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Erfbeplantingsproject
“Samen voor Groen”
rondom Galder-Strijbeek
Binnen de herinrichting Ulvenhout-Galder is, op de inboet na, het erfbeplantingsproject afgerond. Tijdens deze éénmalige actie hebben zich in
korte tijd bijna zestig deelnemers aangemeld.
Net als bij het project voor Alphen en omgeving is weer gebruik gemaakt
van de enthousiaste inzet van deskundige Frans van Sleeuwen. De deelnemers, particulieren en ondernemers, hebben samen met Frans van Sleeuwen een beplantingsplan opgesteld waarbij uitsluitend bij het landschap,
bodem en cultuurhistorie passende struik- en boomsoorten zijn gebruikt.
Bovendien zijn op negen plaatsen poelen aangelegd. De gemeente heeft
eventueel de benodigde aanlegvergunningen verzorgd, waarna het geheel
van start kon gaan.

boomklever

Natuuragenda
april
4, do 20:30
6, za 13:45
7, zo 9:30
14, zo 9:30
21, zo 9:30
27, za

Groen café
Jeugdgroep
wandeling Chaam
wandeling Baarle
wandeling Chaam
Mark en Leij
vijfjarig bestaan!!

mei
2, do 20:30
5, zo 9:30
12, zo 9:30
19, zo 9:30
25, za 13:45
26, zo 8:30

Groen café
wandeling Chaam
wandeling Baarle
wandeling Chaam
Jeugdgroep
excursie Kampina

juni
2, zo 9:30
6, do 20:30
9, zo 9:30
16, zo 9:30
29, za 13:45
30, zo 9:30

wandeling Chaam
Groen café
excursie KNNV
wandeling Chaam
Jeugdgroep
fietstocht

juli
Geen activiteiten
Nieuwe beplanting als versterking van het landschap
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De kracht van het project is dat alles voor de deelnemers wordt geregeld: de hoevenier komt langs, de
bomen, struiken, boompalen e.d.
worden thuis afgeleverd en de poel
wordt door een loonwerker gegraven.
Het resultaat mag er wezen. In korte tijd zijn de volgende hoeveelheden in hele klein plannetjes (25 meter haag en 3 bomen), maar ook
zeer grote plannen (tientallen bomen en meer dan 1.000 m2 beplanting) gerealiseerd:
-

668 landschapsbomen
233 hoogstam fruitbomen
18.490 stuks bosplantsoen (= 3
ha struweel/bosjes)
17.519 stuks haagplantsoen (=
3,5 km haag/heg)
9 poelen

Met deze hoeveelheden, het gebruik
van passende soorten, een goed beplantingsplan en bovendien het goede plantwerk door de deelnemers
zelf, is een belangrijke bijdrage geleverd aan de verhoging van de
landschappelijke- en natuurwaarden
door inpassing van gebouwen, het
versterken van kleinschaligheid en
versterken van structuren.
Het is mooi om te ervaren dat er
zoveel belangstelling is voor het
aanbrengen van beplanting en het
graven van poelen. Na de projecten
in Alphen, Galder/Strijbeek en
Chaam informeren nog steeds mensen na positieve berichten of een
ritje door het buitengebied naar de
mogelijkheden om ook met subsidie
te planten.

Vorig jaar informeerde een vertegenwoordiger bij mij wat er toch
allemaal gebeurde in het buitengebied: “Het lijkt wel of iedereen
rondom de woning en bedrijfsgebouwen aan het planten is”.
Zeker het eerste jaar vallen de verse
boompalen en de zwarte grond nog
op. Maar na korte tijd zal de beplanting een vertrouwd beeld geven
en in de loop der jaren nog meer
uitstraling krijgen.
Voor verder informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Alphen-Chaam, Frans van Zijderveld,
telefoon 013-5086661
E-mail f.vanzijderveld@alphenchaam.nl
Frans van Zijderveld

Activiteiten Werkgroepen
Wie belangstelling heeft om eens met een van de werkgroepen het veld in te trekken is natuurlijk altijd welkom.
Speciaal daarvoor zijn de gastheer-wandelingen in het leven geroepen. Zie artikel elders in dit blad.
Vogelwerkgroep

zondag 14 april
zondag 28 april
zondag 26 mei
zondag 23 juni

9:00 uur
9:00 uur
9:00 uur
9:00 uur

marktplein Chaam
marktplein Chaam
marktplein Chaam
marktplein Chaam

gastheer-wandeling

Amfibieënwerkgroep zondag 7 april
zondag 28 april
zondag 12 mei
zondag 26 mei

9:30 uur
9:30 uur
9:30 uur
9:30 uur

marktplein Chaam
marktplein Chaam
marktplein Chaam
marktplein Chaam

gastheer-wandeling
vissen in de beken
gastheer-wandeling
vissen in de beken

Plantenwerkgroep

iedere donderdagavond in de even weken, beginnend op 18 april en eindigend op
22 augustus. Vertrek vanaf het marktplein in Chaam om 19:00

Vlinderwerkgroep

zaterdag 22 juni

13:30 uur marktplein Chaam

gastheer-wandeling

Zoogdierwerkgroep

donderdag 28 maart
za/zo 20/21 april
zaterdag 18 mei
vrijdag 14 juni

20:00 uur
19:30 uur
9:00 uur
21:30 uur

braakballen pluisavond
muizenonderzoek ‘t Broek
wandeling
gastheer-wandeling, vleermuizen

Bellevue
marktplein Chaam
marktplein Chaam
marktplein Chaam
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Ander beheer door
Natuurmonumenten
Het beheer in natuurgebied 't
Broek is afgelopen jaar niet geweest wat Mark en Leij ervan verwacht had. De oorzaken hiervan
lagen o.a. in de MKZ-crisis en het
feit dat Natuurmonumenten enkele
langdurig zieke toezichthouders
had.
Met name door dit personeelstekort
wil Natuurmonumenten het beheer
in haar gebieden over een andere
boeg gaan gooien. De agrariërs zullen meer bij het beheer betrokken
gaan worden. Op uitnodiging van
Mark en Leij legde beheerder Hans
Hofland van Natuurmonumenten
tijdens de Groen caféavond van 6
december 2001 uit wat dit nieuwe
beheer precies gaat inhouden. De
hoofdpunten uit het betoog van
Hans zijn:
♦ Er is sprake van een kortlopende
pacht, waarbij het agrarisch gebruik extensief blijft.
♦ Er wordt geen bemesting w.o.
kunstmest toegestaan. Ook het
gebruik van bestrijdingsmiddelen
is verboden.

♦ De rasters zijn voortaan in beheer

bij de boer.
♦ Het aantal stuks vee wordt van
tevoren afgesproken (ca. 1,5
stuks per ha).
♦ Natuurmonumenten draagt zorg
voor distels en andere storingsvegetatie.
♦ Het ingerichte moerasdeel en alle
sloten en poelen blijven in beheer
bij Natuurmonumenten.
♦ Er mag geen opslag van gewas
op de percelen plaatsvinden,
noch mogen er bouwwerken en/
of kooien opgetrokken worden.
♦ De drinkpomp komt in beheer
van de boer maar blijft eigendom
van Natuurmonumenten.
♦ De boer heeft het voordeel dat hij
de grond mee kan tellen in zijn
mestboekhouding en de stierenen zoogdierpremie.
♦ Als het jachtcontract op de percelen van Natuurmonumenten afloopt, zal dit niet verlengd worden.
Mark en Leij

Natuur
op TV
Dit voorjaar zendt Teleac een
tweetal interessante series uit over
de natuur, met name over de rol
van het water.
Wetlands, kraamkamers van de
natuur
Wetlands zijn gebieden waar water
en land elkaar tegenkomen. Voor de
natuur zijn deze gebieden van onschatbare waarde. Ze herbergen
veel met uitsterven bedreigde diersoorten. Maar ook voor de mens
zijn wetlands van groot belang: omdat ze erosie tegengaan, vervuiling
filteren en overstromingen kunnen
voorkomen. Alle reden dus om ze
te beschermen en indien mogelijk te
herstellen. In de serie komen de belangrijkste wetlands van de wereld
aan bod, gelegen in ondermeer

Brazilië, Hongarije, Zambia, Kameroen en Maleisië.
De serie bestaat uit elf delen van 25
minuten en start zondag 28 april om
17:50.
De wegen van het water
Het waterbeheer van Nederland in
de 21e eeuw. Naast het stijgen van
de zeespiegel door temperatuurstijging wordt rekening gehouden met
hogere rivierstanden door meer regenval. Daarbij komt dat de rivieren
in het verleden zijn beperkt in hun
vrije loop. Een apart probleem vormen de zee- en rivierdijken, die niet
eeuwig kunnen worden verhoogd.
Daarom wordt naar andere oplossingen gezocht, waarbij beter naar
de natuur wordt geluisterd.
De serie bestaat uit acht programma's van 25 minuten en start
op woensdag 20 maart om 23:35.
John van Raak
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Overleg Staatsbosbeheer en Mark en Leij
Op woensdag 3 oktober 2001 was
er in Hotel Bellevue een overleggesprek tussen Staatsbosbeheer en
Mark en Leij. Doordat de notulen
laat klaar waren en de vorige
nieuwsbrief erg vol zat, presenteren we het verslag van het overleg
in deze nieuwsbrief.
Namens Staatsbosbeheer waren
aanwezig beleidsmedewerker Anton van Haperen, de boswachters
Anke Brans en Edwin van Meel en
districtshoofd Hein van Nunen.
Mark en Leij werd vertegenwoordigd door Johan Schaerlaeckens,
Guust van der Steen, Jeroen Stoutjesdijk, Frans Vermeer, Henk Cornelissen, Wim Cornelissen, Frank
Degenaar, Sonja Vrijenhoek, Fred
Froger, Dick Klees en Will Woestenberg.
Hieronder een aantal van de zaken
die besproken werden.
Evaluatie communicatie SBB en
Mark en Leij
Anton van Haperen benadrukt nog
eens de verschillen tussen het professioneel werken in een organisatie
en het werken voor een natuurvereniging. Je kunt niet van alle professionals verwachten dat ze ook in
hun vrije tijd steeds oproepbaar en
beschikbaar zijn. Frank Degenaar
geeft aan dat hij het belangrijk vindt
om elkaar een jaar te gunnen en dan
te evalueren. Hij vindt het nu nog te
vroeg. Sonja Vrijenhoek geeft aan
dat een goede communicatie tussen
beide partijen erg belangrijk blijft.
Bleeke Heide
Een Fries adviesbureau heeft in opdracht van SBB een beheersplan gemaakt voor het weidevogelbeheer
op de Bleeke Heide. Er vond in dit
kader goed overleg plaats met de
Landinrichtingscommissie, Mark en

Leij en de betrokken agrariërs.
Na het verkeersbesluit door de Gemeente Alphen-Chaam zullen de
borden geplaatst worden. Edwin
van Meel heeft al overleg gehad
met de agrariërs die over de zandpaden wegen.
De pitrus wordt gemaaid voor de
winter. De controle op botulisme is
ook dit jaar uitgevoerd. Er zijn twee
verdachte vogels gezien.
Inrichting kwelweilanden tegen
Strijbeekse beek
Mark en Leij heeft indertijd bij
Staatsbosbeheer het idee geopperd
deze weilanden die rondom een wel
liggen in te richten. Maaien en afvoeren hebben een te langzaam effect om de graslanden rondom de
wel te verschralen. Beter is de
voedselrijke grond naar boven te
schuiven. Grondmonsters die de
Dienst Landelijk Gebied genomen
heeft, bevestigden de bestaande indruk dat zo de oorspronkelijke situatie hersteld wordt. Ook de Landinri c hti ngsc ommi ssi e "B a a rl e Nassau" staat positief tegenover deze inrichting en zal de inrichting financieel mogelijk maken. De gemeente Alphen-Chaam zal positief
meewerken bij het verlenen van een
aanlegvergunning.
Houtoogst
Eens in de zes jaar wordt er in een
vak hout geoogst. Een en ander
staat beschreven in de uitwerkingsplannen. Door de beheerseenheden
wordt geblest en gemeten. Dit
wordt vervolgens doorgegeven aan
de afdeling Dienstverlening in Driebergen. Zij verzorgt in principe de
verkoop. Afhankelijk van het weer
wordt het hout geoogst. Hierdoor
kan het zijn, dat geblest hout soms
langer blijft staan. Tijdens het bleswerk in de bossen van Staatsbosbe-

heer wordt er gelet op de overwinteringplaatsen voor vleermuizen,
deze bomen worden in de regel niet
geblest.
Strijbeekse Heide
De natte Heide zal gefaseerd uitgebreid worden. Dit staat beschreven
in het uitwerkingsplan. Mark en Leij stelt voor om het Zwartgoor in de
richting van de Strijbeekse beek vrij
te zetten om zo een open verbinding
te krijgen.

Het Merkske
De voorgestelde inrichtingsvisie
van Staatsbosbeheer zoals verwoord in het rapport "Van boomkikker tot moesdistel" is door alle
betrokken partijen met waardering
ontvangen. Er is inmiddels een
werkgroep bezig om de inrichtingsvisie uit te werken tot een inrichtingsplan waarbij dit rapport als basis dient. In de werkgroep zitten behalve SBB, vertegenwoordigers van
Waterschap Mark en Weerijs, het
Hoogheemraadschap, de Provincie
Noord-Brabant, de ZLTO, de Landinrichtingscommissie "BaarleNassau", Mark en Leij, de Vlaamse
Landmaatschappij en Aminal
(België) De werkgroep wordt aangestuurd door de Dienst Landelijk
Gebied. Namens Mark en Leij (en
de Landinrichtingscommissie) zit
Johan Schaerlaeckens in deze werkgroep. In 2010 wordt realisatie van
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de gehele inrichting verwacht.
De boomkikkerbasisbiotopen zijn
afgelopen zomer gerealiseerd. Op
de wallen zijn door vrijwilligers
van Mark en Leij bramen geplant.
Zodra de landbiotopen ontwikkeld
zijn, kan de herintroductie van de
boomkikkers plaatsvinden.
Staatsbosbeheer heeft het idee geopperd een boek te maken over het
Merkske. Het boek zal geschreven
worden voor de streek en door de
streek. In het boek zullen natuur, recreatie, milieu en cultuurhistorie
aan bod komen. Het boek zal vooral
bedoeld zijn voor de plaatselijke bewoners, om zo de betrokkenheid en
het draagvlak te vergroten.
Inrichting Ossengoor en bosranden
De afgraving van het Ossengoor
heeft onverwachte vertraging opgelopen. Dit heeft te maken met de
veranderde regelgeving ten aanzien
van de monstername. De grond
heeft nu Klasse 1 vervuiling gekregen (door natuurlijke afbraakprocessen in de bodem) Dit betekent
dat de aannemer deze grond niet zomaar en zonder kosten af kan voeren. Gedacht is om de grond in depot te zetten, maar hierdoor vindt
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uitspoeling plaats, wat de verschraling niet ten goede komt. Gezocht
wordt naar een deugdelijke oplossing. De amerikaanse eiken rondom
het Ossengoor zullen geveld worden, dit om de bosranden te
'verzachten'.
ATB routes
De gemeente Alphen-Chaam heeft
SBB gevraagd te participeren in de
aanleg van een lange route. SBB
denkt dat het mountainbiken dan
nog meer toeneemt. Dorst wordt als
voorbeeld genoemd. Een route heeft
ook een aanzuigende werking waardoor de onrust in de bossen nog
meer toeneemt. Mark en Leij steunt
het standpunt van Staatsbosbeheer.
Rekron Pilot Alphen-Chaam
Staatsbosbeheer wil de recreatiebedrijven weren uit de Chaamse bossen maar vraagt zich af of dit in het
kader van het Pilot project gerealiseerd kan worden. Mark en Leij ziet
tot nu toe in de Pilot onvoldoende
winsituaties voor natuur, milieu en
landschap.
Staatsbosbeheer &
Mark en Leij

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 John van Raak (0161-491803).

Bijenhouderskring "De Baronie" organiseert weer enkele cursussen:
♦ Bijenhouden voor beginners
♦ Bijenhouden voor gevorderden
♦ korfvlechten

Bijenhouden
Afhankelijk van de cursusleider bestaan de cursussen uit ongeveer 6
theorie en 6 praktijklessen. De theorielessen worden gegeven in Teteringen. De praktijkles vindt plaats
in de bijenhal van de cursusleider in
de directe omgeving van Breda.
De lessen worden afgesloten met
een vragenronde waarna u een bewijs van deelname ontvangt.

Korfvlechten
De cursus korfvlechten wordt gegeven in Teteringen.
Eind maart is er een info avond
waarna in april de lessen van start
gaan.
De kosten inclusief cursusdictaat en
een kopje koffie bedragen 65,- euro
Opgeven en nadere informatie bij
Henk Cornelissen, 013-5082355.
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Project Nestgelegenheid
Zoals onze leden inmiddels weten
is Mark en Leij al enkele jaren bezig met het project nestgelegenheid. Door de genereuze steun van
de Rabobank hebben we dit project
de afgelopen jaren vorm gegeven.
Het project heeft vooral tot doel
om door het aanbrengen van nieuwe nestgelegenheden de diversiteit
aan soorten zo veel mogelijk te behouden en zo mogelijk te verbeteren.

ten zoals steenuil, kerkuil, huis- en
gierzwaluw. Deze meer gespecialiseerde 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 lossen. Voor wat betreft de huiszwaluw en de steen- en kerkuil zijn er
ook lopende projecten waarbij
Mark en Leij aansluiting heeft gezocht.
Nieuwe taakverdeling
De trekker van ons project was
Johan Pals. Door verhuisperikelen
met daarbij het leiden van een eigen
zaak heeft Johan aangegeven niet
voldoende tijd meer te hebben om
het project te runnen. We kunnen
bij Johan nog wel altijd terecht voor
materiaal zoals ladders en dakleer.

Enerzijds willen we door het aanbieden van nestgelegenheid de algemene soorten behouden en waar
mogelijk versterken. We richten
ons daarbij niet alleen op alle burgers maar met name op scholen, bejaardenhuizen, zelfstandig wonende
bejaarden en minder mobiele mensen. Mark en Leij biedt aan bij hen
gratis nestkastjes te zullen weghangen. Alle overige burgers kunnen
nestkastjes kopen in de Mark en Leij winkel voor een bedrag van € 5,-. Al deze nestkastjes zijn gemaakt
door dagcentrum Marwijn uit Baarle-Nassau. Marwijn is een Dagactiviteitencentrum voor mensen met
een geestelijke handicap en is onderdeel van de Stichting Amarant.
In al zijn facetten heeft het project
zo ook een maatschappelijke en
educatieve functie.
Anderzijds zet de natuurvereniging
zich ook in voor nestgelegenheid
voor kwetsbare en bedreigde soor-

bij bouwbedrijf Van de Westerlaken zo vriendelijk is hiervoor hun
werkplaats af te staan, waarvoor
dank.
Guus van Roozendaal en Sjoerd
Borst maken ook nog enkele torenvalkkasten.
Dagcentrum Marwijn zal de kleinere nestkastjes voor ons blijven maken.
Per kern is er een ophangploeg/
controleerploeg geformeerd. De
eerstgenoemde persoon per kern is
contact– en aanspreekpersoon als u
iets met nestkasten wilt.
♦ Galder-Strijbeek:

Fred (076
5612618) en Chris Froger.
♦ Alphen: Will Woestenberg (013
5082128) en Hans van Loon.
♦ Chaam: Johan Cornelissen
(0161 492738) en Rien Geerts.
♦ Gilze: Guus van Roozendaal
(0161 451103) en Huub Willemen.
De folder "Project Nestgelegenheid" zal op korte termijn door John
van Raak (0161 491803) worden
aangepast.
Werkgroep nestgelegenheid
Mark en Leij

In een overleg op 29 januari 2002
hebben een aantal Mark en Leijers
onder leiding van de bestuursleden
Will Woestenberg, Fred Froger en
Johan Schaerlaeckens zich beraden
over een nieuwe taakinvulling.
Daarbij zijn de volgende afspraken
gemaakt:
De maakploeg bestaat uit Jacques
Ansems, Ben Geerts en Frans Cornelissen. Zij zijn inmiddels bezig
met de productie van 29 steenuilenkasten en 5 torenvalkkasten, waar-
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Mark en Leij
vijfjarig
bestaan!!

Vlaamse
Ardennendag

Op 27 april viert Mark en Leij
haar vijfjarig bestaan. De organisatie is zo goed als rond.

Op 28 april 2002 is het Vlaamse
Ardennendag.

's Middags wordt er gewandeld en
gefietst. Van 20.00 tot 22.00 uur
zullen o.a. de beste sauwelaars uit
Alphen en Chaam acte de presence
geven, daarbij geassisteerd door enkele leden van het Chaams cabaret,
zowel akoestisch als vocaal. De regie is in de bekwame handen van
Toon Dekkers.
's Avonds om 22.30 volgt een grandioos optreden van de bekende
streekband Baomus, met enkele
verrassende gastoptredens.
Dit alles in Bellevue in Chaam. Noteer dus alvast de datum. Middels
een persoonlijke uitnodiging zullen
al onze leden verder geïnformeerd
worden.
Bestuur Mark en Leij

In de vierhoek Oudenaarde, Zottegem, Geraardsbergen, Ronse zijn
vele bijzondere natuurreservaatjes
met o.a. wilde hyacint, paarse
schubwortel en goudveil.
Reeds vele jaren wordt er in het
voorjaar een Vlaamse Ardennendag
georganiseerd. Men kan dan in de
voormiddag aan een excursie deelnemen. Tussen de middag kun je je
lunchpakket nuttigen. Na de middag is er een tweede excursie gepland (men kan kiezen uit 26 gebieden).
Dit lijkt een mooie dagtrip voor leden van onze natuurvereniging
Mark & Leij.
Informatie is op te vragen bij Karel
de Waele (00 3293864560) of bij
Jacque s Vanheuverswyn (00
3293240942).
Frans Vermeer

Vogeltip
Aan de uiterwaarden van de Maas
ten noorden van Waalwijk ligt een
schitterend natuurgebied. Vooral
in het vroege voorjaar is het de
moeite waard dit te bezoeken. Het
is met name een pleisterplaats voor
terugkerende grutto's.
Je kunt er in de eerste weken van
maart tot 600 grutto's foeragerend
aantreffen. Vanaf de dijk kun je ook
allerlei andere vogelsoorten bekijken die daar rondscharrelen op dit
plas-drasgebied, zoals goudplevieren, kemphanen, watersnippen en
allerlei eendensoorten.
Het gebied ligt naast het jachthaventje van Waalwijk en is te bereiken door de afslag te nemen op de
Maasroute (A59) tussen Raamsdonksveer en Waalwijk en dan de
zuidelijke Maasoever te volgen
richting Heusden.
Eugene van de Linden
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Te gast bij de Werkgroepen
Zoals de meesten van onze leden
wel weten zijn er binnen onze vereniging een aantal werkgroepen actief. Een werkgroep bestaat in het
algemeen uit een aantal specialisten, kenners en enthousiastelingen, die er tezamen op uit trekken
om op hun hobby met anderen te
delen.
De Werkgroepen
De werkwijze van de diverse werkgroepen is niet altijd dezelfde. Sommige groepen zijn zeer actief in het
monitoren, het verzamelen van gegevens over het voorkomen van
soorten. De werkgroepen voor planten, vlinders en amfibieën gaan regelmatig het veld in om tellingen
uit te voeren. De daarbij verzamelde gegevens worden doorgestuurd
naar regionale en/of landelijke organisaties.
De vogelwerkgroep heeft uit haar
bestand en uit het overige ledenbestand van Mark en Leij een aantal
mensen gemobiliseerd om de stand
van de steenuil te inventariseren.
Tegelijkertijd worden op daarvoor
geschikte plaatsen nestkasten opgehangen om de soort geschikte
broedplaatsen te bieden die door de
afbraak van oude stallen in het buitengebied verloren dreigen te gaan.
Elders in deze nieuwsbrief staat een
artikel over het nestgelegenheidsproject van onze vereniging.
Vaak ook gaan de werkgroepleden
zomaar het veld in om te kijken en
mogelijk te luisteren naar de dieren,
planten, vlinders, bomen of vogels.
De werkgroep werkdagen steekt regelmatig de handen uit mouwen om
aan actief natuurbeheer te doen.
De leden van de werkgroep foto's
proberen de schoonheid van de natuur en de landschappen vast te leggen op de gevoelige plaat.

Gastheer
Een aantal van onze werkgroepen
zal binnenkort één of meerdere keren als gastheer optreden voor de
overige leden van Mark en Leij.
Het doel is om meer mensen enthousiast te maken voor de werkgroepen. Men hoeft beslist geen
specialist of kenner te zijn om je
aan te sluiten bij een werkgroep.
Leergierigheid en enthousiasme
zijn de belangrijkste eisen. De leden
van de werkgroepen zijn graag bereid om nieuwe leden wegwijs te
maken op hun vakgebied. Door regelmatig mee te gaan zal men versteld staan van de kennis die men in
korte tijd kan opdoen. Met behulp
van een boek uit de eigen Mark en
Leij winkel kan de opgedane kennis
verder worden uitgediept of kan
men nog eens iets terug zoeken. Het
zelf determineren van soorten zal
dan al snel een stuk beter gaan.

Zondagwandelingen
De organisatoren van de zondagochtendwandelingen hebben medewerking verleend om enkele werkgroepen als gastheer te laten optreden.
De werkgroep amfibieën zal op 7
april vanaf het marktplein in Chaam
en op 12 mei vanaf de loswal in
Baarle-Nassau als gastheer funge-

ren bij de zondagochtendwandeling.
De vogelwerkgroep treedt op als
gastheer op 14 april vanaf het
marktplein te Chaam.
Voor deze wandelingen verzamelen
we elke keer om 9.30 uur op de genoemde locatie. Voor de vlinderwerkgroep is de ochtend minder geschikt en dus treedt deze groep op
als gastheer van een wandeling op
zaterdagmiddag 22 juni. Vertrek
vanaf het marktplein in Chaam om
13.30 uur.
Om zoogdieren te kijken is de ochtend noch de middag geschikt en
daarom gaat die werkgroep speciaal
voor belangstellende leden het veld
in op vrijdagavond 14 juni. Samenkomst op het marktplein om 21.30
uur, fiets meebrengen. Met behulp
van bat-detectors zal er speciale
aandacht zijn voor de vleermuizen
in onze omgeving.
De plantenwerkgroep gaat met ingang van 18 april iedere even week
het veld in om planten te kijken.
Belangstellenden kunnen zich hierbij aansluiten, vertrek om de andere
week op donderdagavond vanaf het
marktplein om 19.00 uur.
Het bestuur van Mark en Leij, alsmede de coördinatoren van de
werkgroepen hopen op een goede
deelname tijdens deze dagen. Ook
voor de oudere jeugdleden kan het
interessant zijn om op deze dagen
mee te gaan om zich te oriënteren
binnen de vereniging. Ook zij zijn
van harte welkom.
De datums van de gastheerwandelingen en andere activiteiten
van de werkgroepen zijn te vinden
in het overzicht op bladzijde 2.
Will Woestenberg
activiteiten coördinator

Mark & Leij Nieuwsbrief

9

Rooien struiken en bomen
langs zandbanen
De gemeente beheert vele kilometers zandbaan en bermsloot in het
buitengebied van de gemeente.
Indien nodig wordt in bermsloten
hinderlijke begroeiing gesnoeid of
gerooid om de afvoer van water
mogelijk te maken. Met veel opslag
in de bermsloot kan de maaikorf
niet meer maaien en raakt de sloot
verstopt.

Met deze twee punten is de gemeente in de fout gegaan. Met desastreuze gevolgen!

Dergelijke watervoerende sloten
zijn vaak aangewezen als schouwsloot. Het Waterschap ziet er op toe
dat de eigenaar van de sloot het geheel jaarlijks schoont. Bij een zogenaamde zaksloot hoeft dit niet, tenzij er sprake is van overlast. Maar
in de regel zakt water in dergelijke
slootjes gewoon weg in de grond en
kan opslag van vuilboom, eik en
braam groeien.
Hetzelfde geldt eigenlijk bij bermen
langs wegen en banen. Bomen en
opslag kunnen groeien totdat er
sprake is van overlast. Overlast
door overhangende takken, sterke
beschaduwing zodat de zandbaan
niet meer op kan drogen en diepe
sporen ontstaan. Bij normaal onderhoud is dit een niet zo forse ingreep: periodiek (om de 5-10 jaar)
wordt de onderbegroeiing gefaseerd
afgezet. Dit beheer is te vergelijken
met hakhoutbeheer.

Langs zandbanen rondom Strijbeek
is op een grove manier opslag uit de
berm en de sloot getrokken. Aan
één zijde van de baan zijn de stobben op een ril gelegd. Het geheel
ziet er vreselijk uit en er is veel verloren gegaan. De gemeente geeft
het verkeerde voorbeeld. De klok
terugdraaien gaat helaas niet meer.
Om dergelijke vergissingen in de
toekomst te voorkomen zal ik een
inventarisatie maken van alle houtwallen en struweel langs wegen en
banen. In een beheerplan zal duide-

Tussen Kerst en Oud en Nieuw
heeft de gemeente aan een loonwerker opdracht gegeven voor het verwijderen van dergelijke opslag in
bermen en bermsloten. Bij een opdracht hoort een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden
en wordt er gehandeld volgens een
beheerplan/visie.
Gehavende berm

lijk omschreven worden wanneer en
waar de begroeiing wordt afgezet.
Bovendien zal de gemeente de stobben laten liggen en op enkele plaatsen bosplantsoen terugplanten. Het
terugplanten is bijzonder wrang.
Langs de Heistraat is bijvoorbeeld
na veel geharrewar een houtsingel
ingeplant, terwijl nu in het stuk
daarvoor de begroeiing is gerooid.
Het toont nogmaals aan dat een duidelijk beheerplan onmisbaar is en er
niet afhankelijk van de gebiedskennis van één persoon gehandeld
moet worden.
Frans van Zijderveld
Gemeente Alphen-Chaam
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Lezing Reconstructie
Op 14 december 2001 organiseerde
Mark en Leij als eerste natuurvereniging een lezing over de Reconstructie. Onze doelstelling was niet
alleen om meer draagvlak voor het
Reconstructieproces te krijgen,
maar ook om informatie aan alle
belangstellenden te verschaffen.
We waren daarom blij dat er meer
dan vijftig belangstellenden waren
voor dit taaie maar toch zo belangrijke onderwerp.
Directe aanleiding voor de Reconstructie is de varkenspestepidemie
uit 1997 en 1998. Die epidemie
heeft genadeloos een aantal onvolkomenheden blootgelegd op het gebied van diergezondheid, milieu,
natuur, recreatie en infrastructuur.
Als de Reconstructie slaagt zal
Noord-Brabant er in de toekomst
misschien wel anders uit gaan zien:
Meer ruimte voor natuur en water,
een gezonde landbouw, een schoner
milieu, een aantrekkelijk landschap
voor bewoner en recreant.
Nol Verdaasdonk en Anton van Haperen (SBB) zitten namens natuur,
milieu en landschap in de Reconstructiecommissie de Baronie.
Niemand beter dan zij konden uitleggen wat de Reconstructie inhoudt en wat de gevolgen zullen
zijn voor natuur, milieu, landschap
en landbouw in de Baronie. Planschrijver Maarten Helmich verzorgde de inleiding en legde het hoe,
waar en waarom van de Reconstructie uit. Wat opviel was dat met
name de agrarische leden van Mark
en Leij nadrukkelijk aanwezig waren. Hun vragen waren 'to the point'
en brachten het panel soms in verlegenheid bij het beantwoorden ervan, een goede leerschool derhalve.
Vertegenwoordiger van de particuliere natuurbescherming was Nol

Verdaasdonk. Hieronder geven we
de kern van zijn betoog weer.
Doelen van de natuurbescherming
binnen de Reconstructie:
♦ Realisering van de Ecologische
Hoofdstructuur zoals afgesproken in het Koepelplan;
♦ Zorgen voor robuuste verbindingszones;
♦ Water als ordenend principe zoveel mogelijk nastreven;
♦ In stand houden van het landschap en ontwikkeling hiervan
via een blauwe en groene dooradering van de Agrarische
Hoofdstructuur;
♦ Bescherming van archeologische
en cultuurhistorische waarden.
Hoe willen we deze doelen bereiken?
♦ Door samenwerking met de andere partners in het Reconstructieproces;
♦ Door te zoeken naar punten die
we met anderen gemeen hebben.
Bijvooorbeeld instandhouding
van het landschap kan alleen
maar als er voldoende grondgebonden veehouderij blijft bestaan;
♦ Door zelf plannen aan te dragen
of andere te ondersteunen;
♦ Overheden aanspreken op hun
verantwoordelijkheden.
Ook Anton van Haperen van Staatsbosbeheer gaf zijn visie op de Reconstructie:
De Baronie is een gebied dat sterk
in beweging is. Enerzijds door de
zwakke positie van de landbouw,
waardoor agrarische ondernemers
voortdurend op zoek zijn naar mogelijkheden om het economisch
draagvlak van hun bedrijf te verbreden of aan te passen. Anderzijds

doordat Noord-Brabant steeds meer
in een stedelijke invloedsfeer komt
te liggen. En tegelijkertijd worden
we door de water- en milieuproblematiek met onze neus op de feiten
gedrukt: de natuur stelt haar grenzen en problemen zijn niet altijd
met techniek op te lossen.
Het reconstructieproces biedt kansen om oplossingen te vinden, waar
alle partijen beter van worden.
Daarbij is de kunst om te zoeken
naar oplossingen en projecten, die
voor meerdere partijen winst oplevert. Landbouw, natuur en recreatie
moeten daarom op zoek naar wat
hen bindt, en niet naar wat hen
scheidt.
Kortom door creatief te zijn en
open te staan voor overleg, uitleg
en onorthodoxe oplossingen.
Mark en Leij
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Slechtvalken:
Een gedenkwaardige ontmoeting
Onder een schitterend lentezonnetje met behaaglijke temperaturen
togen Frank Degenaar, Vital van
Gorp, Henk Laarhoven, Johan
Schaerlaeckens en Will Woestenberg op zaterdagmorgen 2 maart
naar de Bleeke Heide. Hieronder
het relaas van een gedenkwaardige
waarneming.
Het paadje aan de zuidzijde is weer
toegankelijk en al snel kunnen we
genieten van trekkende en zingende
veld- en boomleeuweriken, graspiepers en rietgorzen. Het schrille
"iewit" van buitelende kieviten
completeert dit lenteplaatje.
Plots maakt Will ons attent op een
paalzittende roofvogel, de telescoop
er op en ja…….een slechtvalk.
Vijftien jaar geleden legden we nog
een paar honderd km af als er ergens in Nederland een slechtvalk
overwinterde. Zeearenden kenden
we toen alleen van plaatjes. Inmiddels is een overwinterende slechtvalk een vertrouwd beeld op de
Bleeke Heide. Terwijl we genieten
van de fiere gestalte van de snelste
van alle jagers (ruim 200 km/uur in
aanvalsduik), ineens een hels kabaal. We kijken op en zien honderden eenden, kieviten en steltlopers
de lucht ingaan: Alarmfase 1. Is de
zeearend teruggekeerd?? We turen
de lucht af naar de oorzaak van de
paniek tot een van ons een zwevende slechtvalk boven de kluwen vogels opmerkt. Onmiddellijk de kijker terug naar de bewuste paal waar
het eerste exemplaar. onverstoorbaar de vliegende vogels bekijkt.
Twee slechtvalken dus. Het vliegende exemplaar wint snel hoogte
en drijft af richting Meerle. We kijken naar de inmiddels weer inda-

lende vogelmassa tot Will, die de
valk is blijven volgen, roept: "Hij
komt terug." En inderdaad, een minuutje later hangt de slechtvalk
weer boven de plas. Schitterend in
beeld maakt de valk enkele loopings en duikt speels naar een onder
hem vliegende kievit. Opnieuw
wint hij, al rondjes draaiend, hoogte
maar nu, op een dood punt, legt hij
de vleugels tegen het lichaam en
zie: de vogel wordt een kogel. Nauwelijks te volgen lanceert de slechtvalk een verticale aanval naar beneden. We voelen het: Dit is geen
speelse duik meer maar bittere
ernst. We zien hem inslaan op een
kievit die van de ene op de andere
seconde roerloos onder de valk
hangt. We zijn stil. Ervaren reizigers als de meesten van ons zijn:
Dit hebben we nog nooit gezien.
Met zo'n zware prooi moet de
slechtvalk wel snel gaan zitten.
Tenminste dat denken we. Niets is
minder waar. Met de kievit ge-

stroomlijnd in de hoog opgetrokken
klauwen blijft de valk zeker tien
minuten rondjes draaien, zijn prooi
bijna verborgen onder de machtige
torso. Het is niet te merken dat de
valk meer dan de helft van zijn eigen lichaamsgewicht meetorst.
Plotseling krijgt hij gezelschap van
de andere slechtvalk. Nu ze samen
zijn zien we duidelijk het verschil
in grootte, zodat we er zeker van
zijn met een mannetje en een wijfje
te doen te hebben. Drie vogels trekken minutenlang hun rondjes boven
de Bleeke Heide, twee onovertroffen jagers en een kievit die de dood
nooit aan zag komen. Zou dit
schouwspel ook onderdeel uitmaken van het paringsritueel? Onwillekeurig denken we aan de slechtvalkenkast die in Ulicoten hangt.
Tenslotte laat de slechtvalk zich
met prooi in een lange glijvlucht
naar beneden zakken, pal voor Wil
Luijff die iets verder staat opgesteld. De maaltijd begint.
Blijkbaar bedenkt de valk dat deze
waarneming ook een apotheose verdient, want na een tijdje stijgt hij
met de half verorberde kievit op en
gaat, al roepend, voor ons op een
akker zitten. Ook het geluid kenden
we tot dusver alleen van de t.v. en
cd-rom's.
We maken onze wandeling af: zingende boomleeuweriken, een
groepje bontbekplevieren, roepende
grutto's en tureluurs, pijlstaarteenden, krakeenden. Plichtsgetrouw
geven we elkaar de waarnemingen
door maar ieder is op zijn manier
bezig met het verwerken van de
moeder van alle waarnemingen.
De Bleeke Heide heeft er de zoveelste anekdote bij.
Johan Schaerlaeckens
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Waarnemingen in de streek
Wegens tijdgebrek zag Johan
Schaerlaeckens deze editie geen
mogelijkheid de rubriek waarnemingen te verzorgen op de manier
zoals u gewend bent. Om onze leden toch een indruk te geven wat
er aan waarnemingen binnenkwam, heeft hij een selectie gemaakt van de e-mails die bij hem
binnenkwamen.
10-12: Om 17.22 uur zat ik nog op
Bouvigne te werken en hoorde herhaaldelijk de roep van de bosuil. Is
dit niet een beetje vroeg of laat? Ik
heb het in ieder geval nog nooit
waargenomen in deze periode.
Reinier van Nispen

15-12: Er zaten vanmorgen naar
schatting zo'n 700-750 rietganzen
om en nabij Bleeke Heide en enkele
tientallen kolganzen.
Huub Don
16-12: Vanmorgen rond 09.00 uur
(een sombere vriesochtend; later
klaarde het op) zag ik al fietsend

langs de Bovenmark tussen de Bieberg en de Klokkenberg opvallend
veel aalscholvers (ong. 20). Misschien niet zo bijzonder, maar ik
had er nog nooit zo veel bij elkaar
gezien in deze contreien. Het klapstuk van mijn fietstocht was evenwel de waarneming van een vos in
het weiland van de eerste boerderij
voorbij de Klokkenberg, richting
zuiden. Het beest liep eerst langs de
Mark-oever (mogelijk op zoek naar
waterwild dat vaak onder aan de
waterkant zit). Ik stopte en hij(?)
werd mij gewaar. Tussen ons alleen
de Mark. Verschrikt stoof hij er
vandoor, het hele weiland door.

Ik kon hem dus goed nakijken. Hij
sprong over een sloot, maar vond
dat kennelijk toch geen goed idee,
keerde terug, liep over het weiland
richting boerderij en verdween daar
tussen wat houtwallen en opstallen.
De laatste keer dat ik een vos in het
wild zag was in Schotland, zo'n
vijftien jaar geleden. Dus een hele
belevenis voor mij. Tussen de
Scheele Brug en Galder werd ik
vervolgens nog getrakteerd op drie
paalzittende buizerden, waarvan er
eentje een prachtig wit pak buik- en
ondervleugelveren had. Misschien
allemaal niet zo spectaculair voor
de doorgewinterde natuurliefhebber, maar voor mij (ik trek er af en
toe maar eens op uit) kon de zondag
niet meer kapot. Ach, een kinderhand is gauw gevuld…..
Jan Korebrits
19-12: Een fietstocht naar de
Bleeke Heide leverde vandaag het
volgende op: Naast honderden wilde eenden ruim 150 smienten. Ook
enkele slobeenden, tafeleenden en
wintertalingen. Aldaar geen toen-
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zamelplaatsen in de winter als van
de broedkolonies in het voorjaar.
Maar kraaien ....zoveel ...? Lijkt me
toch geen algemeen verschijnsel.
Omdat het zo'n grote groep betreft,
kan ik me voorstellen dat het hier
om Scandinaviërs/Oostblokkers
gaat, die op trek is. Weet iemand
hier iets over?
Jan Boers

dra-rietganzen, wel minstens 250
canadese ganzen. Grote groepen
toendrarietganzen zag ik in de
maïsstoppelvelden langs het Merkske ten noordwesten van Zondereigen. Langs de Oude baan, tussen
Baarle Nassau en de Bleeke Heide,
bevonden zich ook kleinere groepen
toendrarietganzen in de maïsrestanten.Daar pleistert ook een smelleken.
Alex Riemis (B)
30-12: Nieuwe Strumpt ten zuiden
van Ulicoten: vrouwtje blauwe kiekendief. Op Bootjesven (Castelré):
onv. zeearend, onv. havik, 4 reeen, 50 overvliegende rietganzen.
Bij Bootjesven was het erg druk
met wandelaars en de arend is
meermalen opgevlogen. Sommigen
voelen zich geroepen om dwars
door verboden gebied te struinen
cq. naar de boom te wandelen waar
de arend in vertoeft.
Huub Don

22-12: Vandaag op de Bleeke heide: wulp 26, ijsvogel 1, grauwe
gans op trek 62+2, krakeend 1,
rietgans spec. 7 (overvliegend) en
een gemengde groep van 59 taigaen toendrarietganzen. Noot van de
redactie: De Nederlandse waarnemers stellen vraagtekens bij de determinatie van taigarietganzen door
onze Belgische vrienden.
Stijn Leestmans (B)
23-12: Vandaag op de Bleeke Heide
waargenomen: ± 70 rietganzen, ±
100 canadese ganzen, 1 brandgans, 1 sneeuwgans, 1 nijlgans , ±
120 smienten , ± 15 krakeenden, ±
60 wintertalingen , 3 pijlstaarten,
± 10 slobeenden , 5 tafeleenden, ±
100 kieviten , ± 80 wulpen , 1 watersnip, 1 ijsvogel (foeragerend in
het kleine slootje nabij het bankje
links van de parkeerplaats. Liet zich
geruime tijd vanaf enkele meters afstand bespieden).
John Frijters

2-1: Turnhouts Vennengebied:
Kasteeltjes: Deze namiddag betwistten een man blauwe kiekendief en een slechtvalk elkaar het
territorium van de Kasteeltjes. Minutenlang trachten ze door plagerijen en schijnaanvallen elkaar te verdrijven. Uiteindelijk houdt de blauwe kiekendief het voor gezien en
gaat er vandoor. De slechtvalk geniet nog een tijd na van zijn overwinning, gezeten op een paaltje
midden in het gebied. Een ongelooflijk, prachtig schouwspel!
In deze omgeving ook nog twee
overwinterende roodborsttapuiten.
Alex Riemis (B)

13-1: Vandaag zag ik achter de
Beckershagen in Chaam een enorme zwerm vogels, ik dacht eenden,
neerstrijken achter de bomen die
voor de Bleeke Heide in het zicht
staan. Ik ben gaan kijken en er waren inderdaad enorm veel eenden en
ganzen op en naast het water. Dat is
nog niet zo bijzonder. Maar toen ik
daar een half uurtje stond heb ik
een paar keer een ijsvogeltje zien
vliegen, vlak over het water van de
afvoersloot. Aan de andere kant van
de bomen in de wei stond een spierwitte reiger (zilverreiger?). Hierbij
een foto, wel van veraf, maar toch
duidelijk te zien.
Toon Joosen

9-1: Toch eens een keer melden dat
er deze namiddag zo'n 200-250
kraaien op Bouvigne te Breda zaten. Voor velen van jullie waarschijnlijk niet al te bijzonder, of
toch? Groepjes van 10-15 kraaien
in de winter kennen we natuurlijk
allemaal. En natuurlijk kennen we
allemaal de grote groepen kauwen
en roeken, zowel van de avondver-

21-12: Niets bijzonders, maar toch
wat waarnemingen van de laatste
tijd: 21 december: sneeuwwitte
hermelijn bij Luchtenburg, 26 december: smelleken en kemphaan
op Bleeke Heide, 3 februari: 5
kemphanen op Bleeke Heide, 10
februari: slechtvalk aan de zuidkant
van de Bleeke Heide tegen Ulicoten
aan, 10 februari: mannetje brildui-
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ker op Zwart Goor.
Jan Vermeulen
14-1: De grote zilverreiger is in totaal vier keer bij de bewuste poel op
de Bleeke Heide gezien. Twee keer
op woensdag en twee keer op donderdag. Hij was erg schuw. Daarna
is hij niet meer gezien.
Sylvia van Nes

tussen de Bleeke Heide en BaarleNassau. Tijdens mijn fietstocht terug naar Turnhout kon ik nog genieten van de zang van merel, heggemus, grote lijster en zanglijster.
Zo krijgt men reeds dat aangename
voorjaarsgevoel dat gewoonlijk pas
een tweetal maanden later komt.
Alex Riemis (B)
2-2: Vanmorgen om 10.15 uur de
zeearend langdurig jagend boven
de plas van de Bleeke heide, volledige paniek teweegbrengend onder
de 1000den ganzen en eenden. Met
zijn stootduiken noopte hij diverse
malen de eenden tot duiken. Hij
trok weg richting Strijbeekse Heide.
De zeearend vertoeft nu 3 maanden
in onze streken (vooral Merkske,
Bleeke Heide maar ook 't Zand en 't
Broek). In en rond de Bleeke Heide
pleisteren ook 2 slechtvalken.
Johan Schaerlaeckens

27-1: Een koppeltje goudvinken
foeragerend op Canadese Guldenroede in eigen tuin.
Joost van den Ouweland
20-1: Gisteren op de Bleeke Heide:
1100 toendrarietganzen, 400 kolganzen, 3 slobeenden, 4 pijlstaarten, 18 krakeenden en veel smienten en wintertalingen.
Stijn Leestmans (B)
30-1: Op en rond de Bleeke Heide
vandaag genoteerd: Ruim 200 wulpen, een groep van 23 goudplevieren, 4 bergeenden, 8 tafeleenden,
4 pijlstaarten en 8 slobeenden.
Ten zuiden van de Bleeke Heide
bevond zich een groep van zowat
500 toendrarietganzen. Een andere groep van een 400 exx. pleisterde

4-2: Gisteren nog eens naar de
Bleeke Heide geweest: 242 toendrarietganzen, 1 taigarietgans, 5
kolganzen en 1 rotgans! Op de
plas zat 1 kemphaan, voor de rest
niks speciaals.
Stijn Leestmans (B)
4-2: Langs Vlaamse zijde verblijft
de zeearend vooral aan het Bootjesven in Wortel-Kolonie waar hij

graag rust, daarnaast ook langs het
Merkske en de autostrade plassen.
Van Wortel-Kolonie naar de Strijbeekse Heide en de Bleeke Heide is
het in zeearendvlucht 12 km. Zondagochtend telde ik 1190 toendrarietganzen de Bleeke Heide.
Jef Leestmans (B)

4-2: Ook op zondagochtend omstreeks 10.30 uur vloog de zeearend door het beekdal bij Koorenmaaien (Bleeke Heide). Vervolgens
vloog de arend over de bossen richting Ulicoten (Nonnenven). Daar
zat hij in de wei op de grond.
Toen er twee 'baltsende' hazen verschenen werd de jacht ingezet. De
zeearend vloog tussen de hazen
door en ging op de grond zitten.
Een van de hazen maakte een
sprong van een meter verticaal de
lucht in. Nummer twee rende eerst
drie meter naar links, bedacht zich
en ging in volle vaart terug naar
rechts waar hij bijna de zeearend
omver liep. Beide beesten schrokken hiervan zo dat de haas een haak
sloeg en naar achter wegspurtte, de
zeearend vloog richting Withagen
en is daar in het bos verdwenen.
Wederom zeer spectaculair!
Het is met belangstelling wachten
op de volgende ontmoeting!
Wil Luijff
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11-2: Hierbij een kort verslagje van
onze excursie: Het waaide hard
maar het bleef droog. Bleeke Heide:
2 patrijzen, wijfje slechtvalk die
zich lang liet bewonderen tijdens
haar vergeefse pogingen om iets te
vangen, 200 wulpen, smienten,
bergeenden, slobeenden, twee
pijlstaarten, 300 rietganzen op de
weide richting Chaam. Geen grutto
of kemphaan. Op de Strijbeekse
Heide een rustige wandeling gemaakt.
Paul Prinsen (B)
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nooit gezien. In de buurt van de
Kluisstraat zaten in een els putters
gezellig naar voedsel te zoeken.
Frie en Martijn Boon
15-2: Op deze zonnige vrijdagochtend hebben wij om 10.30 uur in
onze eigen achtertuin gedurende enkele minuten een mannetje goudvink kunnen waarnemen naar voedsel zoekend tussen oude bloemstengels. Vervolgens vloog hij naar een
boom waar nog twee wijfjes goudvinken aan knoppen en scheuten zaten te pikken Dit is de tweede maal
in mijn leven dat ik goudvinken van
zo dichtbij heb kunnen bekijken.
Margriet Magielse
Ik heb bij de tandarts in Chaam een
bunzing gezien. Hij stak de straat
over en glipte bij iemand in de tuin.
Ik heb nog nooit een bunzing gezien dus ik vond het heel bijzonder.
Wil je voor mij dit in de nieuwsbrief zetten alsjeblieft?
Mike, M&L Jeugdgroep

11-3: Op de valreep nog een heel
bijzondere waarneming van Rob
Beenen te Baarle; een grote gele
kwikstaart op zijn stoep! Deze vogel vind je eigenlijk nabij heldere
beekjes en stromend water in bijvoorbeeld de Ardennen

17-3: Pieter van Eil zag op de Regte
Heide bij Riel een klapekster.
24-3: In de beek van ‘t Broek vond
ik vanmiddag drie snoeken, en nog
een vierde snoek die dood was.
Verder een vijftal dode bruine kikkers op dezelfde plaats.
Jack Ansems
Met dank aan allen die de moeite
namen hun waarnemingen door te
geven. Iedereen kan zijn waarnemingen, liefst via email, doorgeven
aan:

7-2: Zojuist de eerste 2 grutto's en
een grote zilverreiger op de
Bleeke Heide.
Huub Don

Johan Schaerlaeckens
Blokkenweide 18
4861 BN Chaam
Email: schaerl@concepts.nl
Tel: 0161-49.20.46

12-2: Een maand geleden zag ik ze
met honderden tegelijk in Spanje,
maar hier in Bavel had ik ze nog
25-2: Afgelopen nacht voor het
eerst weer eens 2 steenuilen voortdurend roepend op de Blokkenweide, rondom het plein in Chaam, zowel lok- als alarmroep
Frank Degenaar
27-2: Vanmorgen boven het provinciekantoor in den Bosch 29 overvliegende kraanvogels.
Huub Don
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Zeearend op de Bleeke Heide
De Bleeke Heide is een dynamisch
nieuw natuurgebied. Dat die dynamiek werkelijk fabuleus is, blijkt
wel uit het feit dat we, na tal van
bijzondere waarnemingen als terek
ruiter, kraanvogel en lepelaar, een
heuse zeearend mochten verwelkomen. Dit beest, een bijna volwassen exemplaar, heeft rond de
Bleeke Heide voor de nodige opwinding gezorgd!
De zeearend is de grootste roofvogel van Noord-Europa. Hij wordt
door vogelaars ook wel de
'vliegende deur' genoemd omdat hij
een rechthoekig vliegbeeld heeft en
vreselijk groot is.
Tijdens het vissen in de beek vertoonde de zeearend zich de eerste
keer aan de Nederlandse kant van
de hei. Terwijl ik midden in de beek
staand bijna van verbazing omkieperde en mijn fototoestel nog maar
net kon vasthouden (omdat het
beest bijna op me vloog) riepen anderen dat ik gek was en er een buizerd overvloog. Gelukkig vloog de
arend naar de plas op de heide,
waar hij boven op een weipaaltje

Zeearend op de Bleeke Heide

ging zitten. Daar zat íe pontificaal
te wachten tot eenieder hem goed
heeft kunnen bekijken. Ook later is
het beest regelmatig hier waargenomen.

Zeearenden kunnen een spanwijdte
van wel 2 meter 40 bereiken, dus
nog flink groter dan een deur. En
ondanks de imposante aanblik wegen de mannetjes slechts zo'n 4,5

kilo en de vrouwtjes zo'n 7,5 kilo.
Lijnen hoeft bij zeearenden niet.
Aan hun imposante snavel hebben
ze een echte vleeshaak, waarmee ze
allerlei prooien uit elkaar kunnen
trekken. Op de Bleeke Heide hebben we kunnen zien dat de zeearend
op z'n gemak een kievit pakte en in
no time opvrat.
De zeearend komt voor in NoordEuropa en zijn leefgebied is verbonden met het water; de zeekust
en zoetwatermeren.
Voor het vangen van prooi gebruikt
de arend diverse methoden.Of hij
scheert over het wateroppervlak en
slaat zijn klauwen in dikke vissen
die soms zo groot en zwaar zijn dat
ze de arend onder water sleuren. Of
ze gaan boven water net zo lang boven een eend 'hangen' die door onder te duiken tracht te ontkomen.
Na de tiende duik worden ze toch
wat langzamer en: Bingo! Ook hazen en konijnen zijn hun leven niet
zeker wanneer de 'deur' boven het
toneel verschijnt!
De volwassen vogels zijn standvogels (d.w.z. dat ze het hele jaar in
hun broedgebied verblijven) maar
de jongen zoeken een eigen territoruim en gaan zwerven. In de winter
worden ze steeds vaker in Nederland waargenomen en deskundigen
gaan er van uit dat ze hier binnen
enige jaren zullen gaan broeden.
Zeearenden kunnen zo'n 20 jaar oud
worden en na hun 5e of 6e levensjaar zijn ze gelachtsrijp.
Een volwassen vogel heeft een witte staart, een lichte kop en bleekgele snavel en iris. Een onvolwassen
zeearend heeft een donker, sterk getekend verenkleed en donkere ogen.
Zeearenden zijn niet zo goed in het
grootbrengen van jongen, vaak
maar een per jaar. Ze hebben veel
rust nodig en zijn zeer gevoelig
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voor verstoring. Hun nesten zijn
dan ook voornamelijk te vinden in
uitgestrekte, stille en ruige natuurgebieden. En ook hier lopen ze de
kans uitgehaald te worden. Eieren
en jonge vogels leveren in het illegale circuit veel geld op.
De broedtijd bedraagt 38 dagen.
Dat is relatief kort, maar het duurt 3
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Mark en Leij is een dynamische, actieve en vooruitstrevende natuurvereniging met meer dan zeshonderd leden. Zij
streeft er naar om de natuur- en cultuurwaarden van het
landschap in haar werkgebied te beschermen, te versterken en uit te breiden, alsmede het vergroten van de kennis
van deze waarden onder een zo breed mogelijke bevolking.
Wegens het komende aftreden van onze huidige voorzitter
Johan Schaerlaeckens in oktober van dit jaar, is het bestuur
op zoek naar kandidaten voor de functie van

VOORZITTER (m/v)
Wij vragen:
♦
Betrokkenheid met de doelstellingen van de vereniging
♦
Goede bestuurlijke vaardigheden
♦
Goede communicatieve en sociale vaardigheden
♦
Een besluitvaardig karakter
♦
Kennis van de natuur en/of van natuur– en landschapsbescherming is een pré

maanden voordat de jongen het nest
verlaten en dan krijgen ze nog een
maand lang door de ouders hapjes
aangereikt. Het jong blijft daarna
nog maanden in het territorium van
de ouders rondhangen voordat het
de wijde wereld intrekt.
Al met al een overweldigende ervaring deze zeearend. Te hopen dat ie
volgend jaar nog eens wil terugkomen.
Sylvia van Nes
Wil Luiijf

Wij bieden:
Een boeiende functie in een vernieuwende natuurvereniging.
♦
Een sleutelpositie binnen ons enthousiast en deskundig
bestuur.
♦
Een gedegen organisatie.
♦

Geïnteresseerden voor deze functie kunnen schriftelijk of
telefonisch kontakt opnemen met het secretariaat van onze
vereniging, mw. Ine Geerts-Hoogkamer, tel. 0161-491480,
natuurvereniging Mark en Leij, postbus 24, 4860AA,
Chaam.

18

Mark & Leij Nieuwsbrief

“Samen voor Groen” in Chaam
Tot 1 januari jl. konden belangstellenden zich opgeven voor het
erfbeplantingsproject ‘Samen voor
Groen’ binnen de ruilverkaveling
Baarle-Nassau. Het grondgebied
van de voormalige gemeente
Chaam ligt binnen deze ruilverkaveling.
De methode Samen voor Groen is
voor de deelnemers heel eenvoudig.
Voor alles wordt gezorgd: beplantingsplan, levering plantsoen en
hulpmiddelen, benodigde aanlegvergunningen, het graven van een
poel en inboet. De deelnemers moeten alleen zelf planten.
Deze methode slaat duidelijk aan
gezien de goede ervaringen in Alphen en Galder/Strijbeek. Met medewerking van de Landinrichtingscommissie Baarle-Nassau heeft de
gemeente nu ook voor het gebied
rondom Chaam een project opgestart. Tot 1 januari jl. hebben ongeveer 80 belangstellenden zich aangemeld. De projecthovenier is druk
doende om met de deelnemers be-

plantingsplannen te maken. Inmiddels zijn de eerste bomen en struiken al geplant en twee poelen gegraven. In het voorjaar zullen circa
40 deelnemers volgen en tenslotte
in het najaar 2002 het restant van de
deelnemers.
In een volgende nieuwsbrief zal ik
berichten over de uitvoering dit
voorjaar en aantallen bomen, struiken en poelen. Wel is al duidelijk
dat er vele mooie plannen tussen
zitten welke een belangrijke aanvulling voor het landschap en de fauna
vormen.
Voor de duidelijkheid: voor het
project Samen voor Groen kunt u
zich niet meer opgeven. Wel gaat
de normale subsidie via de ruilverkaveling nog enkele jaren door. Deze subsidie is voor agrariërs maar
ook voor particulieren in het buitengebied. U kunt informatie opvragen
bij Dienst Landelijk Gebied, telefoon 013-5950595, Postbus 1180,
5004 BD Tilburg.
Voor het buitengebied Galder/

Strijbeek zal de Landinrichtingscommissie voor de herinrichting
Ulvenhout-Galder waarschijnlijk in
2002 of 2003 weer een erfbeplantingssubsidie openstellen.
Voor het gebied rondom Alphen
kan contact worden opgenomen met
Brabants Landschap, telefoon 0411622775, Postbus 80, 5076 ZH
Haaren.
Voor beplantingsideeën en de aanleg van een poel kunt u contact opnemen met Mark en Leij of de gemeente Alphen-Chaam.
Frans van Zijderveld,
Gemeente Alphen-Chaam

Vogelwerkgroep 2002
Zoals u elders in deze nieuwsbrief
kunt lezen, gaat de vogelwerkgroep, die momenteel uit 11 leden
bestaat, elke 4e zondag van de
maand op excursie, in principe altijd in het Mark & Leij gebied. Afgesproken is dat bij elke excursie
een streek-expert aanwezig is, zodat we altijd verzekerd zijn van de
mooiste en beste plekken.
Op 27 januari j.l. ging Johan Schaerlaekens met ons mee naar de
Bleeke Heide waar we natuurlijk
hoopten op de zeearend die daar
door al zo veel mensen is waargenomen. Helaas is dat geluk ons niet
ten deel gevallen, maar met 8 verschillende soorten eenden, 3 verschillende soorten ganzen, en 8 wilde zwanen(!) namen wij zeker ook
genoegen!
Sylvia van Nes
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Terugblik Ledenavond
Dat de ledenavond in de vorm van
een quiz nog geen versleten formule is, bleek dit jaar. Nadat door de
voorzitter met een kort woordje en
een passend drankje het nieuwe
jaar was ingeluid verdeelden maar
liefst 110 deelnemers zich in 13
teams die het in de loop van de
avond tegen elkaar gingen opnemen.
Er werd een beroep gedaan op algemene ontwikkeling, kennis van de
natuur, vertrouwdheid met de omgeving en dat in een dusdanig hoog
tempo dat weinig tijd voor beraad
overbleef. Toch bleken de deelnemers in staat om, ondanks de stress,
een fout in een van de puzzelopgaven te ontdekken! En dat door een
technisch mankementje de geluidsvragen met stemmen van bekende
weermannen en -vrouwen de mist
in ging, werd de organisatie genadiglijk vergeven.
Halverwege een rustpauze met een
tussenstand en daarna verder naar
de finale. Verbeten werd aan de
schriftelijke opgaven gewerkt, mi-

nutieus de winkelwagen met boodschappen onderzocht teneinde een
betrouwbare schatting van de waarde te kunnen maken, geconcentreerd beluisterde men de mondelinge vragen (en de opmerkingen van
aangrenzende teams!) die quizmaster Johan Schaerlaeckens in een genadeloos tempo de zaal in joeg.
Een serie foto's met dorpstaferelen
uit het begin van de vorige eeuw
moest in de huidige tijd gelokaliseerd worden; moeilijk, maar er
was een team dat hiermee maximaal scoorde!
Rond half twaalf was het zover; bij
het bekendmaken van de uitslag
bleek dat De Krekels de Mark en
Leij Nieuwjaarsquiz 2002 op het
team zijn naam hadden gebracht!
Triomfantelijk namen de trotse Krekels de eerste prijs - een zilveren
krekel, hoe toepasselijk!- in ontvangst.
Daarna werd door veel deelnemers
de quiz nog eens dunnetjes overgedaan aan de bar van Bellevue.
Frank Degenaar

Winnaars quiz 2002

Inventarisatie
steenuilen
Vorig jaar is men in West Brabant
van start gegaan met onderzoek
naar het voorkomen en de verspreiding van steenuilen. Dit onderzoek wordt verricht door zo'n
140 vrijwilligers waaronder leden
van Mark & Leij. In ons gebied
zijn op verschillende plaatsen
steenuilen gehoord en gezien,
maar om hoeveel territoria het precies gaat, is nog niet duidelijk.

Duidelijk was wel dat er erg veel
tijd mee gemoeid was, dat het weer
verschrikkelijk tegen zat (steenuilen
roepen het liefst op rustige, windstille, niet al te koude avonden…)
en dat we door de MKZ-crisis in
tijdnood kwamen. Het project is
daarom met een jaar verlengd tot en
met 2004. We gaan dit jaar dus
weer met frisse moed op pad.
De telperiode duurt van half februari tot half april. Op vaste, zogenaamde telpunten wordt 's avonds
m.b.v. een cassetterecorder het geluid van de steenuil afgedraaid,
waarop de echte steenuil dan hopelijk reageert. Wellicht komt u ons
tegen op onze nachtelijke avonturen. Schrikt u vooral niet: we zijn
goed volk!
Sylvia van Nes: (0161-492297)
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Wandeling Kampina Heide
Op zondag 26 mei gaan we wandelen in het natuurgebied Kampina
te Boxtel.
We vertrekken met auto's vanaf
Bellevue om 8.30 uur. Omstreeks
9.30 uur worden we in Boxtel verwacht alwaar de terreinbeheerder,
Marie Kleijn ons zal rondleiden
over een deel van dit 1350 ha grote
natuurgebied van de vereniging Natuurmonumenten.
Kampina is een restant van het
Kempisch heidelandschap en is in
1929 door Natuurmonumenten verworven. Centraal in het gebied ligt
de grote Kampinase Heide met een
voedselarm milieu. Het oostelijk
deel van de Kampina bestaat grotendeels uit bos. De beken Beerze
en Rosep vinden in het zuidelijke
deel al slingerend hun weg. Beekdalen, heide en vennen: een gebied
om zuinig op te zijn. Het noordelijk
deel van de Kampinase heide is vrij
droog met veel struikheide, zuidelijker is het gebied vochtiger. Zon-

nedauw, veenbes en lavendelheide
zijn hier nog te vinden. Op de heide
broeden nog wulpen en grutto's. Op
de Kampinase Heide grazen runderen en IJslandse paarden om het
gras kort te houden om op die manier de heide meer kans te bieden.
In het stroomdal van de Beerze
staan veel populieren en is elzen-

broekbos te zien met hop en bitterzoet. De vochtige heide kent gagel
en beenbreek en op de blauwgraslanden komen zeldzame wilde planten voor. De Kampina heeft voor
alle natuurmensen wel iets te bieden en om gewoon te wandelen is
het ook een prachtig gebied.

KNNV Tilburg op bezoek
Op zondag 9 juni aanstaande
treedt Mark en Leij op als gastheer
voor de Koninklijke Nederlandse
Natuurhistorische Vereniging.
De afdeling Tilburg van de KNNV
heeft middels bestuurslid Henk
Cornelissen een verzoek ingediend
om een wandeling uit te zetten in
het gebied van 't Merkske in BaarleNassau. Leden van die vereniging
zullen die dag onder leiding van
gidsen van Mark en Leij een wandeling maken door het genoemd gebied. Om zoveel mogelijk kennis op
te doen over de flora en fauna in het

stroomgebied van 't Merkske zijn
de verschillende werkgroepen van
Mark en Leij gevraagd om tijdens
deze wandeling specialisten af te
vaardigen naar deze wandeling.
De samenkomst voor deze wandeling is gepland op 9 juni om 9.30
uur op de loswal in Baarle-Nassau
van waaruit we met auto's zullen
doorrijden naar de wandelplaats.
Deze wandeling komt in de plaats
van de reguliere wandeling die normaal iedere 2e zondag van de
maand vanuit Baarle-Nassau wordt
gehouden.
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Nieuws van de Jeugdgroep
Jeugdquiz
De jeugdgroep heeft elk jaar zijn eigen quiz en dit jaar was de opzet
een beetje gewijzigd. De kikkers en
kwakbollen kregen hun vragen op
het computerscherm te zien en
moesten voor het juiste antwoord
naar één kant van de zaal lopen.
Nou ja lopen, met je been gebonden
aan een ander of met je ruggen tegen elkaar is lopen vaak niet echt
mogelijk. De quiz bestond uit allerlei ronden over natuur, het kamp, de
streek, televisie en natuurlijk Maxima! De laatste vragen waren voor
de ouders en ook zij, gebonden aan
een andere pappa of mamma, hadden wel wat moeite met vooruitkomen.
en we hebben de knoppen van bomen bekeken. Aan de hand van een
determinatie tabel kun je een boom
op naam brengen door naar de
knoppen te kijken. Een amerikaanse
eik heeft bijvoorbeeld spitse puntjes
aan de knoppen en een inlandse eik
ronde. Soms kwamen we er niet uit,
er staan heel wat rare bomen op de
Hondsdonk. Na een beker warme
chocomel rond een klein kampvuurtje besloten we deze winteractiviteit
met een fietstochtje terug naar
Chaam: wind tegen…….

Boomknoppen
Op 26 januari was het niet echt best
weer en er stond een behoorlijk pittig windje. Toch zijn onze kikkers
en kwakbollen op de fiets richting
de Hondsdonk gegaan. Daar aangekomen bleef het bijna de hele middag droog, gelukkig. Met kleine
groepjes zijn we het bos in gegaan

Werkochtend
Tijdens de werkochtend op 23 februari zijn de kikkers flink aan de
slag geweest bij het vogelopvangcentrum in Zundert. Bomen knotten
en met takken slepen. Na afloop
stond er thee, koffie en een stevig
bord soep klaar voor de noeste werkers.
De kwakbollen maakten zich tijdens deze werkdag zeer verdienstelijk bij ‘t Zand. Ze verwijderden
jonge dennen en berken van een
heideterrein.

Toekomst
De komende maanden gaan we nog
van alles ondernemen, het voorjaar
proeven op 6 april, en op 27 april is
er een speciaal programma voor de
jeugdgroep (al bestaat die nog net
geen 5 jaar!).
Nieuwe jeugdgroep
Daarnaast hebben we het plan opgevat om een derde jeugdafdeling
op te starten. Deze groep zal bestaan uit de wat oudere jeugd. Het
is de bedoeling om ons wat meer te
verdiepen in de natuur. Tijdens
avondbijeenkomsten willen we
eerst wat te weten komen over het
gekozen onderwerp en daarna gaan
we zo veel mogelijk het veld in. Elke bijeenkomst zullen we een
"deskundige" vragen om ons te komen helpen. En we hopen natuurlijk
dat deze jeugdige leden dan echt de
smaak te pakken krijgen en zich een
aantal jaren later actief gaan inzetten in de vereniging. We houden u
op de hoogte!
Karin van Dueren den Hollander
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Merriekatjes vangen?
Merriekatjes, zo noemden we de
visjes die we vroeger als kleine jongens vingen in de beken en sloten
bij ons achter in de wei. Waarschijnlijk was het niet de juiste
naam, maar we wisten niet beter!
De merriekat, een meervalachtige,
hebben we lang niet gezien.
Afgelopen periode vingen we op de
Strijbeekse beek stekelbaars, bermpje, grondeltjes, enkele blankvoorntjes en jonge snoeken. Het verschil
met de bermpjes en grondels zit 'm,
naar ik denk, in de grootte van de
vis. Door de steeds beter wordende
leefomgeving (meer variatie van
stroming door hermeandering en
het laten staan van begroeiing in het
natte profiel) nemen onze merriekatjes weer in aantallen toe in de
beken, zo blijkt uit onze vangstgegevens.
Strijbeekse Beek
Afgelopen maanden is de Strijbeekse beek bevist door de werkgroep
amfibieën. In de voorgaande editie
van dit blad maakte ik er al melding

van dat de werkgroep amfibieën er
een activiteit bij heeft. Tijdens de
winterperiode was de werkgroep in
ruste. Daar is door het vissen verandering in gekomen. Elke derde zondag van de maand trekt de werkgroep er in de wintermaanden met
liefhebbers op uit om inventariserend viswerk te doen op de in het
Mark en Leij-gebied gelegen beken.
Interesse?
Heeft u eens zin kennis te maken
met deze leuke activiteit, bent u gewoon nieuwsgierig naar wat er allemaal in onze beekjes rondzwemt,
wilt u de soorten ook leren kennen
of wilt u het nostalgische gevoel
van vroeger weer eens proeven dan
kunt u ook mee op 28 april om 9.30
uur, vertrek vanaf het Marktplein te
Chaam. Trek warme kleding en
laarzen aan.
In april gaat de werkgroep voor het
vierde seizoen weer aan de slag met
het inventariseren van de amfibieën
in het gebied van Mark en Leij. We
willen u in de gelegenheid stellen
ook hiermee kennis te kunnen ma-

Altijd spannend voor zowel
groot als klein, hoeveel en
wat hebben we gevangen?

ken dit voorjaar. Onderweg langs
de routes van de wandelingen bij
Chaam op 7 april en bij Baarle op
12 mei, kunt u kennismaken met
onze activiteiten en zullen leden
van onze werkgroep uitleg geven.
Een kikker heeft iedereen denk ik
wel eens gezien of zelfs vastgehad.
Maar de gelukkig weer steeds meer
voorkomende salamander is, denk
ik, een minder herkende diergroep
in uw omgeving.
Een werkgroeplid die voor het eerst
een salamander onder ogen kreeg
merkte op: 'Ik wist niet dat er in onze eigen omgeving zulke kleine
krokodilletjes voorkomen'. Een opmerking die ik nooit zal vergeten.
Inderdaad zijn het net minikrokodilletjes, maar dan mooier.
Vooral de Alpenwatersalamander
met zijn kenmerkende oranje buik
en het mannetje van de kleine watersalamander zijn vooral in het
zonlicht erg mooi en fel van kleur.
Ontdek en oordeel zelf en kom ook
eens kijken.
Jack Rombouts
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Bomenwerkgroep
Doelstellingen
♦ Het inventariseren en komen tot
de beschermde status van ecologisch en historisch belangrijke
bomen.
♦ Het in overleg met de gemeenten
binnen het werkgebied opstellen
van een bomenbeleidsplan.
♦ Het in de bestemmingsplannen
opnemen van belangrijke bomen.
♦ Het natrekken en controleren
van aanvragen voor kapvergunningen
♦ Het inventariseren van de ouderdom van de bossen rondom ons.
♦ Het organiseren van wandelingen naar de bomen welke volgens de bomenwerkgroep belangrijk zijn om te beschermen
of naar de inmiddels beschermde
bomen.
Samenstelling
Alle leden van Mark en Leij kunnen
lid zijn van de bomenwerkgroep.
Het zou wenselijk zijn om uit elke
dorpskern enkele mensen te hebben
omdat die het best de eigen streek
kennen en meestal ook de geschiedenis daarvan.
De leden uit een dorpskern zouden
als groepje samen moeten werken
om de taken uit te voeren.
Werkwijze
Alle leden van Mark en Leij, met
name de leden van de andere werkgroepen die al regelmatig in het
veld zijn, zouden de naar hun mening belangrijkste en te beschermen
bomen aan kunnen melden bij de
bomenwerkgroep, welke deze vervolgens gaat inventariseren.
Lijkt de boom interessant genoeg
dan kunnen we proberen de leeftijd
te achterhalen, wie de eigenaar is,
de reden van het planten juist op die
plek, enzovoort.

Als dit allemaal bekend is kan contact worden opgenomen met de Bomenstichting. In samenwerking met
deze stichting worden de bomen
opnieuw beoordeeld, maar nu met
hun criteria.
Gaan zij akkoord, dan wordt de verdere procedure door hen afgewerkt.
De werkgroep kan verder zorgdragen voor een naambordje zodat zij
voor iedereen herkenbaar zijn.
We kunnen na enkele jaren wanneer
er zo een aantal bekend is een boekje samenstellen met een verspreidingskaartje.
Bomen welke niet door de criteria
van de Bomenstichting komen maar
toch naar de mening van de werkgroep een beschermende status verdienen, zouden moeten worden beschermd met de middelen welke
dan nog beschikbaar zijn, b.v. bomen op laten nemen in bestemmingsplannen, een bomenbeleidsplan samen met de gemeenten opzetten of verbeteren van het bestaande beleid.
Oproep
Voor al het bovenstaande werk hebben we actieve groepsleden nodig.
Vandaar deze oproep aan iedereen
die wat met bomen heeft. Indien er
aanmeldingen komen, kunnen we
een bijeenkomst houden waar we de
verdere plannen kunnen bespreken.
Henk Cornelissen
013-5082355

Werkdagen
In 2001 en 2002 heeft de werkploeg van Mark en Leij hard gewerkt in een perceel van de gemeente Alphen-Chaam, gelegen
aan de Hogeweg in Strijbeek. Het
perceel, circa 8 ha. groot, is na de
herindeling toegekomen aan onze
gemeente, en bestaat naast bos uit
vennen en een heideterreintje.
Op twee zaterdagochtenden hebben
de vrijwilligers de vennen vrijgesteld (bomen dichtbij het ven weggehaald) en het heideterrein meer
open en groter gemaakt.
Op de eerste zaterdagochtend bleek
al dat het een behoorlijke klus was.
Gelukkig was er nog een tweede
werkochtend voorhanden om het
karwei af te maken. Zeker tijdens
de tweede ochtend werd het resultaat zichtbaar; een groot heideterrein met mooie hoogteverschilllen
en vennen waar de zon lekker bij
kan. Het vrijkomende hout is afgevoerd als openhaardhout. Het taken tophout is verwerkt in houtrillen.
Dat deze niet voor niets zijn blijkt
uit een waarneming van een houtsnip juist bij deze rillen.
Tijdens het eten van de heerlijke
erwtensoep is al weer gesproken
over een vervolgklus: meer richting
de Hogeweg is nog meer reliëf aanwezig en door het verwijderen van
enkele tientallen, vooral kleine, bomen, komen ook deze hoogteverschillen lekker in de zon te liggen
en krijgt het heideterrein nog meer
waarde.
Onder dankzegging voor de grote
inspanningen durf ik te hopen op
een volgende werkochtend voor het
laatste stukje werk op het perceel
aan de Hogeweg. En om het resultaat van jullie werk te bewonderen!
Frans van Zijderveld
Gemeente Alphen-Chaam

24

Mark & Leij Nieuwsbrief

Speurtocht naar de blauwkeelara
Jan Vermeulen is een gedreven
vogelaar. Hij reist de hele wereld
af om te kunnen genieten van de
natuur, in het bijzonder de vogels.
In november vorig jaar heb ik een
bezoek gebracht aan Bolivia, met
als doel mijn soortenlijst weer wat
op te vijzelen in de richting van de
6000 soorten.
Bolivia, een klein land in ZuidAmerika, telt bijna 1400 vogelsoorten, waaronder een klein aantal endemen.
Een van die endemen is de blauwkeelara (Ara glaucogularis), een
grote papegaaiensoort waarvan de
wereldpopulatie minder dan 50 paren telt. Deze soort, waarvan men
tot voor kort dacht dat ze uitgestorven was in het wild, werd in 1992
herontdekt op een haciënda
(boerderij) in de provincie Bení.
De Blauwkeelara broedt op zogenaamde palmeilanden in de pampa's
van Bolivia. Deze palmeilanden
zijn restanten van bossen die zich
eens uitstrekten van de Atlantische
Oceaan tot aan de Andes. Ze zijn nu
vrijwel verdwenen.
Na bijna twee weken lang vertoefd
te hebben op grote hoogte in het
Andesgebergte, brengt een binnenlandse vlucht ons naar de laaglanden van Bolivia in het smoorhete
(35-40 graden) Trinidad, toegangspoort tot de zeer dunbevolkte provincie Bení.
Lyliam Gonzalez, een aantrekkelijke vrouwelijke gids, staat ons op te
wachten op het minuscule vliegveld
en brengt ons per jeep naar een hotel in het prachtige in Spaanse koloniale stijl gebouwde stadje Trinidad. De volgende dag vertrekken
we met de jeep naar de Haciënda
Cutal, waar we de blauwkeelara hopen te zien.

Na 10 km wordt onze tocht wreed
gestuit door een slagboom. We krijgen geen toestemming om verder te
rijden omdat de hevige regenval
van de afgelopen nacht de onver-

150 soorten vogels die dag. Capybara's en kaaimannen zien we ook
in grote aantallen en we vinden een
doodgereden wurgslang, de anaconda, langs de kant van de weg.
Tegen de avond arriveren we op de
20.000 ha grote Haciënda Cutal,
waar we onze intrek nemen in het
houten huis van de eigenaar zelf,
die tijdens ons verblijf met zijn
vrouw in Trinidad overnacht. In de
hoge bomen die het huis omringen
broeden enkele ibissoorten, een
kuifhoenderkoet en een jabiroe.

harde weg onberijdbaar heeft gemaakt. Dit is overduidelijk te zien,
want diverse personenauto's en
trucks staan iets verderop vast in de
modder. Het wachten is op de zon,
die de weg moet doen opdrogen!
Om 11.00 uur krijgen we uiteindelijk toestemming om verder te rijden. De zandweg is verschrikkelijk
slecht en we rijden natuurlijk enkele keren vast en doen over de 100
km naar de haciënda meer dan vijf
uren.
Het is een prachtig gebied waar we
doorheen rijden. De Bení regio lijkt
erg veel op de beroemde Pantanal
in Brazilië en doet ook sterk denken
aan de Llanos in Venezuela.
Het savannegebied is praktisch onbewoond en slechts af en toe zien
we een toegang naar een boerderij.
Het gebied waar we doorheen rijden is een waar vogelparadijs en
zelden heb ik zulke grote aantallen
vogels gezien als hier. We zien vele
soorten vogels, waaronder de enorme Nandoes, vele ibis- reiger- en
ooievaarsoorten, waaronder de
eveneens reusachtige jabiroe en vele soorten roofvogels. In totaal tellen we onderweg niet minder dan

Juanita, de gezette kokkin van de
haciënda, bereidt een waar feestmaal voor ons en 's avonds drinken
we op de veranda van de ranch enkele halve liters bier. Genietend van
dit ijskoude gerstenat ontdekken we
een Amerikaanse oehoe in de zendmast naast het huis en pal voor onze
voeten verorberen enorme padden
grote hoeveelheden nachtvlinders,
muggen en andere insecten in het
kunstlicht van de patio.
De ochtenduren zijn het beste deel
van de dag om de ara's te zien en
daarom vertrekken we de volgende
ochtend op het onmenselijke tijdstip
van 4.00 uur per jeep naar de
"palmeilanden". Het heeft wederom
flink geregend die nacht en het regenseizoen is kennelijk definitief
begonnen.
Binnen een kwartier rijden we hopeloos vast met de jeep. Lyliam
roept via de radio de haciënda op en
een uurtje later komt een stokoude
tractor aanrijden die ons eruit moet
trekken. Binnen de minuut rijdt de
tractor ook vast in de modder.
Lyliam springt van de jeep pardoes
boven op een gifslang en heeft alle
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geluk van de wereld niet gebeten te
worden door de slang. Een cowboy
doodt de slang onmiddellijk met
een kapmes! Lyliam vertelt dat er
elk jaar wel een paard op de haciënda sterft als gevolg van een beet
van deze gifslang. Ik loop de rest
van de ochtend wel heel erg voorzichtig rond en de anderen, op Jos
na, zijn met geen stok meer uit de
jeep te krijgen.
Lyliam roept wederom de haciënda
op en een uurtje later komen er vijf
cowboys met tien paarden naar de
plaats des onheils. Na veel geploeter lukt het met behulp van de paarden onze jeep los te trekken, maar
de tractor is niet uit de modder te
krijgen.
Goede raad is duur, wat nu? Met de
jeep verder rijden is onmogelijk, en
Lyliam stelt voor per paard verder
te gaan.
Mijn eerste reactie is afwijzend. Ik
heb immers nog nooit op een paard
gezeten. "Kennen jullie Christopher
Reeve (Superman), die reed ook
paard. Ik heb geen zin om de rest
van mijn leven in een rolstoel te rijden" vertel ik de anderen op felle
toon.
Lyliam weet me met haar vrouwe-

lijke charme echter om te praten en
rond het middaguur vertrekken we
per paard voor de 2½ uur lange
tocht. We rijden door de moerasachtige savanne, soms dwars door
kuddes koeien met de enorme bramastieren, kruisen riviertjes en komen tenslotte bij het palmeiland aan
waar de ara's broeden. Ik stijg af en
loop wel erg wijdbeens naar het
omtrent 20 ha grote palmeiland.
Na een kwartiertje hebben we succes en zien dit juweel onder de ara's
prachtig in onze telescopen in de
toppen van de totai palmbomen.
We zien hier niet alleen de blauwkeelara, maar ook enkele groenvleugelara's en blauwgele ara's.
Inmiddels valt er een druilerige regen uit de lucht en in de verte klinkt
het gerommel van een naderend onweer. We moeten terug en wel met
een noodgang. Ik klim weer op
mijn makke knol en we rijden in
een sukkeldrafje terug naar de hacienda. Onderweg val ik er een keer
bijna af en mijn achterste wordt na
verloop van tijd geheel gevoelloos.
Onderweg krijgt het paard van Jos
Elzermans dorst en duikt zo een
drie meter lager gelegen meertje in
om te drinken. "Ho, ho" roept Jos
vertwijfeld, terwijl hij bijna voorover van het paard duikelt. Naderhand weet ik Jos haarfijn uit te leggen dat Boliviaanse paarden geen
Nederlands verstaan en zeker geen
"ho, ho".
We doen er drie uren over eer we

bij de haciënda terug zijn, en hoe ik
van het paard af gekropen ben weet
ik niet meer. Ik weet wel dat de gehele bevolking van de haciënda ons
op stond te wachten en dat ze zich
te barsten hebben gelachen toen wij
van de paarden afrolden en we met
een uiterst pijnlijk achterste naar
het woonhuis strompelden. We hebben de blauwkeelara echter gezien
en dat kunnen niet veel mensen ons
nazeggen.
Lyliam verzorgt mijn voeten die
avond, waarbij ik niet minder dan
43 muggenbeten tel, een record
voor me. Mijn achterste verzorgt ze
echter niet, dat heb ik zelf maar gedaan met flinke klodders zalf.
De volgende dag heb ik niet veel
last meer van mijn achterste, Vital
klaagt echter de rest van de reis
over zijn pijnlijke stuitje.
Jan Vermeulen

Adressen
Sonja Vrijenhoek, coördinator van
de Mark en Leij Jeugdgroep, is net
verhuisd naar Meerle (B). Hierbij
haar nieuwe adres, telefoonnummer
en email:
Sonja Vrijenhoek

Heimeulenstraat 11
B-2328 Meerle
tel:

00-32-3-665.43.44

mail: sonja.vrijenhoek@skynet.be

U kunt onze Mark en Leij natuurvereniging vinden op het volgende
Internet-adres:

http://markenleij.tiscaliweb.nl/
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Poosplaatsen in de grensstreek
gedichten en
gedachten in steen

de streek. Een drietal poosplaatsen
bevindt zich in dorpskernen, de andere in de vrije natuur.

Even stilstaan, zowel in letterlijke
als figuurlijke zin, draagt bij tot de
kwaliteit van het leven. Poëzie, gewogen spel van klank en woord én
van de dimensies daarachter, geeft
richting aan het denken van hem
die leest, stelt hem in staat de ervaring van de kunstenaar te delen.
De aanwezigheid van de natuur en
ruimte en rust maken ons ontvankelijk voor de meerwaarden van
het leven, genereren ruimte voor
verdieping. Deze gedachten rond
pauzeren, pozen, poëzie en plek lagen ten grondslag aan het idee
'poosplaatsen'.

Pozen en poëzie
Om de mogelijkheid om te verpozen te combineren met het presenteren van de gedichten, ontwierp ik
hardstenen zitelementen en banken.
Steen impliceert stilte, het is harde
aarde, onverweerd en in natuurlijk
contrast met het omringend groen.
Het patina van de tijd, de invloed
van de elementen verleent een extra
dimensie aan het materiaal. Steen
wint met het klimmen der jaren.
Ik koos voor letters zonder kleuraccent, alleen in reliëf verdiepingen in
de steen.
Poëzie geeft zich nooit zomaar
prijs, daarvoor is nieuwsgierigheid
en aandacht nodig. Voor hem of
haar, die wil lezen, is de tekst daar.

Rabobank Baarle-Nassau en Omstreken zocht een idee voor haar
werkgebied, de grensstreek ten zuiden van Breda en Tilburg. In het
kader van 'een wereldidee op lokaal
gebied' diende ik het project
'poosplaatsen in de grensstreek' in
en kreeg opdracht en middelen van
de bank om het te realiseren.
Grensstreek
In meer dan één opzicht is hier
sprake van een grensstreek. Niet alleen loopt er 's lands grens, maar
het gebied kenmerkt zich ook door
een voortdurend aan elkaar grenzen
van natte beekdalen of vennen en
droge hoge gronden. Juist deze
voortdurende afwisseling maakt het
landschap zo boeiend. Er is hier bovendien iets wat schaars wordt in
Nederland: een horizon, die nog
niet bepaald wordt door het ingrijpen van de mens. Er is ruimte en
rust, een ander levensritme.
Ik zocht in dit stukje Brabant een
twaalftal plekken, die samen een
beeld geven van de diversiteit van

Dichters
De meeste gedichten zijn inmiddels
klaar. Een tiental dichters uit deze
regio, Frans A Brocatus, Jan Cartens, Olaf Douwes Dekker, Paul
van Dijck, Pieter Mol, Yvonne Né,
Lauran Toorians, Amy Voeten en
ikzelf leverden bijdragen voor het

project. Er is in hoofdzaak sprake
van natuurlyriek en veel van de gedichten zijn speciaal voor de betreffende plek geschreven. Vaak betekende dat, dat de dichter er vele
uren toefde om zich door de plek te
laten inspireren.
Beplanting
Indien dat een waardevolle toevoeging voor de plek betekent, is er
ook aandacht voor speciale beplanting. Zo zullen er op verschillende
plaatsen wilde fruitbomen worden
geplant en planten die van belang
zijn voor insecten en vogels.
Route
Wanneer alle twaalf poosplaatsen
klaar zijn, zal er een mooie route
langs te rijden zijn van ongeveer
veertig kilometer lang. De route
loopt van Strijbeek, via Ulicoten en
Baarle-Nassau via 't Zand naar Riel
en vandaar via Gilze terug naar
Chaam.
Het is de bedoeling dat er te zijner
tijd een routebeschrijving komt met
uitgebreide achtergrondinformatie.
Gemeentes
De gemeentes, op wier grondgebied

't Zand, granieten natuurstenen.
poezie Pieter Mol, ontwerp Pien Storm van Leeuwen
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de poosplaatsen komen, reageerden
positief. Ze stelden niet alleen
grond beschikbaar maar werkten
ook enthousiast mee.

den het thema van beeldtaal en gedichten geschreven door Olaf Douwes Dekker, Frans A. Brocatus,
Amy Voeten en mijzelf.

Realisatie
Er zijn inmiddels vier plaatsen
klaar: in Ulicoten, Loveren, Gilze
en op 't Zand.
Begin 2003 hoop ik het project af te
kunnen ronden.

't Zand.
Tegenover de vier oude beuken,
langs de Franse Baan, begint een
zandpad. Links daarvan bevindt
zich een stukje heidegrond. De heide is er onlangs geplagd, maar begint alweer terug te keren. Enkele
solitaire berken domineren er het
landschap. Aan de voet van een ruwe berk wordt een steen geplaatst
met een gedicht van Pieter Mol,
waarin hij beschrijft hoe berken laten zien wat ze zijn, juist door hun
interactie met de elementen. Enkele
zwerfkeien flankeren de steen en
dienen als zitplaats.

Ulicoten
Ulicoten heeft een traditie in het
markeren van de tijd. Zestig jaar
geleden werd er ter gelegenheid van
het koninklijk huwelijk een linde
geplant op het Wilhelminapleintje
met onder de wortels een fles met
daarin een tekst.
Ter ere van het tweede millennium
werden ter hoogte van het Wilhelminapleintje twee grote kastanjes
geplant. Een ervan kreeg aan zijn
wortels een steen met het jaartal
2000.
Het markeren van de tijd inspireerde tot kubussen met twee spiralen,
wervels, die de beweging, het verstrijken van de tijd verbeelden.
De ene spiraal involueert naar een
onbekend punt in de diepte en
draagt de tekst: "een nieuwe tijdwervel voert ons verder".
De andere spiraal evolueert en eindigt in een menselijk profiel, tijd
tellen is immers een menselijke activiteit.
Twee grote zwerfkeien verwijzen,
met hun door de elementen geslepen vorm, naar een tijdsbestek dat
het telvermogen van de mens overstijgt.
Loveren in Baarle-Nassau
Loveren ontstond daar waar de wegen Breda-Turnhout en 's Hertogenbosch-Antwerpen elkaar kruisten.
Waarschijnlijk ver voor onze jaartelling gingen daar reeds mensen en
vormden zich paden. In de Middeleeuwen wordt deze plaats voor het
eerst genoemd.

Ulicoten, Wilhelminapleintje,
Arduin/graniet, Pien Storm van Leeuwen

Er was een ven met bosschages, er
waren herbergen, markten. Mensen
kruisten elkanders pad. 's Avonds in
de herbergen werd er gepraat, werden gedachten uitgewisseld, verhalen verteld, liederen gezongen.
In het lied klinkt de poëzie. Een gedicht van Jan Cartens met als titel
'poëzie' is er te lezen in een hardstenen bank. Het gedicht op de andere
bank verwijst naar de lange historie.
Een dertig jaar oude taxus werd er
geplant als symbool van eeuwigheid.
Gilze
In de oude pastorietuin in het centrum van Gilze achter de Rabobank
werden honderden jaren geleden
bomen geplant. Ze zijn gekoesterd
en niet in kachel of kast te gronde
gegaan.
De Bomