, za, 14h  Jeugdgroep 
 

april 
1, zo 9h      wandeling Chaam 
5, do 20h    Groen Café 
8, zo 9h      wandeling Baarle 
15, zo 9h    wandeling Chaam 
22, zo 9h    wandeling op de 
                  Cartierheide 
 

mei 
3, do 20h    Groen Café 
6, zo 9h      wandeling Chaam 
12, za, 14h  Jeugdgroep 
13, zo 9h    wandeling Baarle 
20, zo 9h    wandeling in de 
                  Pannenhoef 
 

juni 
3, zo 9h      wandeling Chaam 
7, do 20h    Groen Café 
10, zo 9h    wandeling Baarle 
16, za, 13h  Jeugdgroep, naar 
                  de Biesbosch 
17, zo 9h    wandeling Chaam 
24, zo 9h    fietstocht Weelde 

beemd- 
ooievaarsbek 
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Alle overige burgers kunnen overi-
gens nestkastjes kopen in de Mark 
en Leij winkel voor een bedrag van 
slechts f 12,-- . 
Al deze nestkasten zijn gemaakt 
door dagcentrum Marwijn uit Baar-
le-Nassau. Marwijn is een dagacti-
viteitencentrum voor mensen met 
een verstandelijke handicap, en is 
onderdeel van de Stichting Ama-
rant.  
Mark en Leij onderhoudt al langer 
goede contacten met Marwijn en 
we konden ons daarom onmiddel-
lijk vinden in het voorstel van de 
Rabobank om deze nestkastjes door 
de deelnemers van Marwijn te laten 
maken. Met hulp van hun coördina-
tor de heer Jos van Dongen hebben 
ze inmiddels vol enthousiasme zo'n 
50 nestkastjes gemaakt, in maten en 
soorten zoals die tevoren met Mark 
en Leij overeen gekomen waren. 
Hoofdzakelijk betreft het mezen-, 
mussen- en roodstaartenkastjes.  
In al zijn facetten heeft het project 
zo ook een maatschappelijke en 
educatieve functie. 
Anderzijds zal de natuurvereniging 
zich ook inzetten voor nestgelegen-
heid voor kwetsbare en bedreigde 
soorten zoals steenuil, kerkuil, huis- 
en gierzwaluw. Deze meer gespeci-
aliseerde kasten zal Mark en Leij in 
eigen beheer maken. Het voordeel 
van een grote vereniging als Mark 

en Leij is dat er altijd wel leden zijn 
om onze problemen mee op te los-
sen. Zo hebben vaklui als Frans 
Cornelissen, Jacques Ansems, Ben 
Geerts en Johan Cornelissen de 
laatste weken in hun vrije tijd zo'n 
dertig professionele steenuilenkas-
ten gemaakt. Deze zullen de ko-
mende weken opgehangen worden. 
Voor wat betreft de huiszwaluw en 
de steen- en kerkuil zijn er ook lo-
pende projecten waarbij Mark en 
Leij aansluiting heeft gezocht. 
Op termijn willen we ons ook inzet-
ten voor nestgelegenheden voor on-
dermeer vleermuizen, egels, solitai-
re bijen en hommels, het aanleggen 
van vogelbosjes, broedwanden voor 
ijsvogel en oeverzwaluw, kleiplaat-
sen voor huiszwaluw, enzovoort. 
Bij de gemeentes zal gepleit wor-
den om in nieuwbouwwoningen 
gierzwaluwdakpannen aan te bren-
gen en oude gebouwen te behou-
den.  
In landinrichtingsverband en samen 
met de agrariërs wordt al gewerkt 
aan het behoud van oude bomen en 
worden houtwallen en struwelen 
aangelegd en hersteld. 
Meer speciaal (gericht op educatie 
en sociale betrokkenheid), zouden 
op basisscholen en bejaardenhuizen 
mezenkastjes met inkijkmogelijk-
heid geplaatst kunnen worden.  
 

Werkgebied 
Het gebied waarin het project wordt 
uitgevoerd omvat de gemeentes 
Gilze-Rijen, Baarle-Nassau en Alp-
hen-Chaam. Dit komt globaal over-
een met het werkgebied van zowel 
de Rabobank Baarle-Nassau als 
Mark en Leij.  
Voorgeschiedenis 
Op 2 november werden de werk-
groepleden van Mark en Leij voor-
gelicht door specialisten op het ge-
bied van steenuilen, kerkuilen en 
huiszwaluwen. 
Op 7 november had een delegatie 
van het Mark en Leij bestuur over-
leg met de heer Roger Aarts van de 
Rabobank Baarle-Nassau, waar af-
spraken gemaakt werden over de 
verdere uitwerking, de te volgen 
werkwijze, de inzet van de Stich-
ting Marwijn en de besteding van 
de financiën.  
Op 7 december heeft de werkgroep 
de organisatie tot in detail geregeld. 
Tijdens deze avond waren meer dan 
30 leden van Mark en Leij aanwe-
zig, een teken dat het project ook 
onder onze leden leeft.  
Op donderdag 14 december werden 
praktische afspraken gemaakt met 
de heer Jos van Dongen van dag-
centrum Marwijn in Baarle-Nassau. 
Op zaterdag 20 januari heeft Mark 
en Leij tijdens een terreinexcursie 
geschikte plaatsen uitgezocht om 
steenuilenkasten op te hangen.  
Op zaterdag 3 februari werden de 
eerste steenuilenkasten opgehan-
gen. 
 
Organisatie 
De leiding van het project is in han-
den van de heer Johan Pals. Johan 
heeft een installatiebedrijf wiens 
materiaal (o.a. ladders, wagens) ten 
dienste van het project ingezet kan 
worden. Johan zal ook de werk-
groep aansturen die zich met de 
technische kant van het project be-
zighoudt. De werkgroep bestaat uit 
de vier genoemde vakbekwame 
timmerlieden die de bouw en af-
werking van de kasten verzorgen. 
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Via een van onze leden kunnen we 
beschikken over een professionele 
zaaginstallatie. In elke dorpskern is 
een groep Mark en Leijers beschik-
baar die deze werkgroep eventueel 
kan ondersteunen de nestkasten op 
te hangen. Voor de kwetsbare soor-
ten zullen de faunaspecialisten van 
Mark en Leij adviezen geven waar 
de kasten te plaatsen.  
De kerkuilenwerkgroep van Mark 
en Leij werkt overigens al enkele 
jaren met zeer goede resultaten. 

De steenuil 
Een bedreigde vogelsoort die bij 
uitstek past in ons project nestgele-
genheid. Het gaat slecht met de 
steenuil. Vooral de laatste jaren 
gaat de afname van het aantal 
broedpaartjes onrustbarend snel. 
Men denkt dat het toenemend ge-
brek aan nestgelegenheid een oor-
zaak van de afname is. Een negatief 
gevolg van de reconstructie ofwel 
de revitalisering van het platteland 
kan zijn dat er in versneld tempo 
oude gebouwen in het buitengebied 
zullen verdwijnen.  
Geïnspireerd door het overweldi-
gende succes bij het kerkuilenpro-
ject heeft de steenuilenwerkgroep 
van het SMEV aan Mark en Leij 
gevraagd medewerking te verlenen 
aan het onderzoek naar het voorko-
men van steenuilen. Hierover stond 
een artikel in onze vorige Nieuws-
brief. In de periode 2001 t/m 2003 
wordt in de omgeving van Breda de 

huidige populatie geïnven-
tariseerd. Natuurgroepen 
zullen vanaf begin februari, 
gewapend met cassettere-
corders, het buitengebied in 
trekken om roepende man-
netjes waar te nemen. Na 
verloop van drie jaar moet 
er dan een nauwkeurig 
beeld ontstaan waar zich 
nog paartjes steenuilen op-
houden.  
Een tweede doelstelling van 
het project is het ophangen 
en controleren van steenui-
lenkasten. Zoals gezegd wil 
Mark en Leij hier dit jaar al 
mee beginnen. Omdat Mark 
en Leij veel ervaren voge-
laars in haar gelederen 
heeft, zijn al veel steenui-
lenterritoria bekend. Voor 
de eerste 30 kasten concen-
treren we ons op randgebie-
den rond bezette territoria 
omdat we denken dat we daar de 
meeste kans maken. 

Communicatie 
Mark en Leij heeft het project inge-
bracht in het overleg dat we hebben 
met Natuurmonumenten, Staatsbos-
beheer, Waterschap Mark en 
Weerijs, ZLTO Baronie Zuid-Oost 
en de gemeentes. We hebben hen 
verzocht aan het project mee te 
werken. 
Mark en Leij zal de Rabobank 
Baarle-Nassau op de hoogte houden 
van de voortgang van het project. 
De diverse vestigingen van de Ra-
bobank zullen hiertoe voortaan ook 

de Mark en Leij Nieuwsbrief ont-
vangen. Mark en Leij zal ook steeds 
terugkoppelen naar de Brabantse 
Milieufederatie omdat we in de pro-
vincie een pilotfunctie hebben. 
 
Publiciteit 
Mark en Leij heeft een folder ge-
maakt waarin in het kort alle facet-
ten van het project vermeld staan. 
De folder zal in het werkgebied ver-
spreid worden. Via de Mark en Leij 
Nieuwsbrief zullen onze leden op 
de hoogte gehouden worden. 
 
Tenslotte 
Mark en Leij zal haar uiterste best 
doen om aan het nestgelegenheids-
project op een goede manier gestal-
te te geven. We denken dat we 
daarmee niet alleen de flora en fau-
na maar ook vele mensen een ple-
zier zullen doen.  
Tenslotte bedanken we 
de Rabobank Baarle-
Nassau voor het in ons 
gestelde vertrouwen. 
 

Mark en Leij 

 

Mark en Leij hangt de eerste steenuilkasten 
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Over het beheer van de Bleeke Hei-
de zijn er in de vergadering van de 
Landinrichtingscommissie van 26 
januari 2000 procedureafspraken 
gemaakt door Staatsbosbeheer en 
de Landinrichtingscommissie. De 
Landinrichtingscommissie stelde 
hiertoe een subcommissie in die 
haar zou vertegenwoordigen. Deze 
commissie bestaat uit de heren 
Schaerlaeckens, Van der Steen en 
Stoutjesdijk.  
De Landinrichtingscommissie han-
teert als uitgangspunt dat het uit te 
voeren beheer in functie moet staan 
van de natuurdoelstelling te weten 
weidevogelbeheer. Dat was immers 
de reden waarom de Landinrich-
tingscommissie destijds een inspan-
ning geleverd heeft om het gebied 
via een zgn. Plan van Tijdelijk ge-
bruik vrij te maken en in te richten. 
Er werd een constructie bedacht en 
opgesteld die voor de inscharende 
agrariërs in onder andere financieel 
opzicht aantrekkelijk is. 
In december vorig jaar werden twee 
van de drie leden van deze subcom-
missie onverwacht geconfronteerd 
met de beheersvisie van Staatsbos-

beheer voor het jaar 2001. Hoewel 
niet zo erg als het jaar daarvoor, 
week deze visie op een aantal pun-
ten af van de beheersvisie van de 
subcommissie. Op verzoek van het 
districtshoofd van SBB heeft de 
subcommissie haar visie in een 
brief verwoord. Het districtshoofd 
heeft vervolgens contact opgeno-
men met de voorzitter van de Land-
inrichtingscommissie omdat er bij 
hem onzekerheid bestond of de 
brief wel namens de Landinrich-
tingscommissie verstuurd was. In 
een schriftelijke reactie verwijst de 
Landinrichtingscommissie naar de 
gemaakte afspraken en bevestigt dat 
de brief inderdaad namens haar ver-
stuurd is.  
Aangezien er in het kader van het 
Plan van Toedeling nog een forse 
overdracht van gronden naar de ter-
reinbeherende instanties zal plaats-
vinden, zal de Landinrichtingscom-
missie Natuurmonumenten en 
Staatsbosbeheer uitnodigen overleg 
te plegen over de beheersaspecten 
in het algemeen en die in het land-
inrichtingsgebied in het bijzonder. 

Mark en Leij 

In de vorige nieuwsbrief vermeld-
den we dat Mark en Leij een 
schriftelijk verzoek aan Mark en 
Weerijs heeft gericht om een of 
twee keer per jaar structureel over-
leg met elkaar te hebben.  

Tijdens een Groen Café avond heeft 
Mark en Leij een aantal zaken geïn-
ventariseerd die ze graag besproken 
wil hebben. Deze onderwerpen zijn 
in de brief vermeld.  
Op 21 december antwoordt het Da-
gelijks Bestuur van Mark en Weer-
ijs dat ze ons voorstel een goed idee 
vindt omdat beide instanties elkaar 
behulpzaam kunnen zijn en de we-
derzijdse belangen elkaar gedeelte-
lijk overlappen.  
Ecoloog Hans van 
Kapel zal het Water-
schap vertegenwoor-
digen. Het overleg 
kan pas in april op-
gestart worden om-
dat Hans tot die tijd 
afwezig is. 

Mark en Leij 

Beheer Bleeke Heide Overleg met 
Mark en 
Weerijs 
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gecreëerd worden. Enkele koeien 
zullen ons hier bij helpen. We zul-
len ook nog enkele ruigtes maken. 
Om 11.00 uur die dag zal opzichter 
Hans Hofland van Natuurmonu-
menten het beheer van het reservaat 
officieel overdragen aan Mark en 
Leij. Onze leden worden natuurlijk 
uitgenodigd hiervan getuige te zijn.  
 
Door Mark en Leij is Hans Oomen 
voorgedragen als conservator. Tij-
dens deze ochtend zal hem door 
Natuurmonumenten een toezicht-
houderkaart overhandigd worden. 
Met Waterschap Mark en Weerijs 
zijn de eerste contacten gelegd om 
ter plaatse ook wat met de beek te 
doen.  
 
We streven uiteindelijk naar een 
kleinschalig reservaat waar we in 
een notendop kunnen laten zien 
waar de verschillende instanties in 
het buitengebied op grote schaal 
mee bezig zijn: een beek met hel-
der, stromend water, natuurvriende-
lijke oevers, houtwallen, ruigtes, 
amfibiepoelen en weilanden met 
extensief begrazingsbeheer. 

Mark en Leij werkt graag samen 
met de plaatselijke agrariërs. Een 
extensief agrarisch beheer geeft im-
mers hoge natuurwaarden. Mark en 
Leij heeft in dit verband goede af-
spraken kunnen maken met Jan van 
den Boer om vee in te scharen als 
onderdeel van het totale beheer. 
 

Mark en Leij 

Mark en Leij beheert natuurreservaat 
Als kroon op de goede verstand-
houding tussen beide instanties 
heeft Natuurmonumenten aan 
Mark en Leij aangeboden het be-
heer in het natuurreservaat(je) 
langs de Kerkdreef aan de noord-
rand van de bebouwde kom in 
Chaam van haar over te nemen.  
 
Langs dit reservaat loopt de Groot 
Heiveldse Beek, een van de Chaam-
se beken. In het reservaat liggen 
twee amfibiepoelen en verschillen-
de houtwallen. Op termijn willen 
we hier scholen ontvangen en ex-
cursies verzorgen.  
Natuurlijk vormt het reservaat ook 
een uitstekende gelegenheid om ons 
project Nestgelegenheid uit te wer-
ken. Inmiddels zijn hier de eerste 
steenuilenkasten opgehangen. In de 
buurt is al een paartje steenuilen 
aanwezig. 
 
De werkgroep 'Werkdagen' zal tij-
dens een werkochtend op 17 maart 
dit reservaat nog beter inrichten. De 
rasters rondom de poelen worden 
weggehaald waardoor zwaluw-
vriendelijke oevers langs de poelen 
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Natuurgebied Klein Zwitserland bedreigd 

Klein Zwitserland is een waardevol 
natuurgebied behorende tot de 
Nerhovense Bossen te Gilze, gele-
gen naast het Van der Valk hotel 
Gilze en Rijen. Het gebied bestond 
uit zandverstuivingen die van 
oudsher met eik, den, beuk, berk 
en struiken zijn begroeid. 
 
Natuurwaarden 
Voordat de snelweg A58 werd aan-
gelegd lag er in dit gebied een zand-
licht (afgraving) met steile wanden, 
waarin tientallen oeverzwaluwen 
nestelden. Deze afgraving is door 
de aanleg van de A58 verder uitge-
breid, waardoor een interessant na-
tuurgebied met een mooie vijver is 
ontstaan, helaas ten koste van de 
oeverzwaluw. 
De vijver herbergt naast vele soor-
ten vissen ook de gewone pad, 
groene kikker, bruine kikker, kam-
salamander en de uitheemse rood-
wangschildpad. 
Ook zijn er de laatste tijd veel bij-
zondere vogels op en rond de vijver 
waargenomen als ijsvogel, dodaars, 
fuut, roerdomp, kleine karekiet, aal-
scholver, watersnip, oeverloper en-
zovoort. 

In het bos komen zowel de zwarte 
specht, groene specht, grote en klei-
ne bonte specht voor, evenals rans-
uil, buizerd, sperwer, roek, patrijs, 
fazant, bunzing, hermelijn, vos, 
eekhoorn en egel. 
 
Bedreigingen 
Doordat wethouder Beenackers van 
de Gemeente Gilze en Rijen steeds 
vaker de pers benaderde dat een 
groot gedeelte van dit gebied ver-
kocht zou gaan worden aan het Van 
der Valk concern en de verkoop in 
principe rond was, voelden wij ons 
genoodzaakt stappen te onderne-
men. Hiertoe schreven wij brieven 
naar ondermeer de B.M.F. en de 
Commissaris v.d. Koningin. 
Vooral omdat Van der Valk in het 
verleden nooit eerbied voor wetten, 
regels en natuur heeft getoond, zo-
als illegaal lozen van spoelwater uit 
de restaurant keuken in het bos 
waardoor bomen verzopen, illegale 
houtkap, illegale pompinstallatie 
aan de rand van de vijver, uitgraven 
van waterplanten enz. 
Er zijn nog meer aantastingen en 
bedreigingen voor dit gebied, zoals 
het crossen met jeeps, squads, 

crossfietsen en jetski's door bos en 
vijver, ondermeer georganiseerd 
door een activiteitenbureau uit Arn-
hem in samenwerking met Van der 
Valk, soms met en vaak zonder ver-
gunning van de gemeente. 

 
Het is treurig te moeten constateren 
dat de eigen bevolking in dit gebied 
nauwelijks iets mag behalve wande-
len, terwijl anderen van buitenaf de 
natuur komen vernielen.  
De scouting die in het achterste ge-
deelte van het bos een huisje heeft, 
mag niet eens gebruik maken van 
de vijver. 
 
Actie 
In de toekomst wil Van der Valk in 
dit gebied 128 luxe vakantiebunga-
lows bouwen, wat funest zal zijn 
voor de natuurwaarden en de rust in 
dit gebied. Daarom willen wij dit 
tegenhouden, het liefst door er een 
beschermd gebied van te maken. 
Inmiddels zijn de gemeente Gilze 
en Rijen, Provincie Noord Brabant, 
Ministerie van L.N.V., Ministerie 
van V.R.O.M, Inspectie Milieuhy-
giëne en natuurvereniging Mark en 
Leij van dit alles door de B.M.F. op 
de hoogte gebracht. 
 

Huub Willemen 
Jos van Trier 
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Twee miljard extra voor natuurbeleid 

Het kabinet gaat het huidige na-
tuurbeleid verbreden, om beter 
recht te doen aan de betekenis van 
natuur voor de samenleving. 
Leidraad voor het natuurbeleid tot 
2010 wordt “natuur voor mensen, 
mensen voor natuur”.  
Voor dit natuurbeleid trekt het ka-
binet voor zowel 2000 als 2001 50 
miljoen gulden uit en vervolgens 
jaarlijks tot en met 2020 zo’n 100 
miljoen gulden.  
Dit betekent dat er voor nieuwe im-
pulsen in het natuurbeleid tot en 
met 2020 twee miljard gulden ex-
tra beschikbaar komt. 
 
Met “natuur voor mensen, mensen 
voor natuur” wordt bedoeld dat na-
tuur moet aansluiten bij de wensen 
van mensen en goed bereikbaar, 
toegankelijk en bruikbaar moet zijn, 
terwijl diezelfde natuur tegelijker-
tijd door mensen beschermd, be-
heerd, bewerkt en ontwikkeld 
wordt.  
Met andere woorden: naast aan-
dacht voor ecologie en soortenrijk-
dom komt de bijdrage van natuur 
aan het menselijk welzijn nadrukke-
lijker aan de orde. 
Dit blijkt uit de nota “natuur voor 
mensen, mensen voor natuur” die 
staatssecretaris Geke Faber van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visse-
rij aan de Tweede Kamer heeft ge-
stuurd.  
Deze nota draagt bij aan een meer 
samenhangend natuurbeleid en ver-
vangt vier groene nota's;  het Na-
tuurbeleidsplan, de Nota Land-
schap, het Bosbeleidsplan en het 
Strategisch plan van aanpak biodi-
versiteit.  
Verder biedt de nota het kader voor 
behoud en duurzaam gebruik van 
biodiversiteit in onder meer land-
bouw, visserij, toerisme en water.  

Robuuste verbindingen  
De realisatie van de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) wordt met 
kracht voortgezet. Het kabinet zet 
daarbij extra in op verbeteren, ver-
binden en vergroten. Bovendien 
wordt binnen de EHS sterker inge-
zet op onder meer de natte onderde-
len. Er liggen kansen voor natuur in 
het rivierengebied, het veenweide-
gebeid, de zee en de kust en al die 
andere onderdelen van de delta. Een 
duurzamer waterbeheer is immers 
een natuurlijker waterbeheer. Het 
kabinet wil voor 2020 27.000 hecta-
re 'robuuste verbindingen' realise-
ren. Op de korte termijn wordt ge-
werkt aan een Natte As 'Van Bies-
bosch tot Lauwersmeer' en aan een 
verbinding Veluwe en Utrechtse 
Heuvelrug (met elkaar, met de ri-
vieren en met de Oostvaardersplas-
sen).  
 
Landschappelijke kwaliteit 
Het kabinet richt zich niet alleen op 
beschermde natuurgebieden, maar 
versterkt ook de landschappelijke 
identiteit en kwaliteit. Tot 2020 
worden 400.000 hectare agrarisch 
cultuurlandschap opgeknapt door te 
investeren in 40.000 hectare land-
schapselementen (“kwaliteitsimpuls 
landschap”).  
Het idee hierachter is dat door in-
vesteringen in houtwallen, bosjes 
en natuurlijke wandelgangen het 
Nederlandse landschap een span-
nender uiterlijk kan krijgen en dat 
het eigen regionale karakter van het 
landschap wordt versterkt. Provin-
cies krijgen hier een belangrijke re-
gierol.  
De regeling is vooral bedoeld als 
stimulans voor huidige grondeige-
naren (vaak boeren) om het land-
schap een opknapbeurt te geven en 
duurzaam te beheren. 

Samenleving er bij betrekken  
Het kabinet ziet het als een belang-
rijke opgave om de samenleving in 
al haar geledingen bij het natuurbe-
leid te betrekken. Hij wil het na-
tuurbewustzijn in de samenleving 
vergroten en de samenleving aan-
spreken op de eigen verantwoorde-
lijkheid voor natuur en landschap.  
Het natuurbeleidsstelsel wordt ver-
eenvoudigd en “afrekenbaar” ge-
maakt.  
 
Hectares en financiën  
Voor de onderdelen “robuuste ver-
bindingen” en “kwaliteitsimpuls 
landschap” komt zowel in 2000 als 
in 2001 50 miljoen gulden en vanaf 
2002 tot 2020 jaarlijks 100 miljoen 
gulden beschikbaar.  
Met deze bedragen kan reeds de 
helft van de ruimtelijke ambitie 
“robuuste verbindingen” (13.000 
ha) en kwaliteitsimpuls land-
schap” (20.000 ha) worden gefinan-
cierd.  
Dit betekent een verdere verster-
king van de EHS en de identiteit en 
kwaliteit van het landschap. Deze 
bedragen komen bovenop de com-
pensatie voor de gestegen grond-
prijzen die LNV de komende jaren 
ontvangt (en die op zichzelf weer 
bovenop de compensatie voor de 
gestegen grondprijzen ten tijde van 
het regeerakkoord staat). Voor extra 
groen bij de stad (vooralsnog indi-
catief 10.000 hectare bovenop reeds 
bestaande taakstellingen) wordt on-
derzocht in welke mate en op welke 
wijze deze hectares door “rode 
functies” (woningbouw en bedrij-
ven) gefinancierd kunnen worden. 
 
De nota “Natuur voor mensen, 
mensen voor natuur” is beschikbaar 
via Internet: www.minlnv.nl/nbl21/ 
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Wandelroute 't Merkske 
Wij zijn begonnen weer een gedeel-
te van het Laarzenpad aan te leggen 
bij het Groeske aan 't Merkske. Het 
sluit aan bij de reeds aangelegde 
wandelpad achter de Castelse Hoe-
ve. Het behoort tot de kleine wan-
delroute, een rood laarsje geeft dit 
aan.  
Beide routes sluiten aan op de grote 
route op de Castelreesche Heide. 
Deze nieuwe wandeling (als men 
die start door het Groeske) loopt 
langs een prachtige houtsingel over 
een echt boerenpad met aangren-
zend kleinschalige weilanden met 
hier en daar een lint van riet. Nadat 
het vrolijk kronkelende beekje is 
overgestoken over een speciaal aan-
gelegd bruggetje, komt men over 
een pas ingezaaide akker die zo 
gauw de grasmat gesloten is ge-
bruikt wordt voor begrazing.  
In de toekomst zullen hier de ver-
dwenen houtsingels in ere worden 
hersteld. Bij het bos aangekomen 
heeft men inmiddels vier klaphekjes 
gepasseerd. De wandeling gaat nu 
verder door een gevarieerd bos met 
veel oude eiken. Het linkse gedeelte 
is grotendeels in eigendom maar 
helaas niet het interessantste deel. 
De amerikaanse eiken worden ver-
wijderd. Verder is niet de bedoeling 
dat we hier gericht bos gaan behe-
ren. We laten het geheel aan de na-
tuur over. Ik denk zelf dat deze gro-
ve den een broedplaats kan zijn 
voor ransuil en enkele soorten roof-
vogels.  
Wanneer men aan het einde van het 
bospad op de zandbaan komt die 
rechtstreeks leidt naar de Castelse 
Hoeve, is het mogelijk de andere 
rode route te volgen die weer over 
het beekje leidt naar het beginpunt 
van beide routes. Deze wandeling is 
zeker bij de meesten van jullie wel 
bekend.  

Het realiseren van het laatste stuk 
van deze laarzenroute bij het Groes-
ke is een hele aanwinst. Dit verge-
ten hoekje, dat niet onder de exploi-
tatiedrift van de moderne landbouw 
heeft geleden, geeft een indruk van 
een ontginning zoals die vroeger 
plaatsvond. Het zal zowel de wan-
delaar als natuurliefhebber zeker 
aanspreken. 
 
Parkeerplaats 
De parkeerplaats van de Hoogstra-
tensebaan voor 't Merkske is reeds 
gerealiseerd in december. Totale 
oppervlakte 1200 m2, waarvan een 
strook van vier meter breedte 
rondom gebruikt wordt voor be-
planting en een scheidingssloot.  
In de toekomst moet door deze 
houtsingel de parkeerplaats niet sto-
rend zijn in het landschap.  
Er staat een aanwijzing voor een 
parkeerplaats en een infopaneel. 
 
Vangkooi 
Op de Singelheide (Broskens) zal 
menigeen zich waarschijnlijk 
gestoord hebben aan de vang-
kooi in de Broskens, die ge-
maakt was van vangrail. 
Het was zeker geen 
materiaal dat in een 
natuurreservaat thuis 
hoort. Inmiddels is 
met de inschaarder af-
gesproken dat de vang-
kooi vervangen wordt 
door natuurlijk materi-
aal zoals rondhout.  
Het is geen probleem dat 
het een bestaande vangkooi is die 
opgaat in het landschap. Het is na-
melijk erg moeilijk voor een boer 
zijn vee te vangen zonder vangkooi 
wanneer koeien een groot gedeelte 
van het jaar de vrijheid gewend 
zijn. 
 

Mountainbike tocht 
Op 26 oktober is op de Strijbeekse 
heide met toestemming een moun-
tainbike route uitgezet. Er werd ze-
ker door 500 mensen deelgenomen 
aan deze activiteit. Helaas hebben 
wij moeten constateren dat niet vol-
gens afspraak werd gereden, terecht 
dat hierover klachten zijn binnenge-
komen. Wanneer weer een aan-
vraag ingediend wordt zal zeker 
met de klachten en onze bevindin-
gen een afweging worden gemaakt 
of we meewerken aan het afgeven 
van een vergunning. 
Helaas heb ik ook corrigerend op 
moeten treden tegen een inschaar-
der die over het wandelpad een 
draad had gespannen. Laat het ons 
weten wanneer u zaken ziet die niet 
in overeenstemming zijn met ons 
beheer. 

Edwin van Meel 
Boswachter 

SBB 
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In de vorige Nieuwsbrief vermeld-
den we al dat Mark en Leij aan 
Natuurmonumenten uitleg vroeg 
over het beheer van het afgegraven 
stuk tussen de Laag Heiveldse 
Beek en het observatiepunt in het 
Broek.  
Bij het huidige beheer vreesden we 
dat het gebied over enkele jaren 
een wilgen-, elzenbos zou worden. 
Opzichter Hans Hofland zegde 
toen al toe dat het beheer zou ver-
anderen van begrazingsbeheer 
naar hooilandbeheer. Hans verze-
kerde dat het zeker niet de bedoe-
ling was dat er, op een enkel bosje 
na, bebossing plaats zou vinden. 
 
In het najaar van 2000 kregen we 
een telefoontje van Natuurmonu-
menten dat er een rupsmaaier inge-
zet zou worden ter bevordering van 
een goed maaibeheer.  
De rupsmaaier wordt vooral ingezet 
met het doel om natte natuurterrei-
nen te maaien. Doordat er steeds 
meer natte graslanden komen, werd 
het probleem met maaien steeds 
groter. Zware trekkers zakten weg 
en brachten veel schade toe. Met de 
hand maaien was niet te doen.  
Bij Van de Haar Groep, een bedrijf 

dat zich richt op natuurbouw, zijn 
ze 5 jaar geleden begonnen met het 
ontwikkelen van een machine die 
geen insporing mocht maken en die 
op zeer natte terreinen toch uit de 
voeten kan. De maximale grond-
druk van deze machine is 144 gram 
per cm2, met 15 m3 gras in de bak. 
De rupsbreedte van de machine is 
110 cm en de wielen kunnen pende-
len. De maaibek is een vingerbalk, 
omdat die in natte omstandigheden 
altijd doorgaat. De maaibek is 270 
cm breed en het gras wordt met een 
opraapsysteem geladen. Het maaien 
gebeurt in één werkgang.  
De bak met gras kan met een 
schaarlift hoog kiepen en het mate-
riaal in een kar verwerken, zodat 
het maaisel meteen naar een depot 
gereden kan worden. Met dit sys-
teem van maaien kan zowel kort als 
lang gras gemaaid worden. Bij het 
ontwerp zijn ze er vanuit gegaan dat 
er zo min mogelijk schade aan de 
zode toegebracht wordt.  
Duidelijk is dat het inzetten van een 
rupsmaaier een stuk duurder is dan 
het conventionele beheer. Mark en 
Leij waardeert deze financiële in-
spanning van Natuurmonumenten. 

Mark en Leij 

Rupsmaaier in het Broek 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. 

Cursussen bijenhouden 
Samenwerkingsverband Kring "de 
Baronie" organiseert het komende 
voorjaar weer cursussen. Bij vol-
doende belangstelling gaan door: 
 
♦ Bijenhouden voor beginners. 
♦ Bijenhouden voor gevorderden. 
♦ Korfvlechten. 
 
Alvorens er gestart wordt met een 
cursus is er tevoren een bijeen-
komst waar informatie wordt ver-
strekt over de cursus. 
Kosten bedragen f 135,- inclusief 
cursusboek en een bakje koffie tij-
dens de lessen. 
 
U kunt zich opgeven bij uw be-
stuurslid Henk Cornelisssen. 
Dit liefst voor 15 maart 2001. 

 013-5082355. 

**************** 
 
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 
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Mark en Leij Werkgroepen 

Amfibieën 
werkgroep  
Het afgelopen sei-
zoen is voor de am-
fibieën werkgroep 
weer succesvol ver-
lopen. Succesvol wil zeggen dat we 
naast alle normaal voorkomende 
soorten  in ons gebied er een zeld-
zame soort hebben aangetroffen. 
Van de kamsalamander weten we 
dat hij er zit maar dit jaar hebben 
we deze soort voor het eerst met de 
werkgroep zelf mogen waarnemen.  
Zoals gebruikelijk start de werk-
groep het seizoen met een startbij-
eenkomst begin maart. De poelen 
worden dan verdeeld, de specifieke 
kenmerken van de verschillende 
soorten nog eens besproken en de 
werkschema's doorgenomen.  
Gedurende de waarnemingsperiode 
(eind maart tot augustus) plannen 
we een gezamenlijke excursie. Dit 
jaar zijn we met Anke Brans van 
SBB op een regenachtige avond in 
mei specifiek op zoek gegaan naar 

de kamsalamander. Die hebben we 
dus gevonden ook.  
Na de vakantie worden de gegevens 
verzameld en kan het analyseren 
met ondersteuning van onze vak-
specialist Jeroen Stoutjesdijk begin-
nen. Op de poelen langs de Mark 
worden nog steeds weinig soorten 
waargenomen. Ze liggen vaak dicht 
tegen de rivier aan en bij hoog wa-
ter komt er vis op. Vis en amfibieën 
gaan nu eenmaal moeilijk samen.  
In het Prinsenbos en om de Strij-
beekse Heide zijn dit jaar in een 
aantal poelen meer soorten waarge-
nomen in vergelijking tot voorgaan-
de jaren. In het Ulvenhoutse bos 
lijkt de situatie zich te stabiliseren. 
 
Bomenwerkgroep 
Onze doelstelling is het inventarise-
ren van de bomen in ons werkge-
bied op historie, ecologie, natuur-
waarde en schoonheid. Samen met 
de Bomenstichting wordt bekeken 
welke bomen van nationaal en/of 
plaatselijk belang zijn.  

De Bomenstichting beheert een re-
gister van Monumentale Bomen. 
Daarin zijn alle bomen in Neder-
land opgenomen die volgens de Bo-
menstichting van nationaal belang 
zijn en behouden moeten blijven. 
In veel gevallen gaat het om bomen 
met een hoge leeftijd, met een bij-
zondere schoonheid- of zeldzaam-
heidswaarde, of een beeldbepalende 
functie voor de omgeving. Het re-
gister bevat op dit moment zo'n 
10.000 objecten (solitaire bomen, 
lanen, of boomgroepen). 
Door diverse omstandigheden zijn 
we nog niet van start gegaan. 
 
Fotowerkgroep 
Naar aanleiding 
van een oproep in 
de Nieuwsbrief van 
Mark en Leij vond in mei van dit 
jaar de eerste bijeenkomst plaats 
van de fotowerkgroep van Mark en 
Leij. In eerste instantie hebben zich 
aangemeld John van Raak, Johan 
Schaerlaeckens, Huub Don, Joost 
van den Ouweland, Kees Donkers 
en Marja Brouwer. Later volgden 
Ghislaine Mermans. Leo Braat en 
John Plugge. 
Uit de eerste bijeenkomst bleek dat 
iedereen zijn eigen “specialiteit” 
heeft. Er werd besloten om project-
matig te gaan fotograferen en be-
gonnen werd met "Het Broek".  
Iedereen zal afzonderlijk Het Broek 
in beeld brengen. Daartoe hebben 
we op een mooie avond in het voor-
jaar al een fijne wandeling door Het 
Broek gemaakt die mooie sfeerbeel-
den heeft opgeleverd. De werk-
groep gaat nu verder met het in 
beeld brengen van Het Broek, zo-
wel met sfeerbeelden als met aparte 
opnames van flora en fauna.  
De eerste resultaten warens tijdens 
de nieuwjaarsbijeenkomst te zien. Het onderscheiden van de verschillende groene kikkers is zelfs  

voor deskundigen niet gemakkelijk! 
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Plantenwerkgroep 
De plantenwerk-
groep kende het af-
gelopen jaar een her-
start.  
De aftrap van de werkgroep ging 
van start in het Ulvenhoutse bos, 
ondanks de regen hebben ongeveer 
twaalf  werkgroepleden kennis ge-
maakt met de soortenrijke voor-
jaarsflora van dit bos.   
Voor  het opdoen van soortenkennis 
werden maandelijkse excursies ge-
houden.  
Ook werden wekelijkse plantenin-
ventarisaties van natuurgebieden 
rondom Chaam door werkgroeple-
den uitgevoerd. Een excursie die 
zeer goed is bevallen was naar het 
rivierengebied nabij Nijmegen.  
In het gebied de Millingerwaard aan 
de Waal en op de Duivelsberg zijn 
vele plantensoorten gezien. 
De werkgroep zit ook tijdens het 
najaar en  winter niet stil. Mossen 
staan op het programma en worden 
middels determinatieavonden eigen 
gemaakt.  
 
Vlinderwerkgroep 
De Vlinderwerk-
groep is dit jaar 
weer enkele keren 
samen op pad ge-
weest.  
Het weer tijdens het voorjaar en de 
vroege zomer was ons hierbij niet 
gunstig gezind.  
Naast deze tochten hebben we ieder 
afzonderlijk een stukje uit de omge-
ving geïnventariseerd. 
Daarnaast hebben we monitoring-
routes gelopen in de Broskens en de 
Halsche Beemden, bij de Goudberg 
en op het Bels Lijntje.  
Verder is het aantal oranje luzerne-
vlinders en koninginnepages dat dit 
jaar waargenomen werd beduidend 
hoger dan in de voorgaande jaren.  
De kleine vos hebben we nog maar 
zeer sporadisch gezien. Verschillen-
de van onze leden helemaal geen. 
 

Vogelwerkgroep  
De Vogelwerkgroep is 
in april 2000 van start 
gegaan en bestaat mo-
menteel uit 13 leden.  
De opzet van de Vogel-
werkgroep is allereerst het kijken 
naar en tellen van vogels in de ei-
gen streek. Bijzondere aandacht is 
besteed aan 't Broek en De Bleeke 
Heide. Door omstandigheden heeft 
de inventarisatie van vogels in 't 
Merkske niet plaatsgevonden. Ook 
willen we als werkgroep vogels be-
wonderen die niet in het Mark en 
Leij-gebied voorkomen. In de 
maanden april, mei en juni hebben 
we een aantal excursies gemaakt 
waarvan 2 naar de Bleeke Heide en 
1 naar Ameide bij Meerkerk. Het is 
spijtig dat de overige geplande ex-
cursies naar Zeeland, de Landgoe-
deren en 't Merkske vanwege het 
slechte weer niet door zijn gegaan. 
In de maand juli zijn i.v.m. vakantie 
en 'vogelstilte' geen excursies ge-
houden. 
 
Werkgroep Werkdagen 
Op 4 zaterdagen is door de diverse 
deelnemers aan de werkdagen in het 
vrije veld allerlei werk verricht. Het 
aantal deelnemers schommelde 
daarbij tussen 15 en 30 personen. 
Leden van onze jeugdafdeling heb-
ben onder begeleiding van hun Pa 
ook hun best gedaan in onder meer 
het Broek: bomen knotten en tak-
ken slepen, en aan het Bels lijntje in 
Alphen: snoeien. Het enthousiasme 
werd niet weinig bepaald door de 
goede koffie-, chocolademelk- en 
soepzorgen  waarvoor Elly Corne-
lissen en Martha Wilthagen garant 
stonden. Tevens kwam enkele ma-
len de adhoc werkploeg in actie bij-
voorbeeld op de Bleeke Heide om 
weipalen en prikkeldraad te verwij-
deren of om distels te maaien. In sa-
menwerking met gemeente Alphen 
Chaam, Natuurmonumenten en 
Staatsbosbeheer  is zodoende op 
een plezierige wijze veel tot stand 
gebracht. 

Zoogdierwerkgroep 
Na een goed bezochte oprichtings-
bijeenkomst, is de zoogdier werk-
groep van start gegaan met een 
maandelijkse exscursie. Deze toch-
ten stonden het eerste jaar vooral in 
het teken van het leren zien, herken-
nen, interpreteren en vinden van 
zoogdiersporen. Sporen, omdat 
zoogdieren zichzelf minder makke-
lijk laten zien dan bijvoorbeeld vo-
gels. Deze beperking heeft niemand 
afgeschrokken. 
Er zijn verschillende biotopen be-
zocht: weide, bos, en beekdal. 
Daarbij is telkens gezocht naar alle 
mogelijke tekenen die op voorko-
men van zoogdiersoorten wijzen. 
Dat varieert van voetsporen, uit-
werpselen, vraatresten, holen, nes-
ten enzovoort. 
Met succes hebben we mol, mus-
kusrat, vos, egel, bunzing, wezel, 
bosmuis, rosse woelmuis, haas, ko-
nijn, hermelijn, dwergmuis, veld-
muis, ree tot enkele soorten vleer-
muizen toe, vastgesteld in onze om-
geving.  
Een avond uilenballen uitpluizen op 
muizenschedels werd als gezel-
schapsspel enthousiast bedreven.  
De nacht van de vleermuis werd sa-
men met onze Belgische buren be-
leefd en bracht de bijzondere we-
reld van ultrasone geluiden in het 
donker tot leven. Watervleermuis 
en grootoorvleermuis lieten zich bij 
deze gelegenheid van hun beste 
kant zien. 
Het weekendje naar Zuid-Limburg 
was het voorlopige hoogtepunt met 
een das en vos, scharrelend op een 
weiland, en de ontmoeting met de 
uiterst zeldzame en zeer lokaal 
voorkomende hazelmuis voor de in-
gang van zijn nestje als absolute 
topper. 



Door het crashen van de harde 
schijf van mijn computer zijn som-
mige waarnemingen verloren ge-
gaan. Mijn excuses als u uw waar-
nemingen daarom niet terug vindt. 
Johan Schaerlaeckens 
 
Roofvogels en Uilen 
De ransuilenslaapplaats op 't Zand 
was ook dit jaar goed bezet. De 
aantallen varieerden van 4 tot 12 
vogels. Ondanks de vele waarne-
mers werden de vogels zelden ver-
stoord. Blijkbaar wennen ze aan de 
toenemende drukte. 
In de tweede helft van november 
doet zich een merkwaardig feno-
meen voor. In de gehele bebouwde 
kom van Chaam worden fel roepen-
de steenuilen gehoord. Veel mensen 
zijn inmiddels bekend met de een 
tot drie steenuiltjes die zich overdag 
vaak laten bewonderen op een hout-
stapel langs de Meerleseweg in 
Chaam. Langs dezelfde weg zag 
Rien Geerts op 6 december op 7 uur 
's morgens ook een kerkuil, rustig 
zittend op een tak.  
Marja Brouwer zag op 26 novem-
ber een kerkuil in haar schuur aan 
de Vianenweg in Chaam. Ter plaat-
se hangt al een kerkuilenkast. Nu 
maar hopen. Bij Marja roest elke 
avond ook een torenvalk pal tegen 
het huis. 
Begin december zijn er veel mel-
dingen van roepende bosuilen. Rob 
Beenen zag op 9 januari maar liefst 
vier bosuilen die achter elkaar aan-
zaten, waarschijnlijk een territori-
umgevecht tussen 2 paartjes.  
Op 9-12, 22-12 en op 6-1 worden 
op de Bleeke Heide resp. een 
vrouwtje, een mannetje en nog een 
vrouwtje blauwe kiekendief gezien.
Op woensdag 7 februari zag Kees 
van den Brandt op "de Dekt" in 

Alphen 8 buizerds op thermiek 
rondcirkelen. De volgende dag zag 
John van Raak eveneens 8 buizerds,
opstijgend vanuit de Staatsbossen. 
In zijn tuin zag Kees van den 
Brandt een sperwer die een vogel 
uit een struik plukte. 

Doortrekkers, pleisteraars en 
wintergasten 
Niet waarnemen is ook waarnemen. 
Al jaren beklaagden vele vogelaars 
zich erover dat er geen goudvinken 
meer gezien of gehoord werden. Bij 
de werkdag van de jeugd op 't Zand 
op 11 november werd weer eens 
een roepende goudvink gehoord. 
Wim Cornelissen zag op 16 novem-
ber een wel heel late doortrekkende 
huiszwaluw. 
We kregen verschillende meldingen 
van overwinterende roodborsttapui-
ten, in 't Broek zelfs een paartje. 
Ook watersnippen werden tot diep 
in de winter op de Bleeke Heide en 
in 't Broek waargenomen (op 5-12: 
150+ Bleeke heide, op 14-12: 40+ 
op de gemaaide vlakte in 't Broek, 
op 31-1 20+ op de gemaaide vlakte 

in 't Broek). Behalve 20 watersnip-
pen was er op 14 januari in 't Broek 
ook een waarschijnlijke waarne-
ming van een bokje. 
Tijdens de zondagwandeling van 3 
december werd nog veel doortrek 
gezien van boom- en veldleeuweri-
ken. Heel waarschijnlijk hebben 
boomleeuweriken en zelfs veldleeu-
weriken op meerdere plaatsen over-
winterd, zo werd op 9 januari een 
groep van tientallen boomleeuweri-
ken gezien ten zuiden van de 
Bleeke Heide. Een groep van zo'n 
50 veldleeuweriken was dagelijks te 
zien op de maïsvelden ten zuiden 
van de Bleeke Heide.  
Op 24 december zag Ton Janssen 2 
ooievaars in een weiland, speurend 
naar voedsel op de bevroren grond 
nabij de Rettestraat in Chaam. De 
vogels waren op 2e Kerstdag nog 
aanwezig.  
Half januari werden er in de gehele 
streek grote aantallen kramsvogels 
en koperwieken gezien. De aantal-
len overwinterende sijsjes en kepen 
daarentegen valt dit jaar tegen.  
Op 31 januari trok een groep van 
zeker 70 rietgorzen door 't Broek. 
Op 17 februari werd achter de 
Goudberg een kleine bonte specht 
gezien. 

Waarnemingen in de streek 
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1000, terwijl in februari de popula-
tie uitgroeit tot een groep van zo'n 
1400 ganzen waaronder een vijftig 
tot honderdtal kolganzen. De vogels 
slapen vaak op de Bleeke heide 
maar ook de vennen van de Strij-
beekse Heide raken weer in ge-
bruik: Regelmatig werden zowel 
het Zwart Goor als het Langven als 
slaapplaats gebruikt.  
Op zaterdag 11 november ziet 
Huub Don 1 rotgans, een kustgans 
die zelden in onze streek gezien 
wordt. 
Op 29 november wordt een groep 
van maar liefst 260 canadaganzen 
gezien, een aantal waarmee de 
meeste vogelaars allang niet meer 
blij zijn. Onder hen 3 brandganzen 
waarvan betwijfeld mag worden of 
het wilde vogels zijn.Ook de nijl-
gans breekt op 9 december het re-
cord: een groep van 90 exx.  
 Op 4 februari wordt tijdens de zon-
dagwandeling een groep van 25 
brandganzen gezien. Dit is de eerste 
keer dat brandganzen in dit aantal 
in onze streek gezien worden, een 
indicatie dat het wilde vogels be-
treft.  
Op 13 februari weer een bijzondere 
waarneming: Henk Laarhoven ziet 
tussen zo'n 1000 rietganzen 3 kleine 
rietganzen. Een soort die door 
Chaamse vogelaars eerder slechts in 
de strenge winter van '78 - '79 ge-
zien werd. 
Bijna de gehele winter worden vele 
soorten eenden in wisselende aan-
tallen waargenomen. Vooral voor 
smienten en wintertalingen (op 30-
11: 300+) lijkt de Bleeke Heide een 
favoriet overwinteringsgebied te 
worden.  
Verder ook krakeenden, slobeen-
den, tafeleenden, kuifeenden, wilde 
eenden, pijlstaarteenden en een in-
cidentele bergeend. 
Tot diep in de winter blijven zo'n 
1500 kieviten op de Bleeke Heide 
en omgeving pleisteren. In feite zijn 
ze nauwelijks enkele weken wegge-
weest want vanaf begin februari 
zijn de eerste groepen weer terug. 

In Baarle-Nassau in de Oordeelse 
Straat kwamen deze winter zo'n 
3000 spreeuwen slapen. Voor het 
slapen gaan hielden ze tussen 16.45 
en 17.30 hun spectaculaire groeps-
vluchten.  
 
IJsvogels 
Nog altijd veel waarnemingen van 
ijsvogels. Er zijn zelfs waarnemin-
gen bekend van ijsvogels in de cen-
tra van Chaam en Alphen. Ook wa-
ren ze vaak te zien rondom particu-
liere vijvers en poelen. Het feno-
meen dat ijsvogels zich doodvlie-
gen tegen ruiten duurt voort. Op 12 
november vond mevrouw Vriens, 
Geersbroekseweg in Ulvenhout, een 
gave dode ijsvogel op het gazon on-
der het raam.  
Ook na de winter zijn er gelukkig 
nog waarnemingen van ijsvogels, 
vnl. langs de Mark. Dit zijn vogels 
die aan de nieuwe broedcyclus gaan 
meedoen zodat we mogen hopen 
dat de toename van het aantal ijsvo-
geltjes zich doorzet. 

Bleeke Heide 
De rietganzen waren dit jaar vroe-
ger dan ooit. Al op 15 oktober wer-
den de eerste 2 exx. waargenomen, 
maar liefst 2 maanden eerder dan de 
tot dan toe eerste waarnemingsda-
tum. Vervolgens een groepje van 5 
op 2 november en een groep van 14 
op 16 november. De aantallen stij-
gen vanaf dan snel: op 8 december: 
65, op 9 december 110, op 17 de-
cember: 180, vanaf 18-12: 400. In 
januari liggen de aantallen rond de 

De wulp volgt ongeveer hetzelfde 
patroon. Vanaf begin februari kun-
nen we 50 tot 150 wulpen op de 
Bleeke Heide waarnemen. Half fe-
bruari beginnen de eerste exx. al 
uitbundig te jodelen. 
Begin december worden regelmatig 
kraaiende patrijzen gehoord aan de 
randen van het reservaat. Op het na-
bij gelegen Goor wordt begin fe-
bruari een groep van maar liefst 22 
patrijzen gezien. 
Natuurlijk blijven de hordes vogels 
op de Bleeke Heide predatoren lok-
ken. Regelmatig worden vooral on-
volwassen haviken gezien.  
In december pleistert er gedurende 
3 weken een juveniele slechtvalk. 
Vanaf half januari is een andere 
slechtvalk actief. Aan het gedrag te 
zien hetzelfde ex. als vorig jaar. Het 
dier schept er plezier in op doldries-
te en speelse wijze allerlei vogels te 
achtervolgen. Net als vorig jaar laat 
hij een wulp in volledige paniek 
neerploffen op het open water en 
dwingt de vogel met verscheidene 
duikvluchten volledig kopje onder 
te gaan.Toen de valk het spelletje 
beu was, kostte het de wulp de no-
dige moeite uit het water op te stij-
gen.  
Merkwaardig genoeg achtervolgen 
regelmatig enkele kraaien de slecht-
valk terwijl ze zelf vaak ten prooi 
vallen aan deze razendsnelle roof-
vogel. Op 24 februari is de valk nog 
altijd aanwezig. Het lijkt zaak de 
slechtvalkenkast aan de grote meel-
silo in Ulicoten in de gaten te hou-
den.  
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Op 21 november zitten er om 11.00 
uur 2 wilde zwanen. De vogels ver-
tonen baltsgedrag. Om 17.00 stijgen 
ze onder luid geroep weer op. 
Tijdens hun wekelijkse uitstap zien 
Frank Degenaar, Wim Cornelissen 
en Johan Schaerlaeckens op 6 ja-
nuari 8 wilde zwanen (5 juveniele 
en 3 adulte vogels) pal tegen de uit-
kijkpost. Om de vogels niet te ver-
storen stappen ze niet uit. Helaas 
blijkt de rust van de dieren van kor-
te duur. Vanaf 31 januari tot en met 
2 februari pleistert er een groep van 
7 kleine wilde zwanen (2 adulte en 
5 juveniele vogels) op de Bleeke 
Heide. 
Op 15 februari wordt de eerste grut-
to tussen 100den kieviten gezien. 
Op 17 februari zitten er 2 exx. Op 
18 februari 3 samen met 2 kempha-
nen. Op zaterdagmorgen 24 februa-
ri ligt er een flink pak sneeuw. Dit 
weerhoudt enkele grutto's niet om 
er lustig op los te roepen: Het is 
lente. 
 
Zoogdieren 
De boeiende lezing van Annemarie 
van Diepenbeek heeft al sporen na-
gelaten: John van Raak vond tijdens 
de kerst in ‘t Broek verse vossen-
sporen in de sneeuw. 

Kraanvogels 
De ene winter is de andere niet. 
Normaal krijgen we in onze con-
treien weinig kraanvogels te zien. 
De trekroute ligt immers zo'n 100 
km oostelijker. Deze winter kwa-
men er echter veel waarnemingen 
op tijdstippen dat de vogels in de 
Extremadura (Spanje) horen te zit-
ten.  

Op 7 december zit er een kraanvo-
gel op de Bleeke Heide. Gezien alle 
andere waarnemingen rond deze pe-
riode waarschijnlijk een wild ex.  
De vogel wordt het laatst op 14 de-
cember gezien. Op kerstochtend 
ziet Will Woestenberg een groep 
van 150 kraanvogels boven Alphen. 
De vogels vliegen laag in zwaar be-
wolkt weer met een straffe noord-

oosten wind. Op 2e Kerstdag staat 
bij menige Chaamse vogelaar de te-
lefoon roodgloeiend: Om 21.00 uur 
vliegt er een grote groep kraanvo-
gels laag over bebouwde kom. De 
vogels zijn zelfs in de huiskamers te 
horen.  
Ter hoogte van Huis ten Bosch 
(Chaam) ziet Fred Froger op 6 ja-
nuari een groep van 40 kraanvogels 
in de avondschemering. In de Ex-
tremadura overwinteren niet de ge-
bruikelijke aantallen kraanvogels, 
een bewijs dat vele exx. in noorde-
lijker gelegen streken zijn blijven 
hangen. 
 
Amfibieën en vissen 
Pal tegen de zuidkom van Chaam 
loopt de Groote of Roode Beek. 
Langs de Kapelweg loopt een mooi 
zijslootje van deze beek. Toen het 
Waterschap op 25 november deze 
loop schoonde, lag er een dag later 
een dode snoek van 40 cm., een 
rietvoorn en een nog levende paling 
tussen de plantenresten. Een teken 
dat er nog flink wat leven in dit 

wondermooie slootje zit, maar ook 
een teken wat de gevolgen zijn van 
het schouwen van beken. 
De amfibieënwerkgroep ving tij-
dens de inventarisaties van het 
Merkske honderden driedoornige 
stekelbaarsjes. Verder vonden ze 
tiendoornige stekelbaarjes, modder-
kruipers, beekgrondels en bermpjes. 
 
Veel Mark en Leijers hebben in-
middels visvrije, amfibierijke vij-
vers in hun tuin. Bijna allen hebben 
de gewoonte om 's avonds met hun 
zaklantaarn de vijver af te speuren 
naar amfibieën. Zo kwamen we vrij 
nauwkeurig te weten dat de sala-
manders al vanaf begin februari het 
water weer opzochten. Dit klopt vrij 
nauwkeurig met de waarneming 
van Karin van Dueren den Hollan-
der. Op 7 februari zag Karin bij het 
controleren van de emmers bij het 
scherm voor de padden in Ulven-
hout: 9 gewone padden, 4 vinpoot-
salamanders en een alpenwatersala-
mander. Een dag eerder zag Kees 
van den Brandt al twee vinpootsala-
manders.  

 
Met dank aan alle waarnemers.
Iedereen kan zijn waarnemingen 
via kaartjes, email of  fax doorge-
ven aan: Johan Schaerlaeckens, 
Blokkenweide 18, 4861BN Chaam.  
Email:schaerl@westbrabant.net 
Tel./fax: 0161 492046  

gewone pad 

snoek 
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In het najaar van 2000 was er een 
belangrijk moment in de procedure 
van de ruilverkaveling "Baarle-
Nassau": de wenszitting. Tussen 2 
oktober en 24 november werden 
alle belanghebbenden die grond in 
het landinrichtingsproject hebben 
liggen, uitgenodigd om hun wen-
sen voor de toedeling bekend te 
maken. 
 
Vooroverleg 
Zo ook de natuurbeherende instan-
ties Natuurmonumenten en Staats-
bosbeheer. Mark en Leij nodigde 
beide instanties uit om vooroverleg 
voor de wenszitting te hebben. Het 
leek ons een goede zaak de kennis 
te bundelen en te komen tot een 
wensenpakket waar ook de streek 
achter kan staan.  
De particuliere natuurbescherming 
moet immers de natuur- en land-
schapsbelangen in de landinrich-
tingscommissie behartigen en zij 
heeft, zeker in deze streek, een ei-
gen visie. Zoals te verwachten weet 
Natuurmonumenten wie haar bond-
genoten zijn en reageerde onmid-
dellijk. Na overleg bleek onze visie 
een toegevoegde waarde te hebben 
op hun wensenpakket.  
 
Van Staatsbosbeheer kwam, na 
meerdere dringende verzoeken, 
geen reactie. Slechts na indringend 
overleg met “Middelburg” kon er, 
door persoonlijke tussenkomst van 
het Hoofd Bureau Terreinbeheer, 
Management en Belangenbeharti-
ging, alsnog een afspraak gemaakt 
worden om vooroverleg te hebben. 
Inmiddels zaten we zo kort voor de 
wenszitting dat Staatsbosbeheer de 
Landinrichtingscommissie moest 
verzoeken deze uit te stellen.  
Uit het vooroverleg bleek overigens 
dat het wensenpakket van zowel 
Mark en Leij als Staatsbosbeheer 

vrijwel naadloos op elkaar aanslo-
ten. De koudwatervrees was dus on-
nodig. 
 
De Dienst Landelijk Gebied, de 
agrarische leden van de commissie 
maar vooral het kadaster kregen tij-
dens het Landinrichtingsoverleg 
een compliment van de BMF-leden 
voor de perfecte organisatie van de-
ze complexe operatie. 
 
Het begrenzingenplan 
In januari en februari trokken de le-
den van de Landinrichtingscommis-
sie bijna wekelijks naar Eindhoven 
waar in het gebouw van het Kadas-
ter hard gewerkt werd aan het Be-
grenzingenplan. Op dit plan komen 
alle openbare voorzieningen zoals 
wegen, waterlopen en kunstwerken. 
Een belangrijk onderdeel hierbij is 
dat per weg beoordeeld wordt of 
deze openbaar moet zijn of niet. 
Wat bij die afweging primair aan de 
orde is hoeveel eigenaren en/of ge-
bruikers ontsloten moeten worden. 
Zijn dit er meer dan twee dan is in 
principe het uitgangspunt dat de 
weg openbaar wordt.  
Andersom gebeurt het ook dat een 
aantal wegen aan de openbaarheid 
onttrokken wordt omdat ze niet vol-
doen aan het genoemde criterium. 
Dit is overigens ook provinciaal be-
leid. Dit alles komt in de 2e planuit-
werking die vervolgens ter visie 
wordt gelegd.  
Bij de afwegingen die de commis-
sie maakt, telt ook mee of de weg 
nu al openbaar is, of er kabels en 
leidingen liggen en of de weg al 
dan niet landschappelijk van belang 
is. 
  
Ecologische verbindingszones 
Waterschap Mark en Weerijs heeft 
te kennen gegeven om de opper-
vlakte van een aantal schouwpaden 

om te zetten in ecologische verbin-
dingszones in de vorm van stepping 
stones. Het Waterschap is bereid 
om hiervoor bij het Plan van Toede-
ling gronden in te brengen. De 
Landinrichtingscommissie is het 
veld ingetrokken om uit te zoeken 
wat de beste locaties hiervoor zijn. 
Er dient immers een afweging 
plaats te vinden tussen het ecologi-
sche belang en dat van de toedeling 
aan de landbouwers.  
 
Zoals  te doen gebruikelijk werd het 
een vruchtbaar terreinbezoek. Op 
de Ulicotense Heide zal een laag 
weiland tegen het Groot Vergoor 
omgevormd worden tot plas/
drasbiotoop. Gezien de gunstige 
ligging van belang voor de daar 
foeragerende rietganzen en weide-
vogels.  
Op een andere plaats zullen op een 
laag weiland langs een waterloop 
een of zelfs twee poelen gegraven 
worden die een belangrijke functie 
hebben als verbindingszone tussen 
twee kamsalamanderbiotopen. De 
uitwerking van deze zones komen 
ook op de kaart in de 2e planuitwer-
king. 
 

Johan Schaerlaeckens 

Ruilverkaveling Baarle-Nassau 
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Parking 
Castelreesche 

Heide 
Mark en Leij is teleurgesteld dat 
Staatsbosbeheer een parkeerplaats 
heeft laten aanleggen midden op 
de Castelreesche heide.  
 
Dit betekent dat je al wandelend op 
de Castelreesche heide van alle 
kanten op deze parkeerplaats kijkt. 
De parkeerplaats is omzoomd met 
bosplantsoen om in de toekomst de 
auto's uit het beeld te krijgen. Dan 
is echter het ontstane bosje een hin-
der in de zichtlijn vanaf Wortel ko-
lonie naar Hal. Mark en Leij had 
liever gezien dat de parkeerplaats 
aan de rand van de Castelreesche 
heide aangelegd was. 

Mark en Leij heeft bezwaar aange-
tekend bij het districtshoofd van 
Staatsbosbeheer.  
Deze gaf aan dat de plannen in een  
te vergevorderd stadium waren om 
nog terug te trekken. Daarna is 
schriftelijk bezwaar aangetekend bij 
het regiohoofd.  
SBB is echter met de aanleg begon-
nen zonder dat er vanuit het regio-
kantoor inhoudelijk op ons bezwaar 
is gereageerd. 
 

Mark en Leij 

Staatsbosbeheer wacht op een mili-
euvergunning om het Ossengoor 
in de boswachterij Chaam te ver-
graven. Als het waterbeheer goed 
geregeld wordt, zullen de natuur-
waarden van deze eertijds intensief 
beheerde weilanden na inrichting 
sterk toenemen.  
 
Tijdens een werkbezoek met Staats-
bosbeheer op 21 december vorig 
jaar heeft Mark en Leij voorgesteld 
om in de totale inrichting verzach-
ting van de 'harde' randen rondom 
het Ossengoor mee te nemen. Om 
dit te bewerkstelligen zouden een 
aantal amerikaanse eiken moeten 
sneuvelen.  
Ook kan er creatief verbinding ge-
zocht worden met open stukken in 
de buurt zoals de Leemkuilen.  
Ter plaatse van aangrenzende, wei-
nig interessante productiebosjes 
hebben we voorgesteld de heideve-
getatie terug te brengen.  
 

Het Ossengoor 
Het is niet geheel duidelijk in hoe-
verre SBB onze voorstellen over-
neemt.  
In ons werkgebied liggen kilome-
ters lange harde bosranden in eigen-
dom van SBB. Aangezien je op het 
aangrenzende agrarisch gebied geen 
mogelijkheden hebt, heeft Mark en 
Leij tijdens hetzelfde werkbezoek 
aan SBB enkele voorbeelden laten 
zien waar het goed zou zijn inrich-
tingsmaatregelen te treffen zodat 
bosranden hier en daar wat terug-
wijken om plaats te maken voor 
ruigtes, struweel en kruidenakker-
tjes.  
We denken dat dit de enige moge-
lijkheid is om de definitieve teloor-
gang van de geelgors te voorkomen. 
Buiten dat zou het landschap er vi-
sueel aantrekkelijker uitzien.  
Tijdens het werkbezoek gaf SBB 
aan dat het vooralsnog geen moge-
lijkheden ziet onze voorstellen in de 
praktijk uit te werken. 

Mark en Leij 

Het Ossengoor, nu nog een weidegebied  midden in de bossen. 
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Op 19 december 2000 had een de-
legatie van het Mark en Leij be-
stuur het jaarlijkse overleg met de 
ZLTO. Zoals bekend onderhoudt 
Mark en Leij al jarenlang vriend-
schappelijke betrekking met de 
agrariërs uit de streek. Ook nu 
vond het overleg plaats in een ge-
moedelijke, ontspannen sfeer. 
Aan de orde kwamen onder andere: 
 
Ruilverkaveling 
Net als Mark en Leij is de ZLTO er 
voorstander van om gronden o.a. 
langs de Heistraat waar mogelijk op 
voorhand uit te ruilen zodat zowel 
landbouw als natuur zo snel moge-
lijk op hun plaats liggen. Vooral 
uitruil tussen de Ruilverkaveling " 
Baarle-Nassau" en de herinrichting 

" Ulvenhout-Galder" heeft voor bei-
de partijen grote prioriteit. 
 
Agrarisch natuurbeheer 
De ZLTO en Mark en Leij spreken 
af de heer Peter van de Vloet uit te 
nodigen om aan beide besturen 
voorlichting te geven over agrarisch 
natuurbeheer.  
Vooral omdat er recent veel be-
heersgebieden in de streek bijgeko-
men zijn in het kader van de 
"Ruime Jas Zoekgebieden.." Actie: 
Mark en Leij. 
 
Project nestgelegenheid 
Mark en Leij geeft toelichting op 
het project. De ZLTO zegt toe e.a.a. 
in hun nieuwsbrief op te nemen als 
de folder klaar is. 

Overleg met ZLTO Baronie Zuid-Oost 
De Reconstructie 
De ZLTO constateert dat de uitvoe-
ring van de Reconstructieplannen 
kaptilaalvretend zijn. Men vraagt 
zich af of er wel genoeg geld is om 
de doelstellingen waar te maken. 
 
Natuurbeherende instanties 
Beide instanties vinden het belang-
rijk eens samen aan tafel te gaan 
zitten met Natuurmonumenten en 
Staatsbosbeheer.  
Er zijn nogal onduidelijkheden met 
betrekking tot het beheer van de 
nieuwe reservaatsgebieden, het af-
sluiten van wegen rond natuurge-
bieden.  
Vooral de distelbestrijding is een 
doorn in het oog van de agrariërs. 
Actie: ZLTO. 

Het is vrijdagavond 5 januari 
2001. Ruim tachtig Mark en Leij-
ers komen bijeen om hun kennis te 
meten met die van hun medeleden.
Mark en Leij organiseert haar tra-
ditionele nieuwjaarsquiz! 
 
Na de toost op het nieuwe jaar wor-
den de deelnemers zoals gebruike-
lijk door het lot ingedeeld in een 
twaalftal groepen. Deze keer heeft 
elke groep een vlindernaam.  
Quizleider Johan Schaerlaeckens 
vervult zijn taak met verve. 
De rivaliteit is groot en de vragen 
zijn moeilijk. Een breed scala aan 
onderwerpen passeert de revue; ge-
luidsfragmenten, detailfoto’s van 
monumenten in de streek, soaps en 
noem maar op. 
Zo ook een puzzel met vierkanten.
Hoeveel vierkanten zijn er totaal? 

Volgens de jury was het juiste ant-
woord zestien. Kersvers lid Rianne 
van Mensvoort brengt de jury in 

Terugblik: geslaagde nieuwjaarsquiz 

verlegenheid door er liefst vier ex-
tra te vinden! Al met al was het 
weer een geslaagde ledenavond. 

De winnaars van de Mark en Leij nieuwjaarsquiz 2001 
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Inmiddels is het landelijke Steen-
uilen project van start gegaan. Een 
project opgezet door Vogelbescher-
ming Nederland in samenwerking 
met de stichting Steenuilen Over-
leg Nederland (STONE).   
 
Doelstelling is om in de periode 
2001 t/m 2003 een goed beeld te 
krijgen van de aantallen steenuilen 
in ons land. Ook zullen nestkasten 
worden opgehangen en gecontro-
leerd.  
Een club van 20 Mark en Leij vrij-
willigers gaat op zoek naar steenuil-
tjes (hupkes) in het Mark & Leij-
gebied. Verdeeld over 6 groepen 
gaan we 9 atlasblokken (5x5 kilo-
meterhokken) te lijf. Elke telgroep 
bepaalt van te voren met behulp van 
een gedetailleerde kaart per kilome-
terhok 3 telpunten: dat zijn punten 
waar steenuiltjes te verwachten 
zijn.  
Vervolgens wordt op die plaatsen, 
met behulp van een cassetterecor-
der, de territoriumroep van de 
steenuil afgedraaid. Als we ons in-
derdaad in een territorium bevin-
den, zal het mannetje terugroepen. 
In dat geval noteren we dit op een 
veldkaart volgens voorgeschreven 
codes.  
Het is de bedoeling dat we elk tel-
punt 3x per seizoen bezoeken. Als 
we op een telpunt geen reactie krij-
gen, zullen we het dus een volgende 
keer opnieuw proberen.De inventa-
risatieperiode in een seizoen loopt 
ongeveer van begin februari tot half 
april. Als u in een steenuilengebied 
woont, kunt u dus een aantal duiste-
re Mark & Leijers met zaklampen 
en cassetterecorders tegenkomen.  
U bent gewaarschuwd!!!  
Als u waarnemingen of mededelin-
gen heeft die voor ons van belang 
zijn, zouden we het fijn vinden als u 
die aan ons doorgeeft. 

Nacht van de steenuil!! 
Diverse leden van Mark & Leij 
hebben te kennen gegeven dat ze 
wel eens mee zouden willen tijdens 
een inventarisatie-avond.  
Op vrijdag 23 maart kan dat! Want 
op die dag organiseren we de nacht 
van de steenuil voor iedereen die 
interesse heeft het hupke van dicht-
bij te horen en misschien zelfs te 
zien. We verzamelen om 19:00 uur 
bij Bellevue. Als u meegaat, raden 
we u aan warme kleding en laarzen 
aan te trekken. Na afloop koffie. 

De Steenuil (Athene Noctua) 
De steenuil is met een lengte van 21 
tot 23 cm de kleinste uil van ons 
land. Zijn verenkleed is aan de bo-
venzijde bruin met lichte vlekken 
en aan de onderzijde wit met zwarte 
donkere strepen. Boven zijn ogen 
heeft hij opvallende witte wenk-
brauwen. Meestal zien we hem 
rechtop zittend op de uitkijk; bij 
verstoring vertoont hij een nerveus 
wippende motoriek (vandaar de bij-
naam hupke). 
 
Voedsel 
Het voedsel van de steenuil bestaat 
uit muizen, grote insecten en regen-
wormen, maar ook kikkers, mollen 

en mussen staan op het menu. De 
braakballen bevatten in het warme 
jaargetijde veel harde delen van ke-
vers. 
 
Roep 
De steenuil is heel luidruchtig. Zijn 
waarschuwingsroep is een luid 
‘kwiejoe’, daarnaast roept hij 
‘koewiet’ en maakt hij ‘blaffende’ 
‘kef’-geluiden. Vooral in de balts-
periode (eind februari tot midden 
april) vanaf de avondschemering tot 
middernacht laat het mannetje een 
langgerekt ‘goehk’ horen. Behalve 
om een vrouwtje te lokken, dient dit 
geluid ook voor het afbakenen van 
zijn territorium. Verder is er ook 
nog de lokroep van het vrouwtje en 
de bedelgeluiden van de jongen, 
welke daar sterk op lijken. 
 
Ontwikkeling 
Op ongeveer éénjarige leeftijd is de 
steenuil geslachtsrijp. Paartjes 
steenuilen blijven elkaar en hun 
broedplaats vaak trouw voor het le-
ven. Na de balts begint de eilegperi-
ode, deze duurt tot midden mei.  
De steenuil heeft meestal één 
broedsel van 3 tot 5 eieren per jaar. 
De eieren worden in 24-28 dagen 
uitgebroed. De jongen verlaten na 
ongeveer 5 weken de nestholte, 
zonder al volledig te kunnen vlie-
gen. Eén week later kunnen ze wel 
goed vliegen; ze worden dan nog 
ca. 5 weken door de ouders ver-
zorgd. Daarna zoeken ze meestal 
een vaste plek binnen een straal van 
10 kilometer. Sterfte bij steenuilen 
is in het eerste levensjaar ongeveer 
70%. De hoogste leeftijd is vastge-
steld op 15 jaar. 
 
Bron: Site Westbrabantse Vogelwerkgroep 
http://www.homepages.hetnet.nl/~wbvwg/ 

 
Sylvia van Nes 

tel 0161-492297 

     Het Steenuilen Project 
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Jeugdquiz 
Op 2 december was de jaarlijkse 
jeugquiz in Bellevue, kikkers en 
kwakbollen gezamenlijk. Vlinders, 
Pokèmon figuren en vruchten en 
zaden passeerden de revue. Vragen 
over het afgelopen jaarprogramma, 
over Chaam en over televisiepro-
gramma's werden afgewisseld door 
puzzels en zoekplaatjes.  
Onder leiding van een zeer deskun-
dige, strenge doch rechtvaardige ju-
ry werden de punten per groep toe-
gekend. Na een korte pauze moch-
ten ook de ouders een poging wa-
gen om te winnen. Helaas onze 
jeugd bleek wederom onverslaan-
baar. De gezellige middag werd af-
gesloten met de video van het 
kamp. 
 
Knutselmiddag 
Het nieuwe jaar begon goed met 
een knutselmiddag voor de kikkers. 
Met klei werden potten gemaakt die 
moeten dienen als slaapplaats voor 
oorwormen en pissebedden. Andere 
creatieve kikkers maakten drink-
bakjes voor de vogels. Voor de 
hongerige vogels werden pindaket-
tingen geregen.  

Voor het komende voorjaar hebben 
we houtblokken gemaakt met gaten 
erin voor solitaire bijen. De hout-
blokken werden opgesierd met na-
men en vooral veel hartjes. 
 
Vogels in de winter 
Ook de kwakbollen-activiteit was 
zeer geslaagd. Er was een circuit 
bedacht met vier opdrachten en een 
video. Het thema was vogels en 

voeren in de winter. Er werd een 
BBC documentaire vertoond over 
hoe slim vogels wel niet zijn om die 
ene pinda te bemachtigen. Erg leuk. 
Er werden dennenappels besmeerd 
met pindakaas en dan in vogelvoer 
gedipt, vervolgens een touwtje er-
om en klaar. Een lekkere smeer-
boel, maar wel leuk. 
Op andere tafels een Pim Pam Pet 
spel en vragen over vogels in de 
winter. De kinderen wisten veel 
antwoorden.  
Weer een opdracht was het maken 
van een fleshouder met voer voor 
de vogels. De kwakbollen timmer-
den er flink op los. Een groot suc-
ces!  
 
Toekomst 
Voor het komende jaar staat er weer 
van alles op het programma, een 
tochtje in de Biesbosch om de bever 
te bekijken, een werkochtend en 
iets met eieren. Genoeg om naar uit 
te kijken dus! 
 

Karin van Dueren den Hollander 

Nieuws van de Jeugdgroep 
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Terugblik activiteiten 
Dialezing diersporen 
Dat je de dieren zelf niet hoeft te 
zien om te weten dat ze er zijn, liet 
Annemarie van Diepenbeek heel 
overtuigend zien tijdens haar lezing 
over diersporen op 15 december in 
Bellevue.  
Veertjes, keuteltjes, afdrukken van 
pootjes, opengeknabbelde noten; 
het zijn allemaal stille getuigen van 
het dierenleven zoals zich dat zowat 
overal afspeelt, maar waarvan de 
acteurs zich zozeer aan het oog ont-
trekken dat je twijfelt aan hun be-
staan.  
Zo'n 50 aanwezigen genoten van de 
mooie dia's. Een heleboel sporen 
die we al eerder zagen maar niet 
konden verklaren, kregen opeens 
betekenis, zoals de keurig openge-
beten pitjes van rozenbottels: de 
bosmuis!  
Een fijne avond die ons natuurge-
nieten een extra dimensie heeft ge-
geven. 

Dialezing kleine zoogdieren 
Heel goed aansluitend op de diale-
zing van Annemarie over dierspo-
ren was de avond met als thema 
"kleine zoogdieren" door Dick 
Klees. Dieren waarvan je vrijwel 
nooit merkt dat ze bestaan, heeft 
Dick haarscherp in beeld gebracht. 
Prachtig was de dia van de dwerg-
muis, die minuscule bewoner van 
prachtige bolvormige nestjes, kun-
stig gevlochten van in de lengte ge-
rafelde grashalmen en zo groot als 
een tennisbal. 
Zoveel soorten kleine zoogdieren 
blijken vlak bij ons te wonen maar 
ontgaan ons totaal. We kregen ze 
allemaal prachtig in beeld. Kleine 
zoogdieren hebben een plaatsje in 
ons hart veroverd! 
 
Werkdagen 
Onze ploeg met veldwerkers heeft 
op het moment dat ik dit schrijf er 
al twee werkochtenden op zitten. 
De eerste vond plaats in 't Broek 
waar onderhoud aan heggen plaats-
vond en wilgen werden geknot.  
Dat alles bij windstil weer en een 
heerlijk zonnetje. Was het altijd 
maar zo!  

De tweede werkochtend was de 
temperatuur weliswaar onder nul, 
maar ook nu zonneschijn, dus prima 
omstandigheden. Onder toeziend 
oog van Piet van Riel werden in het 
gebied op de Retten in Chaam heg-
gen uitgerasterd. Ook hier knotwerk 
aan de wilgen. 
Op beide dagen werd er door ge-
middeld 20 leden noeste arbeid ge-
leverd. Gelukkig was daar steeds de 
beloning in de vorm van snert met 
worstenbrood. Op tijd en op tempe-
ratuur afgeleverd door de keuken-
ploeg. 
 
Nog twee werkdagen te gaan: op 17 
februari naar Het Zand in Alphen 
en op 17 maart een bijzondere 
werkdag aan de Kerkdreef in 
Chaam. De werkdag op het Zand op 
17 februari wordt door de M&L-
kikkers ondersteund terwijl de 
kwakbollen die dag op de Strijbeek-
se Heide de handen uit de mouwen 
gaan steken.  
Tussendoor verricht een kleine spe-
ciale eenheid op 24 maart hand- en 
spandiensten aan het vogelopvang-
centrum te Zundert. Er wordt dus 
duidelijk niet stilgezeten! 

Annemarie van Diepenbeek. 
...een boeiend vertelster…. 
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Amfibieënwerkgroep actief in de kou 
Tijdens de afsluitende seizoensbij-
eenkomst eind november is beslo-
ten de activiteiten van de werk-
groep voor de liefhebbers uit te 
breiden. Het inventariseren van 
amfibieën beperkt zich hoofdzake-
lijk tot de periode vanaf half maart 
tot juli. Verspreid over die periode 
worden een aantal vooraf geselec-
teerde poelen door een of meerdere 
werkgroepleden drie keer bezocht 
om te inventariseren.  
 
Buiten die periode is de werkgroep 
naast de verwerking van de gege-
vens en een enkele bijeenkomst om 
de gegevens te bespreken of een 
excursie minder actief. Daar willen 
we nu verandering in brengen door 
vissen en libellen te gaan inventari-
seren.  
Voor het inventariseren van libellen 
heeft de werkgroep vorig jaar al een 
dialezing met kleine introductiecur-
sus kunnen volgen gezamenlijk met 
de vlinderwerkgroep. Het inventari-
seren van libellen is deels gemakke-
lijk te combineren met dat van de 
amfibieën. Eveneens zullen we ons, 
naast het verder verdiepen in het 
onderscheiden van soorten, toeleg-
gen op het in beeld brengen van de 
weidebeek- en bosbeekjuffer, een 
wens van Mark en Leij. 
Zodra het koud is, regent en waait 
en alle kikkers, padden en salaman-
ders diep weggedoken zitten in het 
strooisel, onder de grond of in de 
modder, is het de ideale gelegen-
heid om eens te gaan vissen.  
Tijdens de winterperiode is er na-
melijk minder begroeiing in de be-
ken, en zijn de vissen trager en dus 
gemakkelijker te vangen. Tevens 
bezitten de beekvisjes in de winter-
periode een dikker slijmlaagje, die 
ze beter beschermt tegen de kou, 
waardoor ze ook minder vatbaar 
zijn voor beschadigingen. 

Op zondagochtend 17 december 
was het zover, vissen op 't Merkske. 
Vanaf alle goed per auto bereikbare 
bruggen en duikers (ca. 6 plekken) 
werd een traject van ca 100 m 
stroomopwaarts en stroomafwaarts 
afgevist met netten.  
Omdat de waterstanden 's winters 
relatief hoog zijn, is van boven naar 
beneden gestart.  

Opmerkelijk was dat bovenstrooms, 
nabij de Turnhoutseweg, de vangst 
beperkt bleef tot enkele stekelbaars-
jes.  
Verder benedenstrooms is enkele 
jaren geleden een stuk van de 
Schouwloop, zo heet het boven-
stroompje van 't Merkske, gelijktij-
dig met het inrichten van nieuwe 
percelen als gevolg van een tweetal 

"boerderijverplaatsers", opnieuw 
natuurvriendelijker ingericht.  
De beek heeft hier het echte karak-
ter van een bovenloopje teruggekre-
gen en er is een brede zone langs 
gelegd die gevarieerd is ingericht. 
In dit traject is meer stroomvariatie 
en er zijn meer schuilplaatsen voor 
dieren zowel op het land als in het 
water.  
Het beekje kronkelt, er zijn zoge-
naamde plas-dras oevers, schrale, 
zowel natte als droge plekken en er 
is een gevarieerde beplanting aan-
gebracht. Hier wemelde het van de 
waterdiertjes en hier schep je dan 
een veelvoud aan visjes boven.  
Nog verder benedenstrooms zijn die 
dag nog van oorsprong voorkomen-
de soorten zoals bermpje en gron-
dels gevangen.  
In de komende maanden wordt het 
vissen vervolgd. 
 

Jack Rombouts 

vissen of toch toekijken; was het te koud of waren de laarzen te kort? 
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Dialezing: vogeleiland Lesbos 
Op vrijdag 9 maart organiseert de 
Mark en Leij vogelwerkgroep een 
dia- en videolezing over de natuur 
van het eiland Lesbos. Deze diale-
zing wordt gepresenteerd door de 
Belgische natuurfotograaf Marc 
Raes, de videopresentatie wordt 
verzorgd door Pierre Adriaansen, 
John van Raak en Johan Schaer-
laeckens. 
 
Vogeleiland 
Lesbos is een Grieks eiland, gele-
gen tegen de westkust van Turkije. 
Het is een tot op heden weinig be-
kend reisdoel onder de vogelaars, 
met een bonte mengeling van vo-
gelsoorten uit het zuiden en oosten 
van Europa. Voeg daarbij een idea-
le ligging tijdens de jaarlijkse vo-

geltrek, en er komt altijd wel een 
verrassing uit de lucht vallen.  
Door de goede infrastructuur vormt 
het een ideale bestemming voor een 
aangename en gevarieerde natuur-
vakantie. 

Fotograaf Marc Raes 
Jong begonnen met fotografie als 
hobby, kwam daar enkele jaren la-
ter natuurstudie als interesse bij, 
wat al vlug leidde tot een combina-
tie van beide passies.  
Met een interesse in voornamelijk 
het noordelijk halfrond lagen de 
reisdoelen dan ook in deze gebie-
den: Europa, Noord-Amerika en 
Azië.  
De laatste jaren ligt de nadruk meer 
op de algemene natuurfotografie en 
wat minder op het vogelkijk-aspekt. 
 
De lezing is toegankelijk voor alle 
belangstellenden. 
Aanvang om 20 uur in hotel Belle-
vue te Chaam. 

Mark en Leij vogelwerkgroep 

één nest. De meeste inheemse bijen 
doen echter alles alleen en heten 
daarom solitaire bijen. Omdat ze 
ons niet steken en dus niet lastig 
zijn, zijn ze onbekend. Vele van de-
ze soorten zijn gespecialiseerd op 
specifieke planten en worden door 
de negatieve invloed van de mens 
op de flora sterk bedreigd. 
De soorten zijn vaak genoemd naar 
hun uiterlijk of gedrag. Zo kunt u in 
uw tuin ondermeer aantreffen: 
zandbijen, koekoeksbijen, metsel-
bijen, maskerbijen, behangersbijen, 
wolbijen, bloedbijen, zijdebijen en-
zovoort….. 
Na het enthousiaste verhaal van 
Pieter zult u rijker en geïnspireerder 
huiswaarts keren in het besef dat 
ook in uw tuin juweeltjes van die-
ren leven en dat u ze nog kunt hel-
pen ook. Het loont dus werkelijk de 
moeite om te komen! 

Vrijdag 16 maart, aanvang 20.00 
uur, hotel Bellevue, Chaam. 

Pieter van Breugel uit Veghel geeft 
op 16 maart een dialezing over 
'hommels en bijen'. Pieter houdt 
zich al jaren bezig met het bestude-
ren van deze dieren en het aan-
brengen van nesthulp. Uit zijn ei-
gen ervaring puttend en aan de 
hand van werkelijk unieke dia's, 
zal hij een wonderlijke levenswe-
reld voortoveren, die u onmiddel-
lijk zal verleiden om in uw eigen 
omgeving meer en beter te gaan 
kijken en zeker ook meer te doen.  
 
In ons land komen naast de bekende 
honingbij, die geïmporteerd is, 
meer dan driehonderd soorten bijen 
voor. We noemen ze wilde bijen, 
omdat ze hier inheems zijn, dus "in 
het wild" voorkomen. De ruim 
twintig soorten hommels rekenen 
we ook tot onze wilde bijen. Zij 
vormen kolonies met vele dieren in 

Dialezing: hommels en bijen in uw tuin 
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geluk en kunnen we dit bijzondere 
dier aanschouwen. 
In het gebied komen ook diverse 
zeldzame vogelsoorten voor zoals 
het blauwborstje en de ijsvogel. 
Verder is er kans op kiekendieven, 
boomleeuweriken en misschien wel 
een klapekster.  
Het is een aangenaam en gevarieerd 
landschap waar je lekker kunt wan-
delen en genieten. Zeker in de lente. 
 
Wellicht besluiten enkele van de 
deelnemers deze excursie met een 
bezoek aan de uitspanning bij de 
abdij van Postel, waar men heerlijk 
postelbier tapt en prima maaltijden 
serveert! 
 
 

Op zondag 22 april vertrekken we 
om 9 uur vanaf hotel Bellevue 
naar de Cartierheide. Dit is een 
prachtig natuurgebied, gelegen 
tussen Eersel, Bladel en Bergeijk. 
 
De Cartierheide is een van de wei-
nige gebieden waar de gladde slang 
nog voorkomt. Wie weet hebben we 

Excursie: de Cartierheide 

Broedvogels zijn dodaars, snor, zo-
mertaling, kuifeend, slobeend, 
blauwborst, waterral, roodborstta-
puit en grasmus. De havik, buizerd, 
sperwer, boomvalk, torenvalk, brui-
ne kiekendief, ransuil, bosuil, steen-
uil en kerkuil zijn de vertegenwoor-
digers van de roofvogels. 
Het gebied kent een hoge broed-
dichtheid aan zangvogels zoals 

roodborst, winterkoning, tjiftjaf, fi-
tis, tuinfluiter, zwartkop, holenduif 
en vier spectensoorten. 
Boven de vennen laten zich libellen 
zien als bloedrode en bruinrode hei-
delibel, grasjuffer en koraaljuffer. 
Om de verbossing af te remmen is 
gekozen voor extensieve begrazing 
door galloways en IJslandse paar-
den. 

Voor zondag 20 mei staat een ex-
cursie naar het natuurgebied De 
Pannenhoef op het programma. 
We vertrekken om 9 uur vanaf ho-
tel Bellevue in Chaam. 
 
De Pannenhoef is een gebied van 
578 hectare in de gemeenten Zun-
dert, Etten-leur en Rucphen. Het 
wordt sinds 1970 beheerd door het 
Brabants Landschap.  
In het ven De Lokker groeien nog 
altijd planten als beenbreek, klok-
jesgentiaan, moerasviooltje, klein 
glidkruid en gevlekte orchis. Het 
riet wordt, voor de verjonging en 
het tegengaan van verruiging, ge-
maaid. 
Al gedurende 20 jaar wordt de hei-
de beetje bij beetje geplagd, hand-
matig en machinaal, hetgeen gun-
stig is voor klokjesgentiaan en ron-
de en kleine zonnedauw. 

Excursie: de Pannenhoef 

blauwborst 



24 Mark & Leij Nieuwsbrief 

Waar is de mus?? 
Het is alweer even geleden, dat we 
van de grote stad in het westen des 
lands vertrokken naar het zonnige 
zuiden. Tuin op het westen en veel 
zon, maar weinig vogels. 
Onze voorgangers hadden niets 
met vogels en voederden dus niet. 
Ondanks twee honden en een kat 
en dankzij een beetje voer kwetter-
den al snel mussen in onze tuin en 
natuurlijk ook merels en een klein 
aantal koolmeesjes. 
 
Sinds een paar jaar bestaat de vo-
gelpopulatie uit merels en mezen; 
koolmezen en pimpelmezen. Vorig 
jaar een heel nest in een wijnkistje, 
gemaakt en geadviseerd door een 
van de bestuursleden van onze club. 
We waren gelukkig met het resul-
taat. We realiseren ons echter steeds 
meer dat de mussen weg zijn! 

Zo'n tien jaar geleden kon onze 
oudste zoon in het voorjaar niet sla-
pen op de bovenste verdieping door 
het gedoe onder de dakpannen van 
de jonge mussen en nu zie en hoor 
ik ze niet meer. 
 
Al rondzappend op de TV kwam ik 
vorige week terecht bij CNN. Een 
reportage over de English Sparrow: 
Onze eigen MUS! In Engeland is de 
mus al voor 60% verdwenen en al-
leen in Amerika, waar hij in 1850 is 
geïmporteerd, gedijdt hij goed. Hoe 
kan dat nu? 
 
CNN had twee mogelijkheden: 
De uitlaatgassen verdelgen de in-
sekten waarmee de mus zijn klein-
tjes voedt of de boeren zijn zo snel 
met het van het veld halen van de 
granen, dat de mus geen kans heeft 

"een graantje mee te pikken". De 
slotconclusie was, dat ze het niet 
werkelijk wisten. 
 
Ik wil mijn mus terug! 
Dat de uilen weer rond de toren van 
de kerk vliegen doet mij deugd, 
maar ik wil ook weer mussen in 
mijn tuin. Zou het een taak van on-
ze club kunnen zijn om een actie op 
te zetten om de mus weer terug te 
krijgen? Een werkgroep "Mussen", 
die uitzoekt wat we moeten voede-
ren of hoe we het nestelen kunnen 
verbeteren? 
 
Mark en Leij, kom op voor de mus-
sen! Ik wil ze terug in mijn tuin.  
Ik mis hun gekwetter! 
 

Ab Sintnicolaas 

Onderstaande beschrijving komt 
uit Encarta. 
1 smetstof;  
2 benaming voor organismen, veel 
kleiner dan bacteriën, die allerlei 
ziekten in de mens, in dieren en 
planten kunnen verwekken. 
 
Nou wil het toeval dat er enkele 
weken terug in mijn huis een twee-
tal virussen gesignaleerd werden. 
Mijn vrouw had (zoals zo veel men-
sen) het griepvirus opgelopen en 
mijn computer had een minder be-
kende, maar daarom niet minder 
schadelijk elektronisch (worm)virus 
opgelopen. 
Navraag leerde dat er enkele dui-
zenden elektronische virussen be-
staan, waarvan de meeste effectief 
te bestrijden zijn.  

Dan moet je natuurlijk wel in bezit 
zijn van de laatste updates van een 
viruskiller. 
Dat lijkt allemaal redelijk eenvou-
dig. Je koopt een mooie virusscan-
ner (bijvoorbeeld Norton 2000 of 
Mcaffee), je installeert hem op je 
computer en regelmatig kun je via 
internet de laatste versies downloa-
den zodat je dan weer een week of 
twee beschermd bent. 
Daarnaast is het noodzaak om e-
mail die je binnenkrijgt en niet ver-
trouwt ook niet te openen. Gooi ze 
meteen weg en verwijder ze ook 
onmiddellijk uit de prullenbak. 
Een viruskiller is een absolute must, 
niet alleen voor jezelf, maar ook om 
te voorkomen dat bij jou binnenge-
komen virussen zich verspreiden 
naar ieder wie jij een mailtje stuurt. 

Ik ga de schrijvers van Encarta een 
mooi mailtje (mogelijk vergezeld 
van een virus) sturen waarin ik zal 
voorstellen hun definitie van virus-
sen aan te passen, zodat het ook de 
argeloze Encarta-raadpleger duide-
lijk wordt dat computers ook last 
kunnen hebben van virussen. 
 

Guus Degenaar 

Virussen! 
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Opmars der exoten 
Op 4 november breng ik een be-
zoek aan de Bleeke Heide. In mijn 
vogeldagboek noteer ik ondermeer 
140 canada ganzen, 14 nijlganzen, 
3 brandganzen, 1 kruising cana-
dagans x brandgans, 1 casarca, 1 
Indische gans en 2 grauwe ganzen. 
Euforisch om zoveel soorten te 
zien? Nee, niet direct.  
 
Misschien met uitzondering van de 
grauwe ganzen zijn het allemaal 
soorten die door ingrijpen van de 
mens terechtgekomen zijn in een 
geografisch gebied waar ze van na-
ture niet thuishoren. Het betreft ge-
introduceerde, uitgezette, verwil-
derde of ontsnapte vogels van vaak 
andere continenten. In vogeltaal 
noemen we ze ook wel 'exoten'. 
 
Ook de jufferkraan die onlangs nog 
zoveel beroering teweegbracht, is 
waarschijnlijk bij een Belgische 
kweker ontsnapt. Afgelopen zomer 
konden we op de Bleeke Heide 
“genieten” van een Australische 
zwarte zwaan. In 't Broek vlogen 
tijdens het broedseizoen enige tijd 
zes mandarijneenden rond. Niet 
lang overigens, want die beestjes 
schijnen veel geld waard te zijn.  

Recent kwamen veel meldingen 
binnen van een rondzwervende hei-
lige ibis aan de noordrand van 
Chaam. Over enkele jaren zien we 
in de Bleeke Heide misschien was-
beerhonden op casarca's jagen.  
 
De vraag dringt zich steeds meer op 
wat op termijn de impact zal zijn 
van deze exoten op onze eigen wil-
de avifauna. Hoe zullen bijvoor-

beeld de wilde rietganzen op deze 
bonte mengeling van ganzensoorten 
reageren en andersom? Als het ter-
ritoriumconcurrenten zijn, maakt de 
rietgans weinig kans tegen de veel 
grotere canadagans. Wat zal bij-
voorbeeld de invloed van broeden-
de agressieve nijlganzen op onze 
weidevogelpopulatie zijn?  

Zoals het goede Nederlanders be-
taamt, zijn de meningen over de op-
mars van de exoten divers. Waar de 
een het een verrijking vindt van de 
natuur, zou de ander ze het liefst al-
lemaal neer willen knallen.  
Wat ik wel durf te voorspellen is, 
dat het probleem dusdanige vormen 
aanneemt dat natuurminnend Ne-
derland er niet langer meer om heen 
kan. Tien jaar geleden waren cana-
daganzen en nijlganzen nog een bij-
zonderheid. Nu worden ze in groe-
pen van vele tientallen gezien.  
 
Zelf kamp ik met een ander pro-
bleem: In tegenstelling tot de laatste 
30 jaar zagen we in oktober al 
groepjes kolganzen en zelfs toen-
drarietganzen. Rietganzen komen 
normaal gesproken op zijn vroegst 
eind november, begin december op 
hun winterverblijven. Verandert er 
nu iets in het migratiepatroon van 
de rietgans of heeft een rietganzen-
boerin de deur open laten staan? 
 

Johan Schaerlaeckens 

Bij deze Nieuwsbrief treft u een 
mussen-zoekkaart aan van de KN-
NV. De Koninklijke Nederlandse 
Natuurhistorische Vereniging is een 
vereniging die actief in en met de 
natuur bezig wil zijn: met natuurbe-
leving, met natuurstudie èn met na-
tuurbescherming.  
 
De KNNV noemt zich ook wel de 
vereniging voor veldbiologie. 
Naast onderwerpen als insecten, 
wilde planten, waterleven of geolo-
gie heeft de KNNV belangstelling 
voor vogels. 
 
Dit jaar start de vereniging met een 
onderzoek naar mussen. Het onder-
zoek betreft het voorkomen van 
twee soorten waar het niet zo goed 
mee gaat, namelijk de huismus en 
de ringmus. De gegevens die hier-
uit komen, worden door Sovon Vo-
gelonderzoek gebruikt om te kijken 
hoe het met de huismussen en ring-
mussen in Nederland is gesteld. 
Ook Vogelbescherming Nederland 
werkt mee aan deze actie. 
 
Ook ú kunt aan deze actie meewer-
ken door uw waarnemingen aan de 
KNNV door te geven. Dit kunt u 
doen door de meldingskaart in te 
vullen en op te sturen. Wilt u meer 
weten over mussen en deze actie, 
kijk dan op www.knnv.nl. 

Mussen-
onderzoek 

ringmus 
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kort ontsnapte otters. Moeder met 
twee jonkies besloten hun overigens 
zeer riant verblijf uit te breiden tot 
het hele terrein.  
De achtergebleven otters hielden 
ons goed in de gaten en doken tel-
kens op uit verschillende wakken in 
hun bevroren vijvers. 

Tijdens het regelmatig terugkeren-
de avondje braakballen pluizen, 
besloten we het jaar 2000 af te 
sluiten met een bezoek aan wild-
park Iselburg, gelegen net over de 
Duitse grens. 
 
Voor ons alleen 
Twee auto's reden stapvoets de ge-
heel ondergesneeuwde parkeer-
plaats van het wildpark op. Hiermee 
hadden wij als zoogdieren onze 
sporen gezet. Na een telefoontje 
werd de toegangspoort geopend en 
achter ons meteen weer gesloten. 
Het hele wildpark was nu voor ons 
alleen. Wat een enorme luxe! 
 
Marters en otters 
Nadat we onze rugzakken bij de 
steenmarters hadden gezet en onze 
eigendommen aan hun wakend oog 
overlieten, begon de zoektocht naar 
alle aanwezige dieren, hun sporen 
en gedragingen.Vrij snel zagen we 
al flinke prenten op het broze ijs 
van de vele waterpartijen. Het wa-
ren de voetstappen van de sinds 

Wolven, beren en lynxen 
Onze tocht ging verder langs kraag-
beren en bruine beren (gelukkig 
zonder broodjes), richting wolven-
verblijf. In het begin hielden ze ons 
met hun scherpe oogjes, vanaf een 
hoge berg, goed in de gaten. Na 
enige tijd werden ze toch nieuws-
gierig naar al die fototoestellen en 
verrekijkers (of malse bouten?) en 
kwamen met zijn achten over het 
bevroren vennetje ons inspecteren. 
Via wilde kat, bunzing en das, kwa-
men we bij het domein van de lyn-
xen. Onze jongste reisgenoot kwam 
er na een half uur hollen, buitelen 
en vallen achter, dat jonge lynxen 
met hun vier pootjes en gigantische 
conditie, toch niet te verslaan zijn. 
Onder het genot van soep, koffie en 
mini-kruikjes, bedankten we de 
steenmarters voor hun gastvrijheid 
en begonnen, nog steeds met koude 
voeten, aan het vervolg van onze 
expeditie. In het andere gedeelte 
van het wildpark, zagen we al snel 
dat sommige bevers het idee van de 
ontsnapte otters wel zagen zitten. 
Ook zij hadden hun gebied een be-

Werkgroep Zoogdieren bezoekt wildpark 
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hoorlijk stuk vergroot. Dit was bij-
zonder goed aan tientallen afge-
knaagde bomen te zien. Via grote 
vogelvolières met allerlei eenden-
soorten, kwamen we aan bij de wei-
landen van diverse hoefgangers. 
Edelherten, moeflons, wisenten, si-
kaherten en reeën lieten zich prima 
bewonderen. Toen alle dieren aan 
hun nachtrust toe waren en wij van 
een al of niet vegetarische panne-
koek hadden genoten, begon in een 
gigantische sneeuwbui de terugreis 
naar onze eigen 'soort'. 

Rob Beenen 

De Landinrichtingscommissie Baar-
le-Nassau moest het onderstaande 
driehoekige stuk grond met vier 
percelen opnieuw inrichten. Na de 
herinrichting was er opeens plaats 
voor een stukje natuur in dit gebied. 
Maar waar komt in hemelsnaam dat 
extra stukje grond vandaan? 

Raadsel-
achtige land- 

inrichting 
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Eén van de diersoorten die hier 
vrijwel iedereen van kindsbeen af 
kent en vaak ook van nabij heeft 
kunnen gadeslaan is de kikker. 
Een onschuldig weerloos schepsel, 
dat al vanuit de prehistorie de 
mens gezelschap heeft gehouden. 
Nederland en "kikkerland" zijn 
dan ook bijna synonieme begrip-
pen. 
 
Slechts éénmaal in de geschiedenis, 
voorzover wij weten, hebben kik-
kers aan de mens grote overlast ver-
oorzaakt. Dat gebeurde in Egypte, 
toen dit land werd overrompeld 
door horden van miljoenen en mil-
joenen van deze amfibiëen, die 
zelfs de slaapvertrekken van de fa-
rao onleefbaar maakten (1225 v. 
Chr.) 
Het is overigens geen zeldzaamheid 
dat de kikvors wordt vermeld in on-
ze vaderlandse literatuur en folklo-
re. Om een voorbeeld te noemen; 
de dichter Bredero (1618) heeft het 
in zijn "boerenbruiloft van Vincke-
veen" over een "veenpuyt". 

Van kiengpuit tot boomkikker 
Hij bedoelde daarmee smalend één 
van de, in zijn ogen ruwe, acherlij-
ke boeren en turfstekers van dit 
dorp. Het woordje "puit" voor kik-
ker kennen wij maar al te goed in 
Chaam en omstreken. Iemand hier 
schertsend een "puit" noemen is 
niet al te vleiend… 
 
Kiengpuit 
In het Chaamse dialect wordt een 
kikker altijd "kiengpuit" genoemd. 
In Gilze, Alphen en omstreken 
spreekt men van "kinkvos" of 
"kinkpuut" (de uu uitgesproken als 
de i in het Engelse woord 'sir'). 
De kikker (in dit geval een pad) 
kwam onlangs nog in het nieuws 
toen een Tilburger het dode beestje 
op zijn bord vond in een slaatje van 
een bekend merk.  
Zoiets overkwam bijna twee eeu-
wen geleden ook de dichter Staring 
(1840) toen hij eens bij zijn bijna 
blinde oma de maaltijd gebruikte. 
Hij vond in de sla een kleine kikker 
"....fijngemaakt tussen het war-
moes…", zoals hij dichtte. 

Dierenmishandeling 
Helaas werden kikkers in onze 
jeugd (zo'n 70 jaar geleden) niet al-
tijd met rust gelaten, soms zelfs 
schandelijk mishandeld. Door een 
enkele belhamel werd zo'n diertje 
levend opgehangen aan prikkel-
draad of met een rietje opgebla-
zen… Gelukkig zijn ouders en 
vooral onderwijzers streng tegen 
dergelijke uitspattingen opgetreden. 
Soms zijn er ook wel tamelijk on-
schuldige proeven genomen. Eens 
gingen een paar kikkers geruime 
tijd in een doosje aan een vlieger tot 
meer dan tweehonderd meter de 
lucht in. Eenmaal geland kwamen 
de beestjes weer springlevend uit 
hun kleine cabine, tot ieders ge-
noegdoening en zelfs verbazing! 
Minder gelukkig, vermoeden wij, 
zal het afgelopen zijn met de kik-
kers die jaren daarvoor in Gilze 
moesten meewerken aan het welsla-
gen van het koninginnefeest voor 
kinderen. Daar was o.a. een wed-
strijd waarbij op kale houten krui-
wagens zonder zijborden een paar 
kikkers zo snel mogelijk naar de 
overkant van het veld moesten wor-
den vervoerd. Telkens als de dier-
tjes er afsprongen, moest de deelne-
mer halt houden om ze te pakken en 
weer terug te zetten. Dat deze sprin-
gertjes daarbij wel eens hardhandig 
zullen zijn aangepakt, behoeft geen 
nader betoog. Voor veel mensen 
was toen een kikker maar een 
"kikker", een vogelvrij, viesvuil 
wezentje en niets meer dan dat. De 
hymne "vol zijn hemel en aarde van 
Uw heerlijkheid" gold blijkbaar niet 
voor al het geschapene… 
 
Kikkerbilletjes... een lekkernij 
De nuttige functie van kikkers in de 
natuur, zoals bestrijding van scha-
delijke insecten, was vanouds min 
of meer bekend, zeker bij biologen. Wout van den Hout 
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De nu nog zeldzame kikker lijkt 
daar betrekkelijk veilig, aangezien 
dit stukje natuur alleen toegankelijk 
is voor personeel van de vliegbasis 
en dan nog zeer beperkt. Bovendien 
waakt een door de overheid aange-
stelde deskundige natuurbeheerder 
over plant en dier. Dat deze man in 
het plaatselijk jargon ook wel eens 
"Rijksvogelverschrikker" wordt ge-
noemd, doet geen afbreuk aan zijn 
inzet…  
 
De boomkikker draagt zijn naam te-
recht. Het diertje heeft zuignappen 
aan elk van zijn kleine teentjes en 
kan daarmee uitstekend klimmen. 
Niet alleen in bomen en struiken, 
maar ook in rietstengels, grashal-
men en vele andere planten. Waar-
om het diertje een zekere voorkeur 
lijkt te hebben voor braamstruiken, 
kunnen wij niet verklaren. Zijn 
voedsel moet hoofdzakelijk bestaan 
uit insecten en mogelijk ook andere 
dierlijke organismen, in elk geval 
geen levende plantendelen, naar wij 
aannemen. Voor zijn voortbestaan 
moet ook deze kikkersoort kunnen 
beschikken over voldoende zuiver 
water, onmisbaar bij voortplanting 
en winterslaap. Tegen natuurlijke 
vijanden, zoals de kraaiachtige e.d. 
kan een boomkikker zich vanzelf-
sprekend niet actief verweren. Tus-
sen groene bladeren betekent zijn 
eigen groene kleur de enige be-
scherming. Gespecialiseerde biolo-
gen zouden ongetwijfeld meer bij-
zonderheden kunnen vertellen over 
dit merkwaardige diertje. Laten wij 
hopen dat de boomkikker in onze 
streken en elders van de ondergang 
kan worden gered. 
 
Twee andere categorieën kikkers la-
ten wij hier voorlopig onbesproken. 
Dat zijn de mafkikkers en de drift-
kikkers, soorten die in het gebied 
van "Mark en Leij" nog sporadisch 
voorkomen en ons inziens geen ge-
vaar lopen uit te sterven… 
 

Wout van den Hout 

Een zekere mate van wettelijke be-
scherming door de overheid werd 
pas urgent tijdens de Eerste We-
reldoorlog, toen het vangen van 
kikkers en andere nuttige dieren een 
grote omvang dreigde aan te ne-
men. Er was toen óók in ons 
(neutrale) land, een nijpende voed-
selschaarste en gebrek aan alles en 
nog wat. Of er toen in Nederland 
met ruim 6,5 miljoen inwoners kik-
kers zijn gegeten, weten wij niet, 
maar het lijkt niet onwaarschijnlijk, 
aangezien kikkerbilletjes ook nu 
nog wel eens als delicatesse worden 
aangeprezen. Hoe het ook zij, in 
1917 werd de z.g.n "Mollen- egel- 
en kikvorschenwet" van kracht, die 
het vangen, doden, vervoeren en 
verhandelen van de genoemde dier-
soorten aan banden moest gaan leg-
gen. Bij een verplichte driedaagse 
curcus in "overleven" leren onze 
militaire vliegers ook nu nog hoe zij 
in tijd van nood o.a. kikkers kunnen 
vangen en eten! 
 
Kikkers in de media 
De belangstelling en waardering 
voor amfibieën is de laatste decen-
nia verheugend toegenomen. Hon-
derden kikkerpoelen zijn intussen in 
Brabant en elders aangelegd. 
Nieuwsmedia kunnen er menigmaal 
niet omheen iets over kikkers te 
melden. Zo kon men lezen in "De 
Stem" van 27 oktober 2000 dat de 
zeldzame heidekikker nog voor-
komt op het terrein van de Kogel-
vanger in het Mastbos te Breda.  
In Utrecht maakte zich een wethou-
der terecht boos over het veel te 
vroeg in het voorjaar uitbaggeren 
van de z.g.n. "Lunetten". Duizen-
den kikkers, padden en salamanders 
werden daarbij in hun winterslaap 
verrast en gedood (HP de Tijd, 15 
september 2000).  
 
Boomkikker 
Een kikkersoort die de laatste tijd 
het nieuws haalt is de BOOMKIK-
KER (Hyla arborea). Dit merkwaar-
dige helgroene diertje is zeldzaam 

geworden in onze streken. Mijn eer-
ste waarneming dateert van 6 okto-
ber 1963, volgens een korte notitie 
in mijn zakboek. Puur toevallig zag 
ik het beestje zitten op het blad van 
een braamstruik, ca. 1 meter hoog, 
op goed 50 meter van de Strijbeek-
se Beek. Een tweede waarneming 
volgde aan de Grazenseweg 8 te 
Strijbeek. Nadien, het kan één of 
twee jaar later zijn geweest, is de 
boomkikker nog één keer gezien op 
het blad van een wilde goudsbloem 
in de moestuin. In de daaropvolgen-

de jaren is het er eigenlijk niet meer 
van gekomen om speciaal uit te kij-
ken of te zoeken naar het groene 
diertje. 
Het geluid, iets van "ték, ték, ték… 
dat wij af en toe hoorden vanuit de 
ruigte van de heg, moet haast wel 
van de boomkikker afkomstig zijn 
geweest (nazomer 1972). Rond de 
70-er jaren van de afgelopen eeuw 
zijn met bestrijdingsmiddelen heel 
wat heggen en slootkanten ontdaan 
van hun begroeiïng met braamstrui-
ken, een geliefde plant voor de 
boomkikkers. 
Het was bij ingewijden al enkele ja-
ren bekend, dat boomkikkers nog 
steeds voorkomen in een ruig, wes-
telijk gedeelte op de vliegbasis Gil-
ze-Rijen. Eerst bij de opening van 
de "traditiekamer" (museum) op de-
ze basis op 10 maart 2000, maakte 
de conservator de heer Klerks, uit-
drukkelijk gewag van dit fenomeen. 
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Een van de weinige landen die ik 
in Afrika nog steeds niet bezocht 
had was Ethiopië. Aangezien het 
land tot voor kort als zeer onveilig 
werd beschouwd, was een vogeltrip 
naar dit land, gelegen in de Hoorn 
van Afrika, de afgelopen jaren niet 
mogelijk. In het najaar van 1999 
was het dan zover en landde ik in 
gezelschap van mijn Belgische 
kompanen in Addis Abeba en heb 
drie weken in dit voor een ornitho-
loog zeer aantrekkelijke land door-
gebracht.  
 
Het is wel schrikken als we de 
hoofdstad verlaten en op het platte-
land vele mannen met een Kalasj-
nikov-geweer zien rondlopen, zelfs 
kinderen van amper 12 jaar oud. De 
bewoners zijn echter zeer vriende-
lijk, alleen het bedelen schijnt hier 
tot een nationale sport verheven te 
zijn. 
Na het Awash Nationale Park be-
zocht te hebben, rijden we met onze 
landkruiser de Grote Rift Vallei in. 
We brengen de nacht in een hotel 
door langs het Ziwaymeer om de 
volgende dag naar Wondo Genet te 
reizen. Wondo Genet is een beken-
de toeristische trekpleister en de 
warmwater bronnen trekken de laat-
ste jaren nogal wat toeristen. Voor 
ons echter zijn de endemen in het 
nabije regenwoud het hoofddoel. 
De koffers en tassen worden door 
Gebre en Girma, respectievelijk on-
ze chauffeur en gids, op het dak 
vastgebonden en we rijden een uur 
lang over zeer slechte onverharde 
wegen naar Wondo Genet. 
Eenmaal in Wondo Genet aangeko-
men, komen we tot de onstellende 
ontdekking dat de koffer van Chris 
van het dak verdwenen is. Het uils-
kuiken heeft zijn paspoort en vlieg-
tuigticket in z'n koffer laten zitten! 
Tot overmaat van ramp laat Girma 

een reserveband van het dak glijden 
en deze valt dwars door de voorruit. 
De wet van behoud van ellende 
slaat keihard toe. 
Een ontredderde Gebre gaat op 
zoek naar de koffer, terwijl wij het 
regenwoud intrekken en daar de 
witwangtoerako en kobaltijsvogel 
aan onze lijst toevoegen. 
In de late namiddag zien we Gebre 
weer terug. Na veel speurwerk heeft 
hij van een klein meisje in een na-
burig dorpje de ware toedracht ge-
hoord. De koffer is op een zeer 
slecht stuk weg van de auto afge-
vallen en is daar door enkele dorpe-
lingen gevonden en opengebroken. 
Ze hebben de inhoud verdeeld on-
der de familie. Met behulp van het 
stamhoofd en de lokale politie is de 
zwaar beschadigde koffer terugge-
vonden. Een gedeelte van de inhoud 
is terecht, maar paspoort en ticket 
zijn nog pleite. 

We rijden naar het politiebureau in 
Shashemene, een stadje in de buurt 
van het Ziwaymeer, waar de koffer 
met de arrestanten naar toe zijn ge-
bracht. Het politiebureau is een 
zwijnenstal en de gevangenis naast 
het bureau is een kooi met golfpla-
ten. Aan de overkant van het poli-
tiebureau ligt een zieke oude man in 
de brandende zon langs de straat. 
Ongelovig bekijk ik het tafereel. 
Niemand schijnt zich iets van het 
tafereel aan te trekken en de man 

wordt gewoonweg genegeerd. We 
kunnen het niet meer aanzien en 
gaan naar de man toe om hem wat 
te eten te geven, maar hij is zo 
zwak dat hij het eten nauwelijks 
naar binnen krijgt. We geven hem 
wat te drinken en wijzen de politie 
op de man, maar deze lachen hier-
mee en zeggen hier niets aan te 
kunnen doen. Het leven heeft een 
begin en een eind! 
Chris wordt geconfronteerd met de 
arrestanten, die een groot gedeelte 
van zijn kleren blijken te dragen. 
Spijkerbroeken, T-shirts en schoe-
nen moeten direct uit en de gevan-
genen worden vrijwel naakt met in 
hun handen de 'gestolen' spullen ge-
fotografeerd. De politie gaat niet 
zachtzinnig met deze mannen te 
werk en ze krijgen menigmaal een 
flinke mep met de knuppel. Wij 
proberen de koffer met inhoud te-
rug te krijgen, maar dit wordt bot-
weg geweigerd. Om een uur of acht 
's avonds wordt een nieuwe arres-
tant binnen gebracht en deze blijkt 
het paspoort en het ticket van de ar-
restanten gekocht te hebben. Hij 
blijkt een zoon van een van de poli-
tieagenten te zijn. 
De politie adviseert ons om niet 
langer te wachten en om de volgen-
de dag terug te komen en wij rijden 
mismoedig naar een nabij gelegen 
hotel. 
De volgende ochtend om acht uur 
zijn we weer bij het politiebureau 
en zijn ooggetuige hoe de gevange-
nen te eten krijgen. Tientallen fami-
lieleden van de vele gevangenen die 
in de kooi zitten, zorgen dat de 
mannen wat te eten krijgen. Een 
voedselpakketje met water wordt 
aan een bewaker gegeven die het op 
zijn beurt dan door een gat in de 
muur aan een gevangene geeft. Het 
zijn bijna allemaal vrouwen die het 
eten komen brengen.  

Een dagje op het politiebureau in Ethiopië 
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Botulisme? 
Botulisme op de Bleeke Heide? 
 
Op zaterdag 1 oktober vroeg Johan 
Schaerlaeckens aan boswachter 
Edwin van Meel of hij eens langs 
de vennen van de Bleeke Heide 
wilde lopen. Door zijn telescoop 
had Johan enkele dode vogels ge-
zien. Zoals een goede boswachter 
betaamt, voerde Edwin diezelfde 
dag nog controle uit.  
 
Hij trof een zevental kadavers en 
een drietal vogels, waaronder een 
wintertaling, met verlammingsver-
schijnselen aan. Later zijn door het 
gezamenlijke boswachterkorps nog 
een 20-tal kadavers van eenden, 
watersnippen, talingen en een gans 
geruimd.  
Enkele dode dieren zijn de diep-
vries ingegaan. De bedoeling was 
dat ze enkele dagen later opgehaald 
zouden worden door de A.I.D. om 
naar Lelystad gebracht te worden 
voor nader onderzoek.  
Mark en Leij is nu ter ore gekomen 
dat de dieren niet opgestuurd zijn. 
De reden hiervan is ons onbekend. 
Feit is dat we nu nog niet weten of 
de dieren aan botulisme gestorven 
zijn.  
De vennen in de Bleeke heide vor-
men een grote oppervlakte ondiep 
water dat bij hogere temperaturen 
snel opwarmt. Omdat hier ook 
enorme aantallen watervogels ver-
blijven is uitbraak van botulisme in 
de zomer niet denkbeeldig. 
 
Wat is botulisme 
Botulisme is een besmettelijke ziek-
te waaraan veel watervogels en vis-
sen doodgaan. Dieren krijgen botu-
lisme door het eten van vliegenlar-
ven of weefseldeeltjes die afkom-
stig zijn van dode, besmette dieren. 
De vergiftiging wordt veroorzaakt 

door een bacterie die een gif produ-
ceert, waardoor bij besmette dieren 
verlammingsverschijnselen optre-
den. Na een poosje raken ook de 
ademhalingsspieren verlamd, zodat 
het dier stikt.  
Zieke watervogels herkent u aan 
verlammingsverschijnselen aan 
kop, nek, vleugels en poten. Er be-
staan verschillende soorten botulis-
me. Sommige soorten zijn zelfs ge-
vaarlijk voor mensen, maar besmet-
ting hiermee is in Nederland al lan-
ge tijd niet voorgekomen.  
Botulisme in Nederland treft in 
hoofdzaak watervogels en vissen. 
Het komt ook voor dat runderen, 
paarden en schapen het slachtoffer 
worden, vooral als besmette dieren 
op het land blijven liggen.  
 
Hoe vaak komt het voor?  
De ziekte kan in het voorjaar en 's 
zomers optreden als ondiep water 
snel verwarmd wordt. Daardoor kan 
de bacterie die botulisme veroor-
zaakt zich snel vermenigvuldigen. 
In 1997 zijn in de provincie Noord-
Holland 1567 dode (water)vogels 
gemeld.  
 
Preventie  
De verspreiding van botulisme kan 
voorkomen worden door dode die-
ren zo snel mogelijk uit het water te 
halen. Volgend voorjaar zullen de 
boswachters zeker niet wachten op 
meldingen van dode dieren, maar 
bij het stijgen van de temperaturen 
regelmatig controle uitvoeren.  
De vogels worden dan wel een 
keertje verstoord, maar dat nemen 
we voor lief. 

Bestuur Mark en Leij 

Een vrouw die voor probeert te 
dringen wordt ongenadig door een 
van de bewakers met een knuppel 
op haar hoofd geslagen en valt 
bloedend neer. 
Chris probeert zijn spullen weer te-
rug te krijgen, maar zelfs dreige-
menten met het inschakelen van de 
ambassade worden door de recher-
cheurs genegeerd. Kom over twee 
weken maar terug, dan is de zaak 
geregeld. Dan zullen de foto's ook 
wel klaar zijn van de arrestanten. 
Het reisbureau in Addis Abeba 
wordt ingeschakeld, maar niets 
helpt. 
Goede raad is duur. We besluiten 
de burgemeester van het stadje op 
te zoeken en het lukt ons met be-
hulp van onze chauffeur deze in een 
plaatselijk restaurant te vinden. We 
gaan met hem naar zijn woning en 
na veel aandringen en "mooi pra-
ten" belt hij het hoofd van het poli-
tiebureau op. 

Een uur later heeft Chris zijn koffer 
met paspoort en ticket terug. De 
helft van de inhoud van de koffer 
blijkt nog steeds niet teruggevonden 
te zijn. Volgens de politie kunnen 
de mannen die de koffer openge-
broken hebben op één tot drie jaar 
gevangenisstraf rekenen. 
Als we om 4 uur 's middags Shas-
hemene verlaten ligt de oude man 
nog steeds in de brandende zon. 
Wat voelt een mens zich somtijds 
machteloos. 
 

Jan Vermeulen 
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De natuurvereniging streeft de volgende doelstellingen na: 
 

• Het beschermen, versterken en uitbreiden van de natuur- 
en cultuurhistorische waarden van het landschap in en 
rond het gebied van de gemeenten Alphen-Chaam en Baar-
le, in de ruimste betekenis. 

• Het beschermen en verbeteren van de leefomgeving in dit 
gebied voor mensen, flora en fauna en het historisch erf-
goed. 

• Het vergroten van de kennis van de natuur- en landschaps-
waarden in dit gebied en het verbreiden van deze waarden 
en kennis onder een zo breed mogelijke bevolking. 
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