jaargang 5, nummer 20

december 2001

Beken,
het gezicht van Brabant
Nol Verdaasdonk zit namens natuur en landschap in de Reconstructiecommissie De Baronie en is lid van Mark en Leij. In zijn bijdrage aan
het symposium "Beken, het gezicht van Brabant" gaf Nol zijn visie over
tien jaar beekherstel en hoe het nu verder moet.
Het gaat nog steeds niet goed met de beken in Brabant, dit ondanks het feit
dat er op een aantal plaatsen goede resultaten zijn geboekt met het herstel
van wat een paar decennia geleden vernield is. De resultaten laten zien dat
de natuur nog steeds veerkracht heeft.

pimpelmezen

Natuuragenda
januari
3, do 20:30 Groen café
6, zo 9:30 wandeling Chaam
11, vr 20h ledenavond
13, zo 9:30 wandeling Baarle
26, za 13:45 Jeugdgroep

februari
1, vr 20h

dialezing IJsland
en Groenland
3, zo 9:30 wandeling Chaam
7, do 20:30 GEEN Groen café
10, zo 9:30 wandeling Baarle
22, vr 20h dialezing over onze
vossen en kraaien
23, za 13:45 Jeugdgroep

maart
3, zo 9:30 wandeling Chaam
7, do 20:30 Groen café
10, zo 9:30 wandeling Baarle
15, vr 20h dialezing Santiago
Deze successen kunnen niet verhelen dat het met verreweg de meeste beken in Brabant ronduit droevig gesteld is. De eens in volle glorie aanwezige natuurwaarden en landschapswaarden zijn vrijwel overal verdwenen en
de beek is gedegradeerd tot een afvoerkanaal van water, van vaak bedenkelijke kwaliteit, rechtgetrokken en verstuwd zodat het voor die organismen
die nog dappere pogingen doen om te overleven onmogelijk wordt gemaakt
stroomopwaarts te migreren. Het primaat van de landbouw en de eisen tot
drooglegging heeft voor de beken een ware ramp tot gevolg gehad. Ecologisch is deze situatie absoluut rampzalig en ronduit schandalig.

april
4, do 20:30 Groen café
6, za 13:45 Jeugdgroep
7, zo 9:30 wandeling Chaam
14, zo 9:30 wandeling Baarle
21, zo 9:30 wandeling Chaam
27, za
Mark en Leij
vijfjarig bestaan!!
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Waarom schandalig?
Al in 1970 werd het belang van de
laaglandbeken in de Derde Nota
Ruimtelijke Ordening erkend, werden er maatregelen aangekondigd
om de teloorgang van deze beken
tot staan te brengen en tot herstel
van complete beeksystemen over te
gaan. De belangrijkste reden hiervoor is het simpele feit dat we hier
te maken hebben met laaglandbeken en dit type beek komt alleen in
Noordwest Europa voor. Voornamelijk in Denemarken, België,
Frankrijk maar vooral in Nederland,
met als zwaartepunt Brabant. We
hebben hiermee dus een belangrijke
verplichting om goed voor dit erfgoed van de mensheid en de biodiversiteit te zorgen. Overigens was
het ook al voor 1970 zo dat de beken in Bestemmingsplannen werden beschermd en er voor ingrepen
in een beekdal een aanlegvergunning vereist was. Dat hier vervolgens stevig de hand mee gelicht
werd, behoeft geen betoog en is de
beken aan te zien.
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waar je vrolijk van wordt. Daar
komt nog bij dat er alleen sprake is
van beekherstelprojecten als de
gronden waarop dit moet worden
uitgevoerd verworven zijn door waterschappen en natuurbeschermingsorganisaties. Dit lijdt er toe
dat er slechts stukjes beek worden
hersteld en de situatie boven- en/of
benedenstrooms even slecht blijft
als het al was. Nog nergens is er
sprake van een compleet gerestaureerde beek van de bron tot de monding. Dit impliceert dat je nergens
een laaglandbeek in zijn volle glorie kunt beleven met alle daarbij
behorende organismen en morfologische processen terwijl we dit in
feite al dertig jaar geleden hebben
afgesproken. Nergens heb ik vernomen dat deze afspraak niet meer
geldig is, dus blijf ik zitten met de
vraag, waarom gebeurt er niks?

De waarde van ongeschonden beken werd in de al eerder aangehaalde nota wetenschappelijk onderbouwd en deze onderbouwing is tot
op de dag van vandaag overeind
gebleven. Andere onderzoeken hebben het belang van dit type beken
nogmaals onderschreven en verder
uitgebouwd. Tal van goede adviezen en suggesties zijn in even zovele rapporten verschenen en waarschijnlijk in tal van grote bureauladen blijven liggen.
Weinig resultaten
Ruim dertig jaar zijn er voorbijgegaan sinds de overheid heeft afgesproken onze beken beter te beschermen en tot herstel over te gaan
maar het is vaak holle retoriek gebleken. Hoewel ik grote waardering
heb voor die projecten die wel aangepakt zijn, is dit op de totale hoeveelheid beken toch geen resultaat

Vooral economische belangen?
Is het dan toch bestuurlijke onwil
verstopt achter allerlei belangen die
moeten worden veilig gesteld? Als
dat zo is dan is dit een verklaring
voor de geringe prestaties van de
afgelopen dertig jaar. De natuurbescherming heeft begrip voor de economische belangen maar die moeten er niet toe leiden dat we unieke
beeksystemen hieraan opofferen.

Temeer knelt dit omdat toen de beken werden genormaliseerd het natuur- en landschapsbelang in geen
velden of wegen in de besluitvorming werd betrokken, en de economische winst in de zakken van de
individuele ondernemer verdween.
Het komt onze geloofwaardigheid
bij mondiale milieu- en natuurbeschermingsproblemen in ieder geval niet ten goede.
Uitdaging
De natuurbescherming daagt de hier
aanwezigen uit om de natuurlijke
beken die plaats in onze omgeving
te geven die ze toekomt. Waar blijft
de groene en blauwe dooradering
van de AHS, ZLTO? De ecologische verbindingszones, gemeente
en waterschap? Herstel van complete beken verankeren in het Streekplan, provincie? Met resultaatverplichting? Of gaan we ons weer
verschuilen achter juridische regels,
haalbaarheid, democratische besluitvorming en wie zal dat betalen?
De laaglandbeken en de daarbij behorende levensgemeenschappen betalen al minstens vijftig jaar het gelag, en dat voor een systeem dat
mede bepalend is geweest voor het
uiterlijk van Brabant, iets waar we
allemaal zo trots op zijn, want dat is
waar deze beken ook voor hebben
gezorgd.
Iedereen die een dergelijke beek
ziet, wordt gegrepen door de
schoonheid ervan en van alles wat
er bij hoort: planten,vissen, vogels,
stroming, sediment, landschap etc.
We zijn het aan onszelf, en aan de
organismen die voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van de laaglandbeek, verplicht om die schoonheid overal in Brabant weer de kans
te geven en niet alleen in natuurgebieden.
Het wordt hoog tijd om de oude, al
minstens dertig jaar uitstaande,
schuld eindelijk eens af te gaan lossen.
Nol Verdaasdonk
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Mark en Leij verwelkomt 600e lid!
Natuurvereniging Mark en Leij
begroette in Alphen haar 600e lid.
De natuurvereniging Mark en Leij
heeft sinds haar oprichting op 18
april 1997 een onstuimige groei
doorgemaakt.
Het ledental breidde zich de laatste
jaren steeds uit en zaterdagmiddag
24 november werd het 600ste lid
verwelkomd. Met dit ledental mag
ze zich de grootste vereniging in de
regio noemen.
Bloemen, taart en geschenken
Aanvankelijk begonnen in Chaam
blijken de leden ook in toenemende
mate uit de omliggende dorpen te
komen. Volgens bestuurslid Henk
Cornelissen trekt Alphen de laatste
tijd ook goed aan. "Daarom vinden
we het als bestuur zo leuk dat we
het 600ste lid in Alphen mogen verwelkomen."
Zaterdagmiddag 24 november toog
een afvaardiging van het bestuur
onder leiding van voorzitter Johan
Schaerlaeckens naar de familie
Gijsemans aan de Goedentijd. Eddy, zijn echtgenote Elly en hun drie
zoons, werden blij verrast.
Johan gaf in een korte toespraak
aan dat ook hij verheugd was dat
het 600ste lid een gezinslidmaatschap van natuurliefhebbers uit
Alphen betrof. Hij overhandigde
Elly een bos bloemen en van bestuurslid Will Woestenberg kreeg
het gezin een taart aangeboden.
Op de taart was het werkgebied van
de natuurvereniging uitgebeeld en
de tekst "600ste lid" gespoten. Een
gebaar dat goed in de smaak viel.
Een sweater met opdruk van de vereniging en diverse stickers maakten
eveneens deel uit van de geschenken die waren meegebracht.

Enthousiaste leden
De natuur speelt een belangrijke rol
in het gezin Gijsemans. Elly kreeg
de liefde voor de natuur met de paplepel ingegoten van haar vader; de
natuurman die indertijd wijd en zijd
bekend stond vanwege zijn weersvoorspellingen. Al jaren op een rij
inventariseert ze samen met haar
broer Henk de zwaluwnesten in de
regio. Dit enthousiasme is overgeslagen op haar echtgenoot en hun
drie zoons. Robin, Nick en Timo
hebben op hun slaapkamer een
soort natuurmuseum ingericht. Op
de huiskamertafel liggen allerlei vogelboeken, die ze van hun spaarcentjes hebben gekocht.
Als de taart wordt aangesneden,
wordt een cd met vogelgeluiden gedraaid, die ze van hun oom Henk
hebben gekregen. Ze weten feilloos
aan te geven welke vogels achtereenvolgens te horen zijn.
Kortom, Mark en Leij heeft er weer
een aantal enthousiaste leden bij.
Jaap Homan

Handboek
agrarisch
natuurbeheer
Mark en Leij is in het bezit van het
“Handboek Agrarisch Natuurbeheer”.
Dit boek geeft praktische handreikingen om te komen tot een natuurvriendelijker inrichting van oeverhoeken, perceelsgrenzen, bermen,
grote tuinen, poelen, stroken langs
sloten en beken en nog veel meer.
Ook geeft het boek aan waar en bij
wie er subsidie aangevraagd kan
worden, zoals gemeente, provincie
en andere subsidieverleners.
Wilt u dit boek eens raadplegen,
neem dan contact op met ons bestuurslid Henk Cornelissen, telefoon 013-508.23.55.

4

Mark & Leij Nieuwsbrief

Overleg met gemeente Alphen-Chaam
Op 31 oktober 2001 had Mark en
Leij bestuurlijk overleg met de gemeente Alphen-Chaam op het gemeentekantoor in Alphen.
Van de gemeente waren aanwezig
wethouder Ton Huijben, en de
ambtenaren Robert Stoop en
Frans van Zijderveld. Van Mark
en Leij: Will Woestenberg, Fred
Froger en Johan Schaerlaeckens.
Hieronder volgt een samenvatting
van de belangrijkste punten die bespoken zijn.
Bezorgd
Wethouder Ton Huijben reageert op
een noodmail waarin Mark en Leij
haar grote ongerustheid uitspreekt
over een aantal zorgelijke ontwikkelingen in het buitengebied. Deze
mail heeft bij de wethouder enige
wrevel opgeroepen.
Mammoetloods overslagbedrijf
varkens: Mark en Leij vindt de
loods noch passend in deze tijd,
noch passend in de omgeving van
Chaam. Bovendien weer een monstrueus bouwwerk dat een van de
toegangswegen naar Chaam ontsiert. De wethouder stelt dat de oppervlakte mogelijk is binnen het
vastgestelde bestemmingsplan.
Voor de extra verhoging van 2,5
meter is vrijstelling verleend. Mark
en Leij vindt het jammer dat dergelijke ontwikkelingen vooruitlopend
op de Reconstructie plaatsvinden.
De wethouder zegt dat de aanvraag
er al 2,5 jaar lag en er geen sprake
is van 'snel voor de Reconstructie
zaken regelen'. Mark en Leij geeft
aan dat ze dan via de inspraakprocedure zal trachten de bouw tegen
te gaan.
Glastuinbouw: De wethouder
meldt dat een aanvraag door B&W
is afgekeurd. De aanvrager heeft inmiddels bezwaar ingediend. Verder
zijn er geen zaken bekend.

Geitenstal in Groene Hoofdstructuur van de Mark: De voorzitter
van Mark en Leij zegt dat ook deze
ontwikkeling haaks staat op de vele
beleidsplannen in de omgeving en
in het kader van de Reconstructie
een voorbeeld is van contraproductiviteit. De wethouder reageert dat de aanvraag juridisch akkoord is volgens een goedgekeurd
bestemmingsplan
Reconstructie: Het valt de voorzitter van Mark en Leij op dat alle zaken die in het kader van de Reconstructie door de gemeentes van de
Baronie ingediend zijn van economische aard zijn. Zundert en Baarle-Nassau spannen hierin de kroon.
Niets wijst op zorg voor natuur en
landschap. De wethouder en Robert
Stoop wijzen voor nieuwe ontwikkelingen op de goedgekeurde bestemmingsplannen. Om voor grote
delen van de gemeente extensievering na te kunnen streven dienen er
locaties te zijn waar uit te plaatsen
bedrijven naar toe kunnen gaan.
Op een vraag hiertoe van Mark en
Leij geeft de gemeente aan dat de
extensieve recreatiezone in de
Chaamse beekdalen voornamelijk
betrekking heeft op het eventuele
gebruik van vrijkomende agrarische
gebouwen.
Pilot Recron: Mark en Leij ziet
nog steeds de win-win niet. De belangrijkste drijfveer van de recreatieondernemers in het pilotgebeuren
lijkt eigenbelang te zijn: uitbreiding
van het eigen bedrijf zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin.
Robert Stoop meldt dat alle wensen
tijdens een workshop zijn geïnventariseerd en verder op kaart worden
uitgewerkt. Ook hier geldt volgens
hem; ergens extensiveren betekent
elders ruimte maken voor ontwikkelingen. Mark en Leij was bij deze
workshop aanwezig, heeft samen

met de B.M.F. en S.B.B. wensen
voorbereid en ingediend maar heeft
weinig hoop op realisering.
Landgoed De Heivelden: Samen
met de wethouder verbaast Mark en
Leij zich dat de commissie Grondgebiedzaken (na een bezoek aan de
aanvrager) akkoord is gegaan met
de plannen van de aanvrager (bijna
1.400 m³). De wethouder vreest dat
dit consequenties heeft voor vele
andere plaatsen in de gemeente en
gaat niet akkoord met dit advies.
Het College had een voorstel voor
de bouw van 750 m³ (500 m³ en
250 m³ extra in verband met het
verhogen van natuurwaarden en het
afbreken van 1.000 m³). De Vlaamse schuur kan tenslotte worden gebruikt als bedrijfsgebouw, mits het
gebouw als monument wordt erkend en gerestaureerd. De gemeenteraad heeft inmiddels uitspraak gedaan conform het oorspronkelijke
voorstel van B en W. Mark en Leij
kan zich hierin vinden.
Structuurvisie Plus
Op 7 november was er een voorlichtingsavond over de gewijzigde
StructuurvisiePlus. De meest wezenlijke wijzigingen zijn:
♦ Dynamische ontwikkelingszones
zijn weg
♦ Verdichting linten GalderStrijbeek zijn weg
♦ De gemeente heeft een keuze gemaakt voor uitbreiding bedrijventerreinen. In Chaam vindt
geen uitbreiding meer plaats, in
Galder wordt een eenmalige uitbreiding gedaan voor lokale
dienstverlenende bedrijven. Het
bedrijventerrein in Alphen kan
uitbreiden.
♦ Zonering landgoederen is opgenomen
♦ Er zijn twee landbouwontwikkelingsgebieden aangewezen: ten
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oosten van Alphen en ten zuiden
van Chaam ('t Goor)
♦ Rond de kernen is in een zonering aangegeven welke activiteite n we l e n ni et moge n
(overgangsgebied) in vrijkomende gebieden
♦ De recreatieve driehoek is aangegeven
♦ Extensieve recreatieve zones ten
zuidoosten van Alphen en ten
noordwesten van Chaam zijn
aangegeven, conform bestemmingsplannen
♦ Nuancering bedrijventerreinen:
vestiging bedrijven met toeleveringsgebied Alphen-Chaam
Mark en Leij constateert met verbazing dat er een landbouwontwikkelingsgebied in de Visie is opgenomen op basis van een voorrangsinventarisatie in het kader van de Reconstructie waarover nog discussie
en besluitvorming in de Reconstructiecommissie moet plaatsvinden.
Pilot Ruimte voor Recreatie
De conceptkaart wordt kort besproken. De wethouder en Robert Stoop
lichten de plannen nader toe. In een
overleg met Staatsbosbeheer is gesproken over het verplaatsen van
het Weidebad. Dit kan samenvallen
met het ontwikkelen van een
"poortfunctie" voor de bossen van
Staatsbosbeheer. De wethouder
heeft bij de Recron aangedrongen
om de plannen eerst met de gemeente te bespreken. alvorens deze
in de stuurgroep in te brengen.
Natuur- en landschapsbeleidsplan
Frans van Zijderveld geeft toelichting op de stand van zaken. Het
conceptplan is gereed. De vertraging is een gevolg van de financiële
onderbouwing: de subsidietoekenningen vanuit de provincie laten
nog even op zich wachten. Planning
is maart 2002 in de Raad. Er zal
overleg plaatsvinden met de verschillende belangengroepen voor
behandeling in de Raad.

Bermbeheerplan
Sonja Vrijenhoek is druk bezig met
de laatste berekeningen als onderdeel van haar stage. Frans van
Zijderveld stelt voor ook het beheer
van bermsloten en zandbanen hier
bij te betrekken. Dit plaatje wordt
de komende maanden compleet gemaakt en vervolgens besproken met
de verschillende belangengroepen.
Will Woestenberg informeert naar
het onderhoud van het Bels Lijntje.
Frans van Zijderveld meldt dat het
gedeelte tussen Alphen en BaarleNassau afgelopen jaar gedeeltelijk
onderhanden is genomen. Het gedeelte tussen Alphen en Riel staat
voor de komende winter op het programma. Niet alleen aandacht voor
de natuur natuurlijk ook voor de
veiligheid van de fietsers.
Handhavingszaken
De wethouder meldt dat tijdens de
Algemene Beschouwingen alle partijen handhaving de hoogste prioriteit hebben gegeven. Er wordt gewerkt aan een verbeterde structuur
met bijvoorbeeld piketdiensten in
het weekend. Met een duidelijk telefoonnummer kunnen inwoners te
allen tijde zaken doorgeven en
wordt er iets ondernomen.
Frans van Zijderveld heeft de toezegging van de juriste dat er naar
Mark en Leij regelmatige terugkoppeling zal plaatsvinden over zaken
welke door Mark en Leij zijn aangedragen.
Instellen Platform
De wethouder wil graag met alle
partijen van het buitengebied
(terreinbeheerders, belangengroepen, instanties) 2 tot 3 maal per jaar
om de tafel. Elkaar informeren over
projecten en ontwikkelingen om zo
geen dubbel werk te doen en eventueel gezamenlijk op te trekken.
Mark en Leij is verheugd dat hun
voorstel voor een dergelijk platform
(eerder geuit tijdens het opstellen
van de StructuurvisiePlus) nu wordt
opgepakt door de gemeente.
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Verder
♦ Het verzoek van Mark en Leij
om de fietspaden Goorheining
en het fietspad tussen Chaamsewe g e n An ne vi l l e l aa n
(Cauwelaerseweg) te realiseren
is door de gemeente ingebracht
bij de landinrichtingscommissie
Ulvenhout-Galder. Ook in de beleidsnota Toerisme en Recreatie
wordt waarde gehecht aan deze
oost-west verbindingen in aansluiting op de vele noord-zuid
verbindingen.
♦ Frans van Zijderveld heeft een
verzoek ingediend bij de provincie voor behoud van de stuifwal
in Alphen. Wordt vervolgd.
♦ ATB-routes: Robert Stoop en
Frans van Zijderveld hebben
overleg gevoerd met wielerverenigingen om enkele lussen/
routes aan te leggen. De opzet is
het beperken van overlast voor
kwetsbare gebieden en het scheiden van verschillende gebruikers
(geen fietsers over wandelpaden). Staatsbosbeheer heeft vanuit haar beleid vooralsnog niet
gereageerd. Afgesproken wordt
dat Robert en Frans met de wielerclubs een eerste opzet uitwerken en dit met Mark en Leij bespreken. Vervolgens kan gezamenlijk met Staatsbosbeheer
worden gesproken. Mark en Leij
geeft aan achter het beleid van
Staatsbosbeheer te staan zolang
er geen duidelijkheid is over de
aanzuigende werking van deze
routes en de noodzakelijke handhaving die eraan gekoppeld
moet worden. Dit wordt meegenomen in de plannen.
Het volgend overleg is op dinsdag 2
april 2002, aanvang 20.00 uur, café
Bellevue te Chaam.
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Eindegoorven
Start werkzaamheden internationaal natuurontwikkelingsproject.
Afhankelijk van het weer zal binnenkort begonnen worden met de
werkzaamheden voor de natuurontwikkeling van het Eindegoorven door de Landinrichtingscommissie ruilverkaveling "BaarleNassau". Tot voor kort was dit gebied nog in agrarisch gebruik.
Frans Vermeer heeft het idee gelanceerd om de geplande verbindingszone te verplaatsen tegen het
in België te stichten reservaat.

malige ven en de aanleg van een natuurvriendelijke oever van de aangrenzende watergang. Het project
heeft ook een functie voor de waterretentie. Hiervoor zal een beweegbare stuw worden geïnstalleerd.

Waar
Het Eindegoorven ligt in de Gemeente Baarle-Nassau, achter Schaluinen aan de grens met België. De
oppervlakte van dit toekomstige natuurterrein is circa 8 ha. Door de
Vlaamse Landmaatschappij zal aansluitend in België in het landinrichtingsproject 'Weelde' eveneens een
natuurontwikkelingsproject worden
gestart in 2002. Hierdoor ontstaat
een grensoverschrijdend project van
in totaal ruim 24 ha. Het project is
bedoeld voor weidevogels en ten
behoeve van een (natte) ecologische
verbinding voor amfibieën.

Samenwerking
Het project is ontwikkeld in nauwe
samenwerking tussen verschillende
instanties: Landinrichtingscommissie van de ruilverkaveling BaarleNassau, Vlaamse Landmaatschappij, Dienst landelijk Gebied, waterschap Mark en Weerijs, waterschap
De Dommel, Natuurvereniging
Mark en Leij, Hoogheemraadschap
West-Brabant, Gemeente BaarleNassau, Provincie Noord-Brabant
en Staatsbosbeheer.
In het landinrichtingsproject BaarleNassau zijn reeds de natuurterreinen 'het Broek' tussen Chaam en
Ulvenhout, 'de Schouwloop' in de
gemeente Baarle-Nassau en 'de
Bleeke Heide' tussen Chaam en Ulicoten gerealiseerd.

De inrichting
De werkzaamheden bestaan in Nederland uit het herstel van het voor-

Kosten
De kosten van de aanleg van het natuurgebied (Nederlands gedeelte)
zullen ca. 45.000 gulden bedragen.
De werkzaamheden zullen ongeveer
15 dagen duren bij gunstige terreinomstandigheden.

SBB
en vossen
Belangenbehartiger Anton van
Haperen over bestrijding van vossen: "Als het om afschot van dieren gaat, zeggen we: in beginsel
niet jagen, tenzij er redenen zijn
dat wel te doen. Dat kan zijn uit
een oogpunt van natuurbeheer, als
schade in de omgeving optreedt of
als de volksgezondheid in het geding is. Dit geldt ook voor de vos."

Rigoureus optreden tegen de vos
ziet Anton van Haperen niet zitten:
"Het is een roofdier. Er is voor hem
een plek in onze bossen en natuurgebieden, zoals er ook plek is voor
andere roofdieren. Je gaat pas tot
regulering over als de toestand van
een gebied in het gedrang komt, als
bijvoorbeeld rode lijstsoorten in gevaar komen."
Hij noemt de vos onmiskenbaar een
cultuurvolger. "In Engeland is de
stadsvos een bekend verschijnsel.
Hij komt ook in Brussel in de buitenwijken voor. Je lost dat niet op
door vossen te bejagen. Ik moet nog
zien dat in Zeeland en NoordBrabant vossen in de steden verschijnen. Er worden hier veel honden gehouden en honden en vossen
gaan heel moeilijk samen."
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Wildtunnels
Zoogdierenspecialist Dick Klees
heeft vraagtekens bij de aanleg
van de wildtunnel en rasters onder
en langs de Bredaseweg tussen
Chaam en Ulvenhout. De uitvoering daarvan is in zijn ogen namelijk een goed voorbeeld hoe je het
paard achter de wagen spant.
De ingangen van de tunnels zijn in
een boog geplaatst die niet fuikvormig naar voren lopen zoals bij tunnels langs rijkswegen, maar bolvormig naar achteren. De tunnelingang
is dermate asymmetrisch ten opzichte van het raster geplaatst dat de
noodzaak van een raster, namelijk
het dier dwingen van een tunnel gebruik te maken, daarmee volkomen
vervalt. Een dier dat vijf meter naar
achteren moet lopen om de tunnel
te bereiken kan ook vijf meter doorlopen om zonder raster aan de oversteek te beginnen om aan de andere
zijde vervolgens wel op een raster
te stuiten. Temeer daar het einde
van het raster samenvalt met de
houtsingel langs de akker.
Een dier die zulke landschapelementen volgt is met de huidige constructie slechter af. Het is absoluut
een zichtbaar gebaar van de overheid, maar het is niet vol te houden
dat het gestelde doel gediend wordt
door deze constructie.
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De Bomenwerkgroep

Nieuwjaarsbijeenkomst

De bomenwerkgroep bestaat nog
steeds uit twee personen, namelijk
Henk en Tonnie Cornelissen. De
werkgroep heeft in het afgelopen
jaar contact gelegd met de Bomenstichting om te komen tot samenwerking indien er bomen in
ons werkgebied aanwezig zijn welke een beschermde status zouden
moeten krijgen.

Het bestuur nodigt alle leden uit
voor een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 11 januari,
aanvang 20.00 uur in Bellevue,
Chaam.

Ook hebben we geregeld dat er een
avond verzorgd wordt waar de Bomenstichting een voordracht komt
geven. Een van de leden heeft een
vraag gesteld met betrekking tot
zieke laanbomen. We hebben hiervoor geen andere dan vermoedelijke oorzaken kunnen vinden.
Een verzoek aan alle werkgroepen
welke in het veld onderzoek doen:
indien u bomen tegenkomt waarvan
u denkt dat ze de moeite waard zijn
om er een beschermde status aan te
geven, meldt dat dan aan de werkgroep. Wij kunnen dan met uw gegevens e.e.a. in gang zetten.
De bomenwerkgroep heeft lectuur
aangeschaft welke nodig wordt geacht om het werk te kunnen uitvoeren. De hoop is dat er meer mensen
bij onze werkgroep komen.

Programma
Deze avond is wederom opgezet als
gezellige nieuwjaarsbijeenkomst
die de hele avond duurt. Ook in letterlijke zin zullen we een toost uitbrengen op het nieuwe jaar. En onze natuurwinkel is deze avond weer
present.
Ter inzage liggen de knipselkrant
en het fotoboek. In de knipselkrant
staan veel persberichten over natuur
en landschap in onze regio, in het
fotoboek veel foto's over onze aktiviteiten. U kunt deze avond ook
foto's bijbestellen.
Het hoofdbestanddeel deze avond is
wederom onze flitsende quiz, intussen genoegzaam bekend bij onze
vaste leden.
We komen bijeen tussen 19.30 en
20.00 uur in Bellevue. Behalve de
bruisende nieuwjaarsdrank zijn de
consumpties voor eigen rekening.
Tot 11 januari!
Bestuur Mark en Leij
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Sprekende begroeiingen
De vraag waarom bepaalde plantensoorten juist op deze plaats
groeien is niet met één zin te beantwoorden. Daarnaast krijg ik als
ecoloog ook vaak het gegeven naar
mijn hoofd geslingerd van een
plant is een plant en waarom is dit
(on)kruid nu toch zo bijzonder?
Waarom het is hier verzuurd of
verruigd?
Vegetaties
Allereerst moet duidelijk zijn wat
het verschil is tussen de wilde flora
en de verschillende vegetatietypen
van een gebied. De opsomming van
de samenstelling van planten of begroeiing van bijvoorbeeld een gebied als Het Broek, wordt de flora
genoemd. Bij het benoemen van vegetaties gaat men veel nauwkeuriger te werk. Zo kunnen binnen 100
meter wel 10 verschillende vegetaties worden aangetroffen. Het begrip vegetatie is veel concreter.
Gaat men gedetailleerder naar een
begroeiing of totale flora van een
gebied kijken dan valt op dat planten altijd in een bepaalde combinatie of samenstelling blijken voor te
komen. Deze samenstelling wordt
bepaald door een aantal specifieke
omstandigheden of milieufactoren,
zoals de samenstelling van de bodem, de beschikbare voedingsstoffen, de ligging ten opzichte van de
zon (temperatuur), de vochtigheid
en het beheer in het heden en het
verleden. Kleine verschillen in één
van deze factoren leiden vaak tot
een geheel ander vegetatietype. Deze verschillen kunnen optreden in
twee naast elkaar gelegen graslanden of bermen maar ook binnen één
grasland of berm. De soortensamenstelling is anders in een nat gedeelte dan in een droger gedeelte.
Een mooi voorbeeld is een weiland
met alleen Engels raaigras. Dit wei-

land heeft een monotone kleur en
kent dus weinig variatie, te wijten
aan eenduidige heersende milieufactoren.
Het is op aarde een gegeven dat een
bepaalde samenstelling van plantensoorten steeds terugkerend kan
worden aangetroffen in bepaalde
milieus. Zo is in de totale flora van
bijvoorbeeld Het Broek een bepaalde ordening te ontdekken. Weten
we de relatie tussen de plantensoortsamenstelling en de heersende
omstandigheden, dan kan er iets gezegd worden over de kwaliteit van
het milieu (standplaats)

pijpenstrootje

Plantengroei
Planten hebben koolstof (C), stikstof (N) en fosfor (P) nodig voor
hun groei en stofwisseling. Deze
onmisbare elementen zijn voor de
planten in het grondwater, de bodem of de lucht beschikbaar in de
vorm van voedingsstoffen of nutrienten. Opname gebeurt door de
wortels en/of bladeren. Koolstof zit
in koolstofdioxide (CO2), welke
door planten wordt opgenomen uit
de lucht of het water (ondergedoken
waterplanten). Stikstof is vaak be-

schikbaar in de vorm van nitraat
(NO3) en/of ammonium.(NH4)
Fosfor als vrij fosfaat (PO4). In een
goed natuurlijk ecosysteem zijn één
of meerdere voedingstoffen beperkt
beschikbaar.
Verzuring
De meeste verzuring van natuurgebieden zoals heidegebieden zijn te
wijten aan een combinatie van de
factoren verdroging en vermesting.
Vanuit de atmosfeer komen met de
regen stikstofverbindingen (NOxverbindingen) mee. Ook vindt droge depositie plaats van deze stoffen.
Een deel van de NOx-verbindingen
zijn afkomstig van dierlijke mest,
maar het belangrijkste deel hiervan
wordt gevormd door de industrie en
het gemotoriseerde verkeer. De
NOx-verbindingen worden door
micro-organismen in droge bodems
omgezet in nitraat (een plantenvoedingsstof), bij dit omzettingsproces
wordt zuur afgegeven aan de omgeving. De hogere zandgronden hebben een geringe capaciteit om de
vrijkomende zuurdeeltjes te neutraliseren (beperkte buffering). Gaat
dit proces dus lange tijd (jaren)
door dan ontstaat een pH-daling
van de bodem en wordt nitraat vervangen door ammonium, een andere voedingsstof. Zo zijn voorbeelden van bosbodems bekend met een
pH, lager dan 3,5.
Het effect van deze milieubelasting
is een verandering van de voorkomende plantensoortensamenstelling. Een mooi voorbeeld hiervan
zijn de in Brabant voorkomende
heidevelden. Door de toename van
voedingsstoffen (vooral ammonium) en de verlaging van de pH is
een verandering in de soortensamenstelling opgetreden. Daar waar
vroeger de heide domineerde vinden we nu op vele plaatsen grassen
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(pijpestrootje en bochtige smele) en
braam. Door concurrentie om licht
verdringen onder andere grassen de
langzaam groeiende heidestruiken
en bloeiende planten zoals Klokjesgentiaan en Beenbreek.
Vermesting
Door het gebruik van dierlijke en
kunstmeststoffen ontstaat er een
overmaat aan voedingsstoffen in de
omgeving. Een natuurlijke bodem
heeft een bepaalde capaciteit om
het te veel aan voedingsstoffen te
binden zodat deze niet direct beschikbaar zijn voor planten. Door
het continu bemesten raken de bodems verzadigd met fosfaat en ontstaat er een overmaat aan vrije beschikbare fosfaatverbindingen. Ook
door ontgrondingwerkzaamheden
komen deze fosfaatverbindingen
voor planten dikwijls beschikbaar
(door chemische en biologische
zuurstofverbruikende processen). In
sloten, poelen, vijvers e.d. ontstaat
overmatige algengroei. Op fosfaatrijke niet zure bodems worden vegetatietypen aangetroffen, gedomineerd door typische ruigtesoorten
als brandnetel, fluitekruid, gewone
berenklauw, akkerdistel, kleefkruid
en diverse soorten snelgroeiende
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grassen. Wordt er intensief en kort
boven de bodem gemaaid of intensief begraasd dan kunnen zeer monotone graslanden ontstaan. Dergelijke vegetaties zijn volledig gesloten, dat wil zeggen er zijn geen kale
plekken van de bodem te zien.
Verschraling
Met schraalheid wordt bedoeld dat
er weinig voedingsstoffen beschikbaar zijn voor de planten. Door het
achterwege laten van bemesting of
door het jarenlang uitspoelen van
voedingsstoffen (boven aan een
heuvel of stuifduin) ontstaat een
voedselarme, schrale of nutriënt arme bodem. Schraalheid kan ook
ontstaan door een jarenlange vorm
van beheer. In de beekdalen zijn
van oudsher de graslanden vanwege
te natte omstandigheden in gebruik
geweest als hooilanden of beemden.
Door het hooien is een verschraling
van de bodem ontstaan. De beschikbare voedingsstoffen worden tijdens het groeiseizoen uit de bodem
ontrokken door de planten. Door de
gevormde biomassa elk jaar te
maaien en af te voeren ontstaat verschraling. Voedselarme terreinen
worden gekenmerkt door een hoge
diversiteit aan plantensoorten.

gevlekte
orchis

Door concurrentie om voedingsstoffen domineren bloeiende plantensoorten en specifieke grasachtige
planten. Een voorbeeld hiervan zijn
de beemden langs het Merkske met
onder ander knolsteenbreek, gevlekte orchis en moesdistel.
Als natuurliefhebbers zweren wij
bij dit soort natuurterreinen omdat
dergelijke natuurgebieden ook een
hoge diversiteit aan insecten, zoogdieren en vogels met zich mee brengen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van herkenbare vegetaties
in relatie tot een bepaalde milieukwaliteit.
Doordat planten niet kunnen weglopen, althans ik heb het nog nooit
waargenomen, en ze met hun wortels in verbinding staan met de bodem en het grondwater vertellen ze
iets over het milieu waarin ze staan.
Bovenstaande beschreven processen en voorbeelden zijn slechts een
tipje van de sluier. Vele processen
leiden tot een reactie van plantensoorten. Goede herkenning van indicators in het veld kan leiden tot
een vroegtijdige actie tegen achteruitgang van kwetsbare en zeldzame
vegetaties.
Reinier van Nispen

akkerdistel
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Natuurpunt
Natuurpunt, dé vereniging voor
natuurbehoud en landschapszorg
in Vlaanderen
Natuurpunt is een nieuwe vereniging die opkomt voor de natuur in
Vlaanderen. Ontstaan uit de fusie
tussen Natuurreservaten vzw en De
Wielewaal vzw wordt Natuurpunt
met 47.000 leden, duizenden vrijwillige medewerkers en meer dan
11.000 ha natuurgebied in beheer,
meteen ook de belangrijkste vereniging voor natuurbehoud en landschapszorg in Vlaanderen.
Bundeling van krachten
Natuurpunt is meer dan de optelsom van Natuurreservaten vzw en
De Wielewaal vzw. De fusie is in
de eerste plaats een goede zaak
voor de natuur. Door de krachten te
bundelen, verbreedt Natuurpunt het
maatschappelijk draagvlak van de
beweging voor natuurbehoud en
klinkt haar stem luider in het debat.
Natuurpunt zet zich in voor meer en
betere natuur, zowel binnen als buiten de bestaande natuurgebieden.
Tot haar kerntaken rekent de nieuwe vereniging natuurbehoud en beheer, landschapszorg, beleidswerking, natuurbeleving, natuurstudie
en educatie. In de doelstellingen
van de nieuwe vereniging wordt natuurbehoud geplaatst in een ruimer
maatschappelijk verband.
Verwerven, beschermen en beheren
Natuurpunt beschouwt het als haar
opdracht de bestaande natuurgebieden te beschermen en te beheren en
ervoor te zorgen dat het totale natuurareaal toeneemt. Iedereen moet
de kans krijgen van de natuur te genieten en er te verpozen, en liefst zo
dicht mogelijk bij de deur. 'Natuur
voor iedereen' is de boodschap.

Omdat het verwerven van natuurgebieden een doeltreffende, en vaak
de enige, manier is om natuur te beschermen, zal Natuurpunt een actief
aankoopbeleid voeren. Tegelijkertijd dringt de vereniging aan op een
betere juridische bescherming van
de resterende open ruimte. Om een
gevarieerd landschap te behouden
zijn vaak ingrijpende beheerswerken nodig. Geen probleem, want inzake natuurbeheer heeft de nieuwe
vereniging jarenlange ervaring en
deskundigheid in huis.
Educatie en studie
Door nog meer inspanningen te leveren in het domein van de natuuren milieu-educatie wil Natuurpunt
zoveel mogelijk mensen doen inzien dat natuur, open ruimte, zuivere lucht en proper water het leven
aangenamer maken; dat de verscheidenheid aan planten en dieren
in onze onmiddellijke omgeving
een verrijking betekent en dat het
de moeite loont om het gedrag en
de levenswijze van de andere levende wezens nader te bestuderen.
De studie van de natuur is een andere kerntaak van Natuurpunt. Door
onderzoek en inventarisatie van
dier- en plantensoorten in en buiten
de natuurgebieden leveren de medewerkers van Natuurpunt een waardevolle bijdrage aan het veldbiologisch en ecologisch onderzoek.
Openheid en interne democratie
zijn de sleutelwoorden voor de werking van Natuurpunt. Daarom is gekozen voor een transparante structuur en een overzichtelijke besluitvorming. Diezelfde openheid wil de
vereniging ook concreet vorm geven in haar bereidheid tot dialoog
met andere belangengroepen en
door haar streven naar samenwerking en bondgenootschappen.

Excursie
polder Malta
Ondanks het slechte weer hadden
zich op zondagmorgen 16 september zo’n 15 leden verzameld voor
de excursie naar polder Malta.
Polder Malta is een voormalig landbouwgebied dat omgevormd is tot
natuurgebied, een soort Bleeke Heide in het groot. Het ligt aan de
noordrand van de Biesbosch in de
buurt van Werkendam. Net als bij
de Bleeke Heide zijn ook hier de
natuurontwikkelingen spectaculair.
In Oosterhout pikten we onze gids
Eugène van de Linden op. Rond
polder Malta voert een wandelpad.
Tussen de buien door deden we
schitterende waarnemingen. Zo foerageerden op een blijkbaar visrijke
plaats tijdens een droog moment op
enkele vierkante meters vijf grote
zilverreigers, drie lepelaars, twee
kleine zilverreigers en een groepje
aalscholvers, wat in de telescoop
een schitterend plaatje opleverde.
De laatste kilometer moest de paraplu weer omhoog. Goed en wel terug in de auto werden we uitgezwaaid door een vrouwtje bruine
kiekendief. De koffie in Bellevue
smaakte nóg heerlijker na deze
klamme ochtend.

kleine
zilverreiger
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Cursus natuurbeheer
Natuurbeheer is een zeer uitgebreid onderwerp waar nooit alles
over gezegd zal zijn. Natuurvereniging Mark en Leij wil in samenwerking met Natuurpunt Educatie
(voorheen Natuur- en milieueducatie 'de Wielewaal') toch een
poging ondernemen om u heel veel
mee te geven.
De cursus loopt over vier theoretische lessen. De eerste lesavond
geeft een totaalvisie of zegt iets
over hoe een reservaat het beste uitgebouwd kan worden. De tweede
lesavond bestuderen we abiotische
factoren en het belang ervan voor
reservaten. De derde en vierde lesavond gaan over het eigenlijke beheer van de diverse ecotopen. De
vierde lesavond eindigt met het be-

lang van monitoring en de verschillende methoden van monitoring.
Er worden ook een aantal praktijkwandelingen aan de cursus gekoppeld, waarbij het dagelijks beheer van reservaten bekeken wordt.
De cursus is zowel geschikt voor de
geïnteresseerde, absolute beginneling als voor de iets gevorderde natuurbeheerder en wordt geleid door
Jan van den Berghe.
De lessen zijn gepland op woensdagavonden 3, 10, 17 en 24 april
2002 om 19.30 in het Cultureel
Centrum van Baarle-Hertog.
De wandelingen worden gehouden
op zaterdagochtend van 9 tot 12 uur
op 4 mei in de Liereman en op 11
mei op de Dombergheide.
We bekijken nog de mogelijkheid

om ook een terrein van Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en Natuurmonumenten te bezoeken.
De bijdrage van deelnemers die lid
zijn van Mark en Leij of van het
Natuurpunt bedraagt 15 Euro. Overige deelnemers betalen 25 Euro.
Inschrijven kan door storting van
het verschuldigde bedrag op bankrekeningnummer 1046.68.296 ten
name van Natuurvereniging Mark
en Leij, Rabobank Chaam, onder
vermelding van "natuurbeheer".
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij Frans Vermeer, telefoon
013-507.96.09, of per e-mail; natuurbeheer@ghil.demon.nl.
Frans Vermeer

Voorlichting Natuurgebiedsplannen
Van de Provincie Noord-Brabant
is een uitnodiging ontvangen tot
het bijwonen van een voorlichtingsavond over natuurgebiedsplannen.
De afgelopen jaren heeft de provincie in de zogenaamde begrenzingsplannen van de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS) al aangegeven waar de nieuwe natuurgebieden en de natuurverbindingen in
Noord-Brabant zullen komen. De
EHS is dit jaar ook in het ontwerp
streekplan 2002 en in het Koepelplan Revitalisering Landelijk gebied opgenomen.
De provincie heeft in de zogenaamde natuurgebiedsplannen aangegeven wat voor soort natuur we in de
EHS willen realiseren. Op deze ma-

nier geven we ook inzicht in de
consequenties voor de inrichting,
het beheer en het gebruik van de
natuur.

Tijdens de voorlichtingsavonden
wordt ingegaan op het natuurgebiedsplan voor het gebied De Mark
(Baarle-Nassau, Alphen-Chaam,
Gilze, Breda, Etten-Leur, Ruchpen
en Zundert). Tevens wordt aandacht
besteed aan de recente visie
"Natuur en landschapsoffensief
Brabant" en de ontwikkelingen
rondom de Flora- en Faunawet en
de ammoniak-wet.

De bijeenkomst vindt plaats op 18
december 2001, in het Cultureel
Centrum Van Gogh (Molenstraat 5
te Zundert, tel 076-59.71.999.
Het programma ziet er als volgt uit:
19.15 Ontvangst
19.30 Inleiding door de gedeputeerde drs.L.H.J.Verheijen over natuur- en landschapsbeleid in NoordBrabant en aansluitend mogelijkheid tot het stellen van mondelinge
en schriftelijke vragen
20.30 Pauze en bezoek aan de informatiemarkt, mogelijkheid tot het
stellen van vragen bij de informatiestands
21.15 Plenaire gedachtenwisseling onder andere n.a.v. de schriftelijke gestelde vragen
22.30 Einde bijeenkomst.
Bestuur Mark en Leij
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Waarnemingen in de streek
Bleeke Heide
In de tweede helft van augustus zit
er nog altijd een rijke en gevarieerde vogelbevolking op de Bleeke
Heide. Waarnemers zoals vader en
zoon Leestmans, John Frijters en
Wil Luijff zien o.a.:

casarca

3 dodaarsjes, 1 jonge fuut, 45 nijlganzen, 3 casarca's, 100 canadaganzen, 4 bergeenden waaronder 1
jong, 19 wintertalingen, maar liefst
17 zomertalingen: 3 mannetjes en 2
vrouwtjes in eclipskleed en 12 jon-

ge vogels, 4 kuifeenden, 5 bosruiters, 3 zwarte ruiters, 2 tureluurs, 4
groenpootruiters, 8 oeverlopers, 1
temmincks strandloper, 4 grutto's in
winterkleed, zo'n 50 watersnippen,
meer dan 1000 kieviten, groepjes
veldleeuweriken en 25 gele kwikstaarten.
In de eerste 2 weken van september
arriveren de eerste smienten. Er zitten dan nog altijd meer dan 1000
kieviten, een tiental watersnippen,
enkele slobeenden en vissende aalscholvers die zich na de vangst met
gespreide vleugels laten drogen in
het wilgeboompje in het achterste
ven. Het aantal wintertalingen stijgt
tot 100. Er zijn dan ook nog altijd
enkele zomertalingen, kuifeenden
en dodaarsjes.
Een nieuwe dwaalgast: op 20 september slaat Wil Luijff groot alarm.
René Janssens en hij zien een steltloper die ze in eerste instantie met
geen mogelijkheid thuis kunnen
brengen. Na het doorpluizen van alle vogelboeken mailt Wil een dag

later: "Ik denk dat je toch maar
'groot alarm' moet gaan slaan want
het beest dat we gisteren in de
Bleeke Heide zagen is zeer waarschijnlijk een Bartrams ruiter geweest!!! De vogel zat tussen de kieviten en watersnippen in een nat
weiland. Her gedrag was zuiver
plevierachtig, klein dun nekje en
een kop die als een soort draaihals
naar achter werd getrokken. We
hebben zeker een uur naar het beest
zitten kijken en hebben hem goed
gezien. We dachten eerst aan een
soort kemphaan, gezien 't gedribbel
en gedraai. Kleuren lijkend op een
middelste jager (bruinig), spechtachtige/dupontsleeuwerikachtige
kop; kortom een raar beest! Enkele
gealarmeerde vogelaars hebben
diezelfde dag nog vergeefs naar deze rariteit gezocht."

bartrams ruiter

De Bleeke Heide

De bartrams ruiter is een broedvogel uit Noord-Amerika en ooit één
keer (oktober 1999) in Nederland
waargenomen. Mocht de determinatie van Wil en René correct zijn geweest en de vogel langer was gebleven, hadden we waarschijnlijk vogelend West-Europa in de Bleeke
Heide gehad.
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In de tweede helft van september
regelmatig aalscholvers, dodaarsjes,
wintertalingen, 8 krakeenden, tientallen smienten, 6 casarca's, een
aantal (vers uitgezette) fazanten, 8
kemphanen en meer dan 100 watersnippen, een bijna witte kievit, 1
geoorde fuut, 1 roodhalsfuut, 1 bonte strandloper en een krombekstrandloper. We zien dan voor
de eerste keer de twee zwarte zwanen. Verder valt het grote aantal
doortrekkende tapuiten op.
zwarte zwaan

Harrie van Vugt telt op 20 september een groep van maar liefst 123
nijlganzen, een nieuw record?
Half oktober worden door Huub
Don en John Frijters gezien: 1 bonte strandloper, een geoorde fuut
(inmiddels in winterkleed), 4 dodaarsjes, nog altijd flink wat watersnippen, bijna 200 canadaganzen, 9
casarca's, 40 smienten, 50 wintertalingen, 40 slobeenden en de eerste
pijlstaarteend.
Op 25 oktober meldt Wil Luijff een
dwerggans die al weken lang met
de canadaganzen heen en weer pendelt tussen het Markdal en de
Bleeke Heide.
Op zondag 28 oktober worden de
eerste twee pijlstaarteenden ontdekt.
Op 1 november waren er zowel veel
vogelaars als vogels op de Bleeke
Heide: 1 geoorde fuut, 10 dodaarsjes, 2 brandganzen, 6 kolganzen, 75
nijlganzen, -tig canadaganzen, 9
casarca's, 100+ wintertalingen, 50
smienten, 25 slobeenden, 10
krakeenden, 3 kemphanen, 1 zwarte

zwaan en 1 jagende bruine kiekendief.
Op 4 november een slechtvalk in zit
op de maïsvelden ten zuiden van
het reservaatsgebied met boven
hem een jagend smelleken. Op 5
november zit de slechtvalk weer op
het gerooide maïsveld, steeds op
een lichte verhoging in het landschap.
Henk Laarhoven en Wim Cornelissen zien op resp. zondag 4 en 11
november kleine groepjes toendra
rietganzen. Op 14 november ziet
Johan Schaerlaeckens een groep
van 55 rietganzen die, aan het gedrag te zien, tot de 'Bleeke Heidegroep' behoren. De ganzen zetten
hiermee de trend voort dat ze elk
jaar vroeger komen. Mogelijk houdt
dit verband met de jacht op ganzen
die in het oosten van Duitsland vanaf november in volle hevigheid losbarst.
Roofvogels en uilen
Op woensdag 15 augustus belandde
Wil Luijff tijdens een van zijn inspectietochten door het buitengebied ten zuiden van de Bleeke Heide aan de zuidoever van de Strijbeekse Beek. Tot zijn stomme verbazing zag hij om 19.00 uur 2
kerkuilen zitten in een solitaire
berk, mogelijk uitgevlogen
jongen.
Op 24 augustus een zeldzame doortrekker in 't
Broek. Boven het pas
gemaaide graanveld
tegen het reservaat
jaagde een jong
mannetje grauwe
kiekendief. Op
bijna dezelfde
plaats jaagde
er 3 dagen later
grauwe
gedurende een
kiekendief
half uur een
vrouwtje bruine
kiek. Ze deed enkele stootduiken
naar vermoedelijk muizen maar
werd tijdens haar jacht voortdurend
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geattaqueerd door zwarte kraaien.
Eugene van de Linden zag op 28
augustus een wespendief boven 't
Broek. In het Broek was er ook een
zielig tafereel. Aan een van de pindraden hangt een dood steenuiltje.
Vooral voor jonge uilen zijn pindraden een ramp. Ze vliegen er 's
nachts tijdens de jacht tegenaan en
kunnen zich dan vaak met geen mogelijkheid bevrijden.
Op de vroege zondagmorgen 16
september zag Wim Cornelissen
een jagend mannetje blauwe kiekendief boven de Bleeke Heide. Op
maandag 17 september ging de gehele vogelbevolking van de Bleeke
Heide rond het middaguur plots
omhoog. Tot verbazing van de
waarnemers was het geen slechtvalk maar een boomvalk die de paniek veroorzaakte. Op 20 september
zag Wil Luijff nog een late boomvalk.
John Frijters zag op 11 september
een havik en op 21 september een
slechtvalk.
Op maandag 1
oktober bracht
een jonge bruine
kiekendief paniek
teweeg onder de vogelbevolking van de
Bleeke heide. Op 13
oktober ziet John weer
een slechtvalk.
Tijdens de warme week
42 worden er overal veel
roepende bos- en steenuilen gehoord. Rien
Geerts kan die
week langdurig een
jagende kerkuil bewonderen.
Op zondag 21 oktober zag Huub
Don een doortrekkende rode wouw
boven 't Broek. De vogel cirkelde
zo'n 15 minuten boven 't Broek/
Valkenberg alvorens boven de bosrand uit het zicht te verdwijnen.
Op dinsdag 30 oktober jaagt een
groot wijfje havik (met een grote
witte broek) over 't Broek.
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Op 29 oktober jaagt er een bruine
kiekendief langs de randen van de
pitrusvelden in de Bleeke heide.
Vanaf eind oktober zijn de eerste
drie ransuilen weer present op de
slaapplaats op 't Zand.
Onze kerkuilenmensen troffen dit
jaar relatief meer dode jonge kerkuilen in de kasten aan. De veldmuizencyclus is blijkbaar het hoogtepunt voorbij en mogelijk is er minder voedsel voor de jongen geweest.
Stand- en trekvogels
Joost van den Ouweland zag op 18
augustus nog een late gierzwaluw.
Op Rakens, tussen Chaam en Ulvenhout, vloog op zaterdag 19 augustus tussen de poelen van Natuurmonumenten een groep van maar
liefst 17 patrijzen op. Ook in en
rond het reservaatsgebied van de
Bleeke Heide struint een groep van
13 patrijzen rond.

patrijs

Op 20 augustus foerageerde een
purperreiger bij een van de poelen
van 't Broek als stop over. Helaas
bemerkte de purperreiger de waarnemer eerder zodat de vogel opvloog.
In ons Kerkdreefreservaat konden
we tijdens de werkzaamheden op
25 augustus genieten van 2 grauwe
vliegenvangers en groene specht.
Eind september zijn de meeste huiszwaluwen al vertrokken maar boven de vennen worden nog steeds
grote groepen boerenzwaluwen gezien.
In september en oktober was er opvallend veel doortrek van tapuiten.
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groene specht

De ochtendkou in de tweede helft
van september en de eerste helft
van oktober belette vele tjiftjafs niet
uitbundig te zingen.
Het gemaaide graanveld tegen 't
Broek trok vele vogels. Vaak waren
er honderden houtduiven gezien.
Kiekendieven en torenvalken kwamen op de muizen af. Op 2 september foerageerden er 220 canadaganzen. Tijdens een vogelinventarisatie
in week 43 vlogen er langs de Laag
Heiveldse Beek in 't Broek behalve
veel koperwieken, rietgorzen en
watersnippen tenminste een, maar
waarschijnlijk 2 bokjes op.
Op 4 november nog altijd veel watersnippen in 't Broek, met op die
dag ook veel doortrek van boomleeuweriken.
IJsvogels
Tijdens viswedstrijden aan de oever
van het viswater van "Klein Zwitserland" is dit jaar al drie keer een
ijsvogel waargenomen, meestal
vliegend langs de oevers. Ook Wim
Cornelissen ziet ter plaatse een ijsvogel. Langs de Mark ter hoogte
van de Blauwe Kamer werd regelmatig een ijsvogeltje gezien. Van
juni tot oktober heeft Louis Vriens
maar liefst 8 keer een ijsvogeltje
gezien langs de oevers van de Bovenmark. Op woensdag 3 oktober
werd een ijsvogeltje zittend op een
rietstengel waargenomen bij het retentiebekken op het bedrijventerrein
van Chaam, pal tegen de bebouwde
kom. Later blijkt dat het ijsvogeltje
hier regelmatig vertoeft.
Pien Storm van Leeuwen (ten zuiden van Chaam) heeft regelmatig
een vissend ijsvogeltje bij de vijver
in haar tuin. Ook in 't dal van 't

Merkske pleisteren zeker twee ijsvogels. Op zondagmorgen 25 november konden een tiental Mark en
Leijers langdurig genieten van een
ijsvogeltje dat aan het vissen was
pal stroomafwaarts de stuw van de
Bleeke Heide.
Laurens Degenaar had op Wolfslaar
bijna een botsing met een overstekend ijsvogeltje.
Bij een put tussen Bavel en Dorst
wordt ook vaak een ijsvogeltje
waargenomen.

IJsvogel

Zoogdieren
Op een zondagnacht in september
werd een vos gezien toen deze de
Nerhovensestraat in Gilze-Rijen
overstak naar "Klein Zwitserland".
Ook in Chaam werd langs de Gilzeweg in september pal tegen de bebouwde kom 's nachts een jagende
vos gezien. John Frijters zag op 11
september een hermelijn op de
Bleeke Heide. Op 24 september
stak, ter hoogte van de Bleeke Heide, in de vroege ochtend een bunzing de Oude Bredasebaan over.
Eugene van de Linden keek heel
verbaasd toen hij op vrijdag 28 september om 14.00 uur 's middags in
het Mastbosgedeelte tegenover de
Klokkenberg een vos doodgemoedereerd voor zich uit zag lopen.
Aan de spectaculaire vondst van de
dode steenmarter is elders in de
nieuwsbrief een apart artikel gewijd. In de tweede helft van oktober
worden in 't Broek 3 vossen samen
gezien. In de omgeving van Alphen
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worden tenminste 3 vossen geschoten. Op zaterdag 9 november krijgen we een telefoontje dat brassende jagers een van de geschoten vossen triomfantelijk voor het café tentoongesteld hebben hangen.

hermelijn

Vissen
Door Reinier van Nispen (aquatisch
ecoloog van het hoogheemraadschap) zijn op 22 oktober twee
dwergmeervallen uit het Merkske
gevist. Volgens Reinier is dit een
bijzondere vangst omdat er maar
enkele meldingen van deze vissen
in Noord-Brabant zijn, hoewel ze
op sommige plaatsen talrijk kunnen
zijn. Dwergmeervallen zijn uitheems en in het stroomgebied van
de Mark was bijna niets over het
voorkomen van dwergmeervallen
bekend.

15

Uit de mailbox:
"Al enkele dagen zijn in onze tuin
behangersbijtjes bezig. Deze knabbelen stukjes van blaadjes zodat er
ronde gaatjes van een doorsnede
van 1 à 2 cm overblijven in de groene blaadjes van onze planten. Met
deze blaadjes tussen de poten gevouwen vliegen zij naar de houtblokken waar we gaatjes in hebben
geboord voor deze en andere metselbijtjes.
De behangersbijtjes maken met deze blaadjes verschillende cellen
achter elkaar in het gaatje in het
houtblok. In elke cel wordt een eitje
gelegd nadat er ook stuifmeel in is
gedeponeerd."
Wim Verschraegen (B.)
"Vanmorgen (21-8) in Merksplas 2
snorren en 3 waterrallen (2 juv. en 1
ad) gevangen met mistnetten en geringd terug vrijgelaten. Vorige
week werden ook in Merksplas 1
grote karekiet, 2 waterrietzangers
en 1 draaihals geringd, (die ik spijtig genoeg gemist heb).
Gisternacht op 21 augustus heb ik
op de kerkzolder van Merksplas een
6-tal grijze grootoorvleermuizen
waargenomen (en gefotografeerd).
Sinds al de jaren dat ik deze kolonie
volg, hebben we gisteren de grootste aantallen tot nog toe waargenomen, minstens een 6-tal verschillen-

dwergmeerval

de grijze grootoren en vermoedelijk
zelfs een 8-tal. Op 28-8 te Merksplas 1 adult vrouwtje porseleinhoen
en 1 snor geringd en terug vrijgelaten."
Jorn van den Bogaert (B.)
"Vandaag (5 september) zaten op
de Bleeke Heide 102 nijlganzen en
misschien wel 1300 wilde eenden,
in elk geval heel veel totdat er een
ballon overkwam. Deze joeg alle
wilde eenden op doordat hij op een
meter of 20 over de Bleeke Heide
vloog. Maar ik heb zijn kenteken en
Wil Luijff heeft er foto's van. Het
kenteken is PH-AWS en even later
kwam er nog een over met kenteken
PH-JON."
Laurens Degenaar
"Weet nog een heel mooi hoornaarnest. Van Goudberg over zandpad
richting Grazen. Na ca 300 meter
links halverwege in boom. Groot
gat waarin het nest goed te zien is.
Heb er nog even tegenaan geklopt.
Ze waren allemaal thuis."
Theo Schutte
Met dank aan allen die de moeite
namen hun waarnemingen door te
geven. Iedereen kan zijn waarnemingen, liefst via email, doorgeven
aan: Johan Schaerlaeckens, Blokkenweide 18, 4861 BN Chaam.
Email: schaerl@concepts.nl
Tel: 0161-492046
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De snoek
Roerloos ligt hij daar, bijna onzichtbaar tussen de waterplanten,
te wachten op zijn niets vermoedende prooi. Het onderwater oerwoud zorgt ondanks het heldere
water voor een uitstekende dekking. Zijn fraaie tekening helpt
hem ongezien te blijven totdat …
Plotseling schiet hij als een pijl af
op zijn doel. Er is geen ontsnappen
meer aan. Van het ene moment op
het andere is de sloot één en al tumult. In enkele ogenblikken heeft
hij zijn maaltijd helemaal naar
binnen gewerkt en keert de rust in
deze anders zo vredige omgeving
weer. We hebben kennis gemaakt
met de grootste slokop van deze
jungle: de snoek.
Voedsel
De snoek (Esox lucius) is een echte
roofvis. Kenmerkend is zijn brede
eendachtige bek met scherpe tanden. Met het lange gestroomlijnde
lichaam en de ver naar achteren geplaatste aandrijfvinnen is hij net een
torpedo. Een vrouwtjessnoek kan
wel 140 cm groot worden; mannetjes blijven kleiner, tot circa 85 cm.
Een beetje snoek weegt meer dan
tien kilo. Snoeken voeden zich
voornamelijk met vis, maar vallen
ook watervogels of ratten aan. Ze
happen trouwens niet alleen veel
blankvoorn en brasem, maar ook
jongere soortgenoten naar binnen.
Hij staat aan het eind van de voedselketen en heeft daarmee een onmisbare plaats bij het reguleren van
de visstand

Voortplanting
Bij een lengte van 30 - 45 cm wordt
de snoek geslachtsrijp. Vanaf half
maart tot eind april paait hij in ondiep water tussen de waterplanten.
Het vrouwtje produceert wel honderduizend tot een miljoen eitjes.
Snoek is een vis die sterk afhankelijk is van (onder)water-begroeiing.
Dat is al het geval vanaf het prille
eistadium. De kleverige eitjes zweven na het afpaaien eerst vrij in het
water, waarna ze blijven kleven aan
waterplanten. Het snoekbroed dat
uit de eitjes komt, hecht zich gedurende de eerste levensdagen aan
waterplanten vast met een kleeforgaan boven aan de kop ('hangend
snoekbroed'). Zonder waterplanten
als hechtingsplaats zouden eitjes of
broedjes naar de bodem zinken,
waar ze verstikken in de modder.
Ontwikkeling
Aanvankelijk hebben de larven nog
geen bek. Ze teren dan nog op de
inhoud van de dooierzak, die aan de
buik hangt. Later voeden ze zich
met dierlijk plankton. De jonge
snoek eet kleine kreeftachtigen en
insectenlarven. Bij een lengte van
circa vier cm begint de snoek aan
z'n roofviscarrière. Waterplanten
bieden kleine snoekjes bescherming
tegen predatie door oudere soortgenoten: kannibalisme is bij snoek
namelijk heel gewoon. Vanaf ongeveer 10 cm grootte staat er voornamelijk vis op het menu, gegarneerd
met sappige kikkers en hier en daar
een mals eendekuiken.

Is de snoek zelf éénmaal te groot
om nog opgegeten te worden door
andere snoek dan kan hij zich in
meer open water begeven.
Leefomgeving
Het mag duidelijk zijn dat een goed
ontwikkelde vegetatie voor de
snoek van levensbelang is. Hij heeft
de voorkeur voor water met een gevarieerde begroeiing van oeverplanten en onderwater-planten. Het verdwijnen van de vegetatie leidt tot
een sterke afname van de snoekstand. In veel geëutrofieerde wateren bestaat de snoekstand slechts uit
enkele grote exemplaren die er niet
in slagen om de aanwas van witvis
in toom te houden. Bedekkingspercentages tussen de 20 en 80% worden als meest gunstig voor de snoek
beschouwd. In het eerste geval bestaat de snoekstand voornamelijk
uit grote snoek. Bij een bedekking
van 80% komen voornamelijk kleine snoeken voor. Belangrijk is wel
dat er aan de waterplantenzone
open water grenst: snoeken gebruiken het grensgebied tussen de vegetatie en het open water als
'uitvalsbasis' voor het vangen van
hun prooi.
Verspreiding
De snoek komt bijna overal in Nederland voor. In zoet, langzaam tot
stilstaand water met een rijke oeverbegroeiing voelt hij zich in z'n
element. Wel is de soort vanwege
het verdwijnen van de waterplanten
(vermesting) sterk achteruit gegaan.
Ook het verlies aan paaiplaatsen
heeft de snoekstand geen goed gedaan. Daarom zijn gerichte maatregelen, zoals het inrichten van paaiplaatsen langs de oevers een belangrijke stap om te komen tot een
gezond watersysteem.
Martin Stamhuis, HWB
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Winterwerken door
Mark en Leij
Ook dit winterseizoen worden er
door de vrijwilligers van Mark en
Leij weer verschillende klussen opgeknapt.
De eerste werkdag, in oktober,
werd besteed in ons eigen reservaatje aan de Kerkdreef in Chaam.
Daar liggen 2 poelen die beide
dichtgegroeid waren met hoog opschietende elzen en wilgen. Vorig
jaar werd de eerste poel onderhanden genomen; nu was de tweede
aan de beurt. Met zo'n 20 man werd
die klus in een morgen geklaard
waarbij teven de heg die de poel
met de beek verbindt zijn onderhoudsbeurt kreeg. Dat alles in heerlijk najaarsweer dat het werk erg
plezierig maakte.
Met de werkdag in november werd
voldaan aan een verzoek van Frans
van Zijderveld van de gemeente
Alphen/Chaam. Een heidegebiedje
op de Strijbeekse Heide dat in bezit
is van de gemeente, dreigt dicht te
groeien met struiken en bomen.
Hier trokken we met 24 werkers op
af. Gelukkig was Jac Rombouts
weer gewapend met een motorzaag

want het bleek ondermeer om fikse
bomen te gaan die met handzagen
niet zo snel verwijderd hadden kunnen worden. Met de vrijkomende
takken werden geschikte schuilplaatsen voor zoogdieren en vogels
gemaakt.
Buiten de officiële werkdagen is
twee maal een kleiner ploegje uitgerukt naar het Merkske om bij pas
aangelegde poelen zo'n 2000 bramenstruiken te planten. Dit alles in
het kader van de aanstaande herintroductie van boomkikkers in dit
natuurgebied, waarnaar reikhalzend
wordt uitgezien door de amfibieënliefhebbers.
Er wordt dus duidelijk niet stilgezeten! De resterende werkdagen op
26 januari en op 23 februari worden respectievelijk besteed aan
(waarschijnlijk) nogmaals de Strijbeekse Heide en aan het vogelopvangcentrum te Zundert.
Liefhebbers welkom; aanmelden en
info bij Frank Degenaar, tel 016149.14.78.
Frank Degenaar

Spoorzoekertjes
In deze rubriek “Spoorzoekertjes” kunnen de leden van onze vereniging gratis een advertentie of
oproep plaatsen voor allerlei zaken die iets met
de natuur te maken hebben.
Hebt u belangstelling, neem dan contact op met
de redactie, John van Raak,
0161-491803.

SBB zoekt medewerker
Welke enthousiaste natuurliefhebber wil Staatsbosbeheer helpen bij
de promotie van ons blad
"Onverwacht Nederland"??
Benodigd: eigen vervoer en plezier
in promotie-activiteiten.
Er staat een vergoeding tegenover.
Informatie bij boswachter Edwin
van Meel, telefoon 0161-49.28.46
of 06-53.24.96.60

M&L zoekt artistiek talent
Henk Cornelissen en Fred Froger
zijn op naar een artistiek begaafd
persoon die in staat is om een klein
kunstwerkje te maken voor de Mark
en Leijer van 2002, uit te reiken in
oktober 2002 tijdens de jaarvergadering.
Informatie over de voorwaarden en
eisen waaraan het werk moet voldoen kunt u inwinnen bij Henk Cornelissen, telefoon: 013-508.23.55
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Activiteiten Jeugdgroep
Slakken
Kikkers en kwakbollen hebben zich
op 22 september verwonderd over
het leven van de slak. Deze trage
beestjes kunnen zich heel goed verstoppen, want rondom de Berkenhof vonden we er geeneen! Gelukkig was er in de tuin van Mike en
Lisa en van Karin eerder ook gezocht en meer gevonden en zo hadden we toch nog een aantal exemplaren die ons konden helpen bij
een aantal simpele proefjes. Een
paar van de proefjes zijn makkelijk
uit te voeren. Misschien iets voor
thuis met kleine én grote kinderen:
"Slijmerige slakken"
Slijm van een slak zorgt ervoor dat
hij goed kan kruipen. Hoe doet hij
dat?
Wrijf een glasplaat in met aardappel en zet er een slak op. Bekijk de
slak vanaf de onderzijde. Hoe beweegt hij zich voort? Wat voor
spoor laat hij na?
Ze zeggen dat het slijm een slak uitstekend beschermt tegen scherpe
randen. Zelfs die van een scherpe
doorn. Probeer dit uit met een takje
van een roos met flinke doorns.

Voor sommige proefjes had je wel wat geduld nodig!
"De hoogte in"
Een slak kruipt het liefste omhoog,
naar beneden is zijn huisje te zwaar
en kan hij makkelijk vallen. Test
dat uit: zet de slak op de glasplaat,
Wacht tot hij vastkleeft en zet de
glasplaat rechtovereind met de kop
van de slak naar beneden gericht.
En… kruipt hij toch omhoog??

van een voedselketen en speelden
het kringloopspel. De kikkers gingen naar de speelweide en zochten
allerlei dieren uit de schakels van
een kringloop. Deze werden zeer
kritisch bekeken door de leiding.
Daarna speelden ze voedselketentikkertje. Mede dankzij het mooie
weer was het weer een geslaagde
middag.

Naast het levende materiaal waren
er ook dia's van slakken. Nadat de
slakken getekend en bekeken waren
werden ze weer vrij gelaten. Het
was een leuke middag.
"Zo traag als een slak"
Zijn slakken echt zo traag? Dat kun
je uittesten. Maak van een glasplaat
en grafiekpapier een slakken- circuit. Zet de slak op een aangegeven
punt. Laat hem even met rust en zodra hij begint te kruipen neem je de
tijd op. Stop na 5 minuten. Hoeveel
millimeter heeft de slak afgelegd?
Wat was zijn snelheid per uur?

Kringlopen
Wie eet wie in de natuur? En wat
zijn planten-eter-eters? Hoe komt
het dat het blad in het voorjaar snel
weer verdwijnt van de bosbodem?
En wat is de functie van schimmels
en bacterien in de natuur?
Onze kikkers en kwakbollen kunnen het allemaal haarfijn uitleggen.
De kwakbollen maakten een mobile

Quiz
Op 15 december volgt de jaarlijkse
jeugdquiz. Dit jaar wel met een heel
andere opzet. Dus jeugd van Mark
en leij: bereid je voor!
Karin van Dueren den Hollander
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Vissen in de beek
Op 8 november kwam de werkgroep amfibieën bijeen om het afgelopen schepjaar te evalueren, de
kennis eens aan te scherpen en een
aanzet te geven voor het nieuwe
seizoen.
Door de MKZ-periode is geen volledig beeld ontstaan van de 28 poelen die dit jaar zijn onderzocht.
Normaal start de werkgroep in
maart met inventariseren. Doordat
pas in mei kon worden gestart werden de vroege soorten zoals de volwassen exemplaren van bruine kikker en alpenwatersalamander grotendeels gemist. De larven die dan
in juni worden gevangen zijn moeilijker thuis te brengen. Het herkennen van de larven is een specialistisch werkje waar het komende jaar
meer aandacht aan zal worden geschonken. In het algemeen valt
moeilijk uit de resultaten af te leiden of er een vooruitgang is geboekt bij de bezochte poelen. Hopelijk wordt dit in 2002 beter.

In de winterperiode zit de amfibieenwerkgroep niet stil. Elke derde
zondagochtend van de maand trekken we er op uit om te gaan vissen.
Afgelopen winterperiode zijn we
hiermee voor het eerst met succes
van start gegaan.
Dat jaar is het Merkske nagenoeg
geheel in beeld gebracht. Doordat
we toen nog met de amfibieënnetten hebben gevist zijn er geen grotere soorten gevangen.
Deze winter zijn we gestart aan de
Strijbeekse Beek. Vooraf is door
onze begeleider en visoloog Jeroen
een proefnet van groter formaat in
elkaar gezet. Dit bleek al op de eerste plek zeer succesvol: Bij de Strijbeekse Weg vingen we ruim 130
vissen. Naast veel riviergrondeltjes,
bermpjes en stekelbaarjes enkele
voorntjes van 10 centimeter en een
snoek van ongeveer 50 centimeter.
Op 16 december gaan we weer!

Echt volwassen zullen ze nooit worden,
de leden van de werkgroep amfibieën.
Want wat is er nou leuker dan visjes
vangen in de beek?

Jack Rombouts

De Vlinderwerkgroep
De Vlinderwerkgroep is een echte
"mooi-weer" werkgroep; bij lage
temperaturen en weinig zon gaan
we niet op stap.
Dit jaar hebben we onze vaste monitoringroutes gelopen bij de Broskens, de Halsche Beemden, bij de
Goudberg en op het Bels Lijntje.
We hebben een keer geproefd van
het nachtvlinderleven samen met
Alex Riemis.

Niet alleen vlinders
Daarnaast hebben we dit jaar ook
aandacht besteed aan libellen, mierenleeuwen en zandloopkevers in
de Chaamse bossen. Opvallend
hierbij was het grote aantal mierenleeuwenkuiltjes op een klein heideterreintje. Hier vlogen in september
ook grote aantallen vliegendoders.
Ook het geplagde bosvak 84 is een
mooi stukje natuur geworden.
(grote aantallen icarusblauwtjes en
bonte dikkopjes). Hier zagen we de
hoornaarroofvlieg.
De meest opvallende waarnemingen
zijn toch wel de grote aantallen bosbeekjuffers die we in het Broek
konden waarnemen. We zijn benieuwd naar wat ons het volgende
jaar hier brengt.
Interesse?
U kunt zich aanmelden bij coördinator Frans Vermeer, Ghil 4, Baarle-Nassau, telefoon 013-507.96.09
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Activiteiten Fotowerkgroep
De fotowerkgroep van Mark en
Leij heeft zich het afgelopen jaar
bezig gehouden met het fotograferen van de Bleeke Heide.
Een prachtig gebied waar veel te
zien is, maar niet eenvoudig om
spannende foto's van te maken.
Vorig jaar is Het Broek gefotografeerd, wat een eenvoudiger opdracht bleek. Het resultaat van dit
jaar zal te zien zijn op de Nieuwjaarsbijeenkomst in januari 2002.
De fotowerkgroep komt vier tot vijf
maal per jaar bij elkaar om samen
het fotowerk te bespreken of gaat
samen op stap om te fotograferen.
Op 12 maart heeft Dick Klees
(Mark en Leij lid en een zeer bekend natuur fotograaf) aan de leden
van de fotowerkgroep uitleg gegeven over zijn werk, en ons daarbij
voorzien van enkele handige tips.

Algemene conclusie was dat een
natuurfotograaf over veel geduld
moet beschikken en soms ook wel
over geavanceerde apparatuur om
bijzondere foto's te kunnen maken.

Maar de fotowerkgroep laat zich
niet zomaar uit het veld slaan en
gaat gewoon verder binnen haar
mogelijkheden.
Marja Brouwer

foto Ghislaine Mermans

Excursie boomkikkerpoelen
Een tiental Mark en Leijers maakten op zaterdagmorgen 10 november gebruik van het aanbod van
SBB-boswachter Edwin van Meel
een excursie te maken naar de
nieuw gegraven boomkikkerpoelen
in 't Merkske.
Het bijzondere van deze grote poelen is dat het water via een stuw afgelaten kan worden, zodat men de
poelen visvrij kan houden.
De poelen liggen er nu nog wat
kunstmatig bij, maar de tijd en de
aangeplante bramen zullen binnen
afzienbare tijd voor een meer natuurlijke aanblik zorgen.
Mark en Leij
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Steenmarter rukt op
Het gaat goed met de steenmarter
in Nederland. Heel erg goed zelfs.
Halverwege de jaren zeventig was
dit dier hier zo goed als uitgestorven, maar vanaf dat moment begon een ongekende opmars.
Hun aantal wordt nu al op enkele
duizenden geschat. Ze huizen voornamelijk in het oosten en zuiden
van ons land. En dat “huizen” mogen we gerust letterlijk nemen,
want hun favoriete woonplaats is de
menselijke woning. Meestal zitten
ze dan in spouwmuren, onder vloeren, op zolders, in schuurtjes en
zelfs in auto’s.
De steenmarter wordt daarom ook
wel huismarter genoemd. Naar verwachting zal Brabant binnen enkele
jaren worden gekoloniseerd.
Kennismaking
De steenmarter is heel behendig en
kan uitstekend klimmen. Hij heeft
ongeveer het formaat van een huiskat, is 70 tot 80 centimeter lang en
weegt tussen een en twee kilo.
Het is een voor-de-voet-jager en eet
wat hij tegenkomt. Ze eten eenden,

krielkippen, fazanten, spreeuwen,
duiven, merels, af en toe kraaien,
ratten, muizen, egels, konijnen, jonge katten en eekhoorns.
Ook eieren en dan vooral eendeneieren gaan er wel in. De steenmarter
lust ook wel aardbeien, appels en
allerlei andere vruchten. Ook insekten en regenwormen staan op het
menu.

In de streek
Op 10 oktober vond Frans Vermeer
tussen Chaam en Ulvenhout een dode steenmarter langs de weg.
Volgens bioloog Dick Klees was dit
het eerste gedocumenteerde geval
van een steenmarter in deze regio.
Heel belangrijk is zoveel mogelijk
te weten van deze ‘dieren aan de
frontlijn" In dit geval werd er sectie
verricht. Vooral de status ten aanzien van de voortplanting is daarbij
van belang. Dieren die aan voortplanting deelnemen bewonen immers in principe het verspreidingsgebied van een soort, terwijl loslopers ver van het feitelijke verspreidingsgebied aangetroffen kunnen
worden.
Deze steenmarter was een jong
mannetje, waarschijnlijk ’n losloper
Hij was in een goede conditie en
vertoonde geen sporen van ziekten.
In de komende jaren zullen we denkelijk wel meer waarnemingen van
dit prachtige diertje ontvangen.
John van Raak

22

Mark & Leij Nieuwsbrief

Recreatieve fietspaden
Start aanleg recreatieve fietspaden.
In de tweede week van november
werd gestart met de aanleg van zeven kilometer recreatief fietspad in
de gemeenten Baarle-Nassau en
Alphen-Chaam.
De fietspaden maken deel uit van
het landinrichtingsplan BaarleNassau.
Waar?
Rondom de kern Baarle-Nassau en
Baarle-Hertog worden fietspaden
aangelegd die aansluiten op de bestaande fietsroutes. Hiervoor worden fietspaden gerealiseerd langs de
Franse Baan en bij Schaluinen.
Het nieuwe fietspad langs de Flaas-

dijk in de gemeente Alphen-Chaam
vormt een verbinding tussen de bestaande verharde wegen vanaf camping de Flaasbloem naar Alphen.
Bij de Haldijk in de kern Castelré
zal een reconstructie van het bestaande fietspad plaatsvinden.
De fietspaden worden langs de bestaande wegen gelegd of in de bermen. De fietspaden zullen verhard
worden met asfalt. De Haldijk zal
een semi-verharding krijgen. Ze
worden 1,5 meter breed

Landschapselementen
Als onderdeel van het landschapsplan van het landinrichtingsproject
zullen er tevens twee landschapselementen worden aangelegd. Deze
liggen op de Singelheide en aan de
Haldijk. Na inrichting worden de
landschapselementen overgedragen
aan het Staatsbosbeheer.
Singelheide
Het perceel ter grootte van ca. 3 ha.
maakt deel uit van de voormalige
Grote of Singelheide ten westen
van de Manke Gooren. De inrichting van dit element is gericht op de
doelsoorten struweelvogels zoals de
geelgors en amfibieën als de kamsalamander. Er zal een poel worden
gegraven en een bosje worden aangeplant.
Haldijk
Het perceel ter grootte van 1.5 ha.
ligt langs de zuidoostkant van de
Haldijk naast het te realiseren fietspad en maakt deel uit van de voormalige Castelreesche Heide. Inrichting van dit element is gericht op
herstel van het heideterrein.
De bouwvoor zal worden afgegraven. Daarna wordt er struikheide ingezaaid. In het dennenbos worden
open plekken gemaakt om een geleidelijke overgang naar de heidevegetatie te creëren.
Uitvoering en kosten
Van der Heijden Bestratingen uit
Baarle-Nassau was bij de openbare
aanbesteding de laagste inschrijver
en zal het werk uitvoeren.
De totale kosten van het werk bedragen ongeveer ƒ 1.000.000,- Het
project is mogelijk gemaakt door
medefinanciering uit het Europees
Oriëntatie- en Garantiefonds voor
de Landbouw. Het Rijk en de gemeenten Alphen-Chaam en BaarleNassau dragen ieder een deel van
de niet gesubsidieerde kosten bij.

Van Melle
steunt
Mark en Leij
De firma Van Melle heeft positief
gereageerd op een aanvraag voor
een financiële bijdrage aan onze
vereniging.
Van Melle besteedt een procent van
haar bedrijfswinst aan projecten op
het gebied van natuurontwikkeling
en natuureducatie.
Daarom is de firma enthousiast dat
Mark en Leij in haar educatief reservaat "de Kerkdreef" in het klein
wil laten zien wat er in het buitengebied gebeurt, temeer daar de natuurontwikkelingen in het buitengebied niet altijd zichtbaar zijn.
Van Melle heeft recent fl 3000,- op
onze rekening overgemaakt. Het
geld zal ondermeer gebruikt worden
voor het realiseren van een loopbrug over een van de poelen in ons
reservaat, en voor de aanschaf van
een digitale camera.
Mark en Leij is de firma Van Melle
zeer erkentelijk voor dit gebaar.
Bestuur Mark en Leij
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Wetlandtrack in ‘t Merkske
Staatsbosbeheer besteedt veel geld
en energie aan een goed beheer
van de hooilanden bij het Merkske.
Het maaien gebeurt met een zgn.
wetlandtrack. De druk van de rubber banden op de bodem is slechts
100 gram per cm². Op uitnodiging
van opzichter Mannie Augustijn
gingen we kijken.
SBB-medewerker Theo Machielsen
beweerde ter plaatse dat overreden
kikkers levend onder de banden
vandaan kwamen. En warempel,
toen we achter de maaiende track
liepen, bleek dat overreden kikkers
frank en vrij hun weg vervolgden.
Het maaiwerk met de wetlandtrack
is overigens met enige vertraging
gestart. Deze vertraging was het gevolg van de extreme neerslag van
de afgelopen tijd en het feit dat de
maaimachine veel stukken had.
Aanvankelijk leek het erop dat er
een grote oppervlakte gemaaid zou

kunnen worden, maar toen opnieuw
een grote hoeveelheid neerslag was
gevallen is het werk stilgelegd omdat de draagkracht van de bodem
het werken onmogelijk maakte.
Overigens kon Staatsbosbeheer het

maaisel afzetten aan plaatselijke
veehouders die, met bijmenging
van mineralen, het prima als veevoer kunnen gebruiken.
Mark en Leij

Herintroductie boomkikker
Staatsbosbeheer heeft onlangs drie
grote boomkikkerpoelen gegraven
in 't Merkske. Over enkele jaren
wil Staatsbosbeheer de in NoordBrabant vrijwel uitgestorven
boomkikker terug uitzetten.
Met het waterbiotoop zit het
inmiddels wel snor in 't Merkske. Het landbiotoop is echter
nog niet divers genoeg voor de
boomkikker. Met name ontbreekt
het aan goed ontwikkelde
braamstruwelen.
Daarom ging Mark en Leij op
enkele zaterdagen Staatsbosbeheer
een handje helpen bij het planten
van zo'n duizend bramenplantjes

rondom de drie gegraven poelen.
In korte tijd hadden alle plantjes
hun plaatsje gekregen. De natuur
doet volgend voorjaar de rest.
Deze werkdagen speelden
zich overigens af op een
van de mooiste
plekjes van onze
streek, en wat is er
mooier dan te werken
aan het creëren van
voorwaarden voor de
terugkeer van zo'n
unieke soort, waarvan het laatste exemplaar in 1985 in onze streek is uitgestorven.
Mark en Leij
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Verslag jaarvergadering
Onderstaand een verkorte weergave van het verslag van de jaarvergadering van M&L op 26 oktober
2001. Een vijftigtal M&L leden
waren deze avond aanwezig om
ook hun mening te geven. Na de
pauze gaf Anton van Haperen van
Staatsbosbeheer Noord-Brabant
een zeer duidelijke uitleg over de
organisatie en doelstelling van
Staatsbosbeheer.

Opening
De voorzitter Johan Schaerlaeckens
opent om 20.15 uur voor het vierde
achtereenvolgende jaar de jaarvergadering van de natuurvereniging
Mark en Leij. Met name Anton van
Haperen van het Staatsbosbeheer
wordt van harte welkom geheten.
Anton zal na de pauze een en ander
vertellen over het Staatsbosbeheer.
Mededelingen
♦ er zijn een aantal afmeldingen
binnengekomen, onder andere als
gevolg van ziekte;
♦ op 18 april 2002 bestaat de natuurvereniging vijf jaar. De organiserende werkgroep heeft een
aanbod van Victor Hendriks om
op 27 april 2002 de band
"Baomus" te laten optreden.
♦ de voorzitter neemt in vogelvlucht het afgelopen jaar door,
waarbij de Vrijwilligersprijs van
de provincie een aparte plaats inneemt.
♦ inmiddels bijna traditiegetrouw
meldt de voorzitter dat de eerste

koffie voor rekening van M&L is
en het tweede kopje koffie wordt
aangeboden door Victor Hendriks van Bellevue, hetgeen door
alle aanwezigen in dank wordt
aanvaard.
Mark en Leijer van het jaar
Dick Klees heeft zich dit jaar de
moeite getroost een bronzen penning te vervaardigen die de natuurvereniging M&L symboliseert.
Dick omschrijft dit als volgt: "Aan
de ene zijde als een kudde gelijkgestemden op een doel af, waaraan
ieder individu zijn steentje bijdraagt. Anderzijds waar nodig kan
iedereen zelf initiatieven nemen en
ontplooien, zich gesteund wetend
door zijn medeleden".
Het bestuur heeft besloten Guus
Degenaar als Mark en Leijer van
het jaar te benoemen, dit vanwege
diverse ondersteunende activiteiten
(verslaglegging van de bijeenkomsten van het Algemeen Bestuur, organisatie en quiz).
Jaarverslag 2000-2001
Het jaarverslag 2000-2001 is als
bijlage met de uitnodiging meegestuurd. Secretaris Ine Geerts neemt
de activiteiten van het afgelopen
jaar globaal door. Het bestuur ziet
het voorbije jaar als een succesvol
jaar. Het ledenaantal is min of meer
gestabiliseerd op 582 leden.
De jeugdgroep kent momenteel 50
leden, de wachtlijst is opgeheven.
Financieel overzicht 2000
De interim penningmeester Elly
Cornelissen dankt alle leden voor
de snelle contributiebetaling. Eveneens richt ze een woord van dank
aan de gemeente Alphen-Chaam
voor de subsidieverlening en de Rabobank voor de financiële onder-

steuning, met name voor het project
nestkasten.
De vereniging heeft het afgelopen
jaar ƒ 3.150,- uit het Prins Bernardfonds gebruikt ten behoeve van
aanschaf van een aantal zaken,
waaronder een diaprojector en diverse gereedschappen. In totaal is
via het Prins Bernardfonds ƒ
5.000.- beschikbaar.
De Mark en Leij winkel begint
langzaamaan winst te maken.
Kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie bestond
het afgelopen jaar uit Johan Mulders en Tiny van Gils.
Johan Mulders meldt de vergadering dat de kascontrole geen onrechtmatigheden heeft opgeleverd.
Daarnaast steunt hij de kandidatuur
van Elly Cornelissen voor de functie van penningmeester voor 100 %.
J. Mulders is aftredend, Christ van
Riel stelt zich beschikbaar gedurende twee jaar zitting te nemen in de
kascontrolecommissie.
De voorzitter dankt de beide commissieleden.
Bestuursverkiezingen
Dit jaar treden Frans Vermeer en
Wim Cornelissen af, maar de voorzitter denkt dat beide heren ook buiten het bestuur nog veel voor M&L
kunnen en zullen betekenen.
Wim Cornelissen heeft mede aan de
basis gestaan van de oprichting van
de vereniging en heeft zijn functie
van activiteitencoördinator voortreffelijk vervuld. Daarnaast was
Wim ook actief voor de nieuwsbrief
(foto's), de kerkuilenwerkgroep, de
organisatie van excursies en fietstochten, de wandelingen op zondag,
en (samen met Elly) verantwoordelijk voor de winkel en knipselkrant.
De voorzitter dankt Wim voor zijn
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inzet door middel van een cadeaubon en een bloemetje.
Frans Vermeer was coördinator van
de werkgroepen en zelf vooral actief binnen de vlinderwerkgroep,
hield een waakzaam oog op ontwikkelingen op het gebied van Ruimtelijke Ordening, en adviseerde de
M&L-vertegenwoordigers binnen
de Landinrichtingscommissie Baarle-Nassau. Frans zit verder namens
Mark en Leij in de lokale Reconstructie klankbordgroep AlphenChaam/Baarle-Nassau.
Ook Frans Vermeer wordt middels
een cadeaubon en een bloemetje
door de voorzitter bedankt.
De verkiezing van zittende en nieuwe bestuursleden zal middels handopsteking verlopen.
De volgende bestuursleden worden
herkozen: Johan Schaerlaeckens,
Sonja Vrijenhoek, Henk Cornelissen, Frank Degenaar.
Verder worden als nieuwe bestuursleden benoemd: Elly Cornelissen in
de functie van penningmeester en
Wil Woestenberg als activiteitencoordinator.
Rondvraag en sluiting
De heer F. Aarts: waarschuwt het bestuur dat de financiële
reserves mogelijk te snel worden
ingeteerd. Elly Cornelissen legt uit
dat dit niet zo is, aangezien op de
vorige begroting contributies van
een aantal leden die al betaald hadden waren opgenomen voor het
daarop volgende jaar;
De heer P.van Riel: merkt
op dat ƒ 750,-- begroot is voor project Kerkdreef. Daarnaast wordt dit
project financieel gesteund door de
Rabobank. De heer Van Riel vraagt
het bestuur waarom Natuurmonumenten niet gevraagd wordt betere
financiële steun aan het project te
verlenen. De voorzitter antwoordt
dat het project momenteel helemaal
in eigen beheer verloopt en dat het
bestuur deze onafhankelijkheid ook
op prijs stelt. De heer Van Riel

wijst tenslotte nog op de mogelijkheid van subsidieverkrijging via
LASER;
De heer H. Anema: het bestuur wordt voorgesteld om volgend
jaar de begroting als apart agendapunt op te nemen, aangezien hij dit
toch van belang acht. Elly Cornelissen merkt op dat tijdens bestuursvergaderingen nauwkeurig de financiële situatie van de vereniging
bewaakt wordt.
De heer H.Severijns: vraagt
aandacht voor de formering van een
brede werkgroep met als doel behoud en restauratie van de Pelikaanhoeve te Chaam. De heer Severijns benadrukt de landschappelijke
en cultuurhistorische waarde. Tevens meldt hij reeds positieve contacten te hebben met de gemeente
Alphen-Chaam, maar zoekt desondanks toch naar een breder draagvlak en vraagt hiervoor medewerking van M&L. De voorzitter meldt
dat in de eerstvolgende bestuursvergadering bekeken wordt wie M&L
zal vertegenwoordigen binnen de
werkgroep;
Ad Kuipers: verzoekt om in
navolging van het overleg tussen
M&L en de gemeente AlphenChaam ook een overleg met de gemeente Baarle Nassau te initiëren.
De voorzitter meldt dat het in verleden een aantal pogingen door M&L
zijn ondernomen om te komen tot
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een overleg met de gemeente Baarle Nassau en M&L, dit heeft nog
niet tot resultaten geleid;
De heer F. Aarts: vraagt
naar de stand van zaken omtrent het
weren van crossers uit natuurgebieden. De voorzitter antwoordt dat
diverse rasters geplaatst zijn en afspraken met gemeenten zijn gemaakt. In de praktijk blijkt handhaving moeilijk uit te voeren. Het op
heterdaad betrappen van motorcrossers is buitengewoon moeilijk. Het
SBB (Hein van Nunen) probeert
middels dagelijks toezicht hier aandacht aan te geven. Daarnaast zoekt
SBB medewerking met andere instanties om handhaving te verbeteren. De aangewezen stiltegebieden
bieden wettelijk meer armslag om
crossers te verbaliseren. Ook voor
wat betreft het weren van heteluchtballonnen blijkt handhaving niet
eenvoudig. Een mogelijkheid is om
te komen tot afspraken met ballonbedrijven. De voorzitter zegt toe
deze problematiek aan te kaarten in
het reguliere overleg met de gemeente Alphen-Chaam.
Sluiting van de vergadering
De voorzitter dankt om 21.15 uur
alle aanwezigen voor hun komst en
bijdragen en verwijst naar de lezing
van Anton van Haperen (SBB) na
de pauze.

Bestuur Mark en Leij
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Bijzonder bezoek
Het zal zo'n beetje de laatste zondag van augustus zijn geweest.
De zomer begon aan zijn verkondiging van vertrek. Het plensde tranen; niet zomaar buitjes, maar hele hevige. Ik waarschuwde mijn
vrouw nog, maar die dacht dat ik
weer een nieuwe smoes had bedacht om maar niet mee te hoeven
wandelen.
Bavel is maar klein en de afstand
tot de kerk is in werkelijkheid dan
ook korter dan in geloofsbeleving.
We haalden het net en konden de
kerk weer eens ouderwets als
schuilplaats gebruiken tegen het
kwaad. De tweede sprong bracht
ons net niet aan de rand van het
dorp en dus; kleddernat!
"De lanen in de paden op" klinkt in
de groeiregen van mei wel aardig,
maar in augustus is dat toch minder
kan ik u verzekeren, maar gelukkig
kon ik mijn vrouw de schuld geven
en dat luchtte mij zoals gewoonlijk
op en zij geeft er niet om.

Toevallig liepen we door de straat midden in Bavel - waar onze Robert
woont toen opnieuw, vlak langs de
kerktoren scherend, een regenaanval op ons werd gedaan. Schuilen
was het motto. Om de warmte uit
het huis te verdrijven, hadden ze de
tuindeuren wagenwijd open staan.
Na een keuveltje en kopje begonnen we aan de laatste etappe.
Eenmaal thuis en net afgedroogd
was Robert aan de telefoon met het
verzoek om te komen helpen met
het vangen van een vreemd, razendsnel beestje van onbekende afkomst
in zijn huiskamer.
Zo'n 20 cm inclusief staart; bruin
met wit en een spitse kop. (zie foto)
Hij/zij was niet te vangen en ten
lange leste hebben we met vereende
krachten het diertje de tuindeuren
weer uit weten te werken.
Met behulp van een geleend boek
van een van onze leden hebben we
kunnen vaststellen, dat het ging om
een wezeltje; het kleinste roofdier
in Europa en dat midden in Bavel.
Ab Sintnicolaas

Dialezing
Santiago de
Compostella
Op vrijdag 15 maart geeft Antoon
van Tuijl uit Baarle-Nassau een
lezing over zijn voettocht naar
Santiago de Compostela die hij ondernam van 14 april tot 18 augustus 2001. De lezing wordt gehouden in Bellevue te Chaam, aanvang 20:00 uur.
Er zijn veel motieven denkbaar om
de zeer lange voettocht naar de verre noordwesthoek van Spanje te ondernemen. Eén van mijn beweegredenen was de mogelijkheid om enkele maanden dagelijks door de natuur te zwerven. De kans aangrijpen
om één te zijn met die natuur.
Om die reden ook heb ik ervoor gekozen om alleen te gaan. Ik hoefde
nooit tegen iemand te zeggen "Kijk
hier eens…!", waardoor je een stukje uit het grote geheel afzondert als
het ware. Ik kon altijd het grote geheel op me laten inwerken. Beter
nog; ik was onderdeel van de natuur
waar ik doorheen liep.
Half april vertrekken, houdt in dat
je zowat de hele lente buiten beleeft. Nooit heb ik een voorjaar zo
intens beleefd als tijdens mijn tocht.
Van speenkruid tot rijpe graanvelden, van dag tot dag groener wordende bomen, steeds kleuriger en
geuriger……
Ik sta voor een "onmogelijke" opgave! Hoe kan ik anderen onderdeel
laten zijn van die grote rijke natuur?
Dia's zijn tenslotte ook uitgeknipte
stukjes! Maar goed, al kan ik mijn
publiek niet laten ervaren wat ik
zelf dag na dag ondervonden heb,
ik kan het minstens proberen.
Antoon van Tuijl
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Dialezing vossen en kraaien
Vrijdag 22 februari, 20:00uur in
cafë Bellevue te Chaam.
Het dierenepos de vos en de raaf,
Waar hebzucht en slimmigheid elkaar de loef af steken, geeft goed
aan wat deze dieren gemeen hebben. Ze worden als metafoor gebruikt voor het denken van ons
over hun gedrag. In deze lezing wil
ik proberen een zo eerlijk mogelijk
licht op een aantal diersoorten te
werpen wat recht doet aan hun
zijn, gebaseerd op feiten en inzichten, verkregen door onderzoek en
niet aan de borreltafel.
Kraaien en vossen hebben bij tal

van mensen een kwade naam. Op
dit vlak vinden zelfs jagers en vogelliefhebbers elkaar in de stelling
dat geen jong of kuiken veilig is, waarbij aangetekend dat de een het
behoud van zijn jachtwild en de ander een zeldzame broedvogel voor
ogen heeft - men meent dan snel dat
dit niet de vrije loop gelaten kan
worden. Het "kwaad" is snel gedefinieerd, en moet natuurlijk met wortel en tak worden uitgeroeid!
Maar willen wij natuur als proces
serieus nemen en onze verantwoordelijkheid daarvoor dragen dan zullen we als consequentie moeten
aanvaarden dat processen hun eigen
logica hebben, wat sterk kan afwijken van onze wensen.

Wanneer wij ons als NATUURbeheerders zien, dan zijn wij naar
mijn mening verplicht dat beheer
op inzichten te stoelen die op wetenschappelijk verantwoorde gronden gebaseerd is. Wij moeten waardevrij kunnen afwegen wanneer wij
sturend optreden. Vooroordelen horen in een modern management niet
thuis.
Een praktijkvoorbeeld; in het Zwanenwater in Noord-Holland broeden lepelaars op de grond, waar lepelaars elders in Europa overal in
bomen broeden. Bij het aantreden
van de vos, was vogelliefhebbend
Nederland in rep en roer.
En uiteraard vielen daar
fiks wat slachtoffers. Maar
een soort die wil overleven
kan zich niet permitteren
gek te zijn en dat te blijven. Dus in de jaren daarop ontwikkelden de lepelaars weer een oude gewoonte: Broeden in bomen.
Zo zie je dat dikwijls de
antwoorden op de vraag of
je moet ingrijpen vanzelf
gegeven worden door de oplossing
die een soort voor zijn veilig voortbestaan kiest.
Wie niet bang is zijn inzichten eens
tegen het licht te houden en bij wil
dragen aan de discussie, bijvoorbeeld aan de vraag: Wat doen we
als een vos op de Bleeke heide een
scholekster vangt. En doen wij hetzelfde als de volgende keer de
scholekster wordt ingeruild voor de
enige Steltkluut?
Willen wij natuur met medespelers
die daar een eigen rol vervullen of
willen wij gewenste natuur, waarin
wij geen tegenvallers of -standers
dulden?
Dick Klees
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Dialezing
IJsland en
Groenland
Op vrijdag 1 februari zal Ger van
der Hart een dialezing presenteren
over IJsland en Groenland, aanvang 20.00 uur in Bellevue.
IJsland is een
land met enorme afwisselingen in het
l a nd sc ha p.
Soms is de
stilte weldadig en zijn de
kleuren betoverend.
Op een ander moment is het lawaai
in de vogelkolonies oorverdovend.
IJsland kent prachtige landschappelijke en geologische verschijnselen
als geisers, denderende watervallen,
steile kliffen, gletsjers en pruttelende zwavelpoelen. Vaak zijn er grote
aantallen vogels te zien zoals papegaaiduikers, grote burgemeesters,
dikbekzeekoeten, ijsduikers en zeearenden. Dit zijn slechts enkele
voorbeelden, het aantal soorten zeeen kustvogels is ongekend. In de
wateren rond IJsland en Groenland
worden vaak bultruggen, dwergvinvissen en dolfijnen waargenomen.
Hindisvik is bekend van haar zeehondenkolonie. In Groenland komen we prachtige ijsbergen tegen
en er zal aandacht worden besteed
aan de Inuitcultuur. Mogelijk zullen
de dia's ook een beeld schetsen van
de ontoegankelijkheid van grote delen van Groenland. De lezing zal
een hoog natuurgehalte hebben,
maar de cultuur in beide landen zal
ook de nodige aandacht krijgen.
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NATUURVERENIGING MARK EN LEIJ
De natuurvereniging streeft de volgende doelstellingen na:
• Het beschermen, versterken en uitbreiden van de natuuren cultuurhistorische waarden van het landschap in en
rond het gebied van de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle, in de ruimste betekenis.
• Het beschermen en verbeteren van de leefomgeving in dit
gebied voor mensen, flora en fauna en het historisch erfgoed.
• Het vergroten van de kennis van de natuur- en landschapswaarden in dit gebied en het verbreiden van deze waarden
en kennis onder een zo breed mogelijke bevolking.
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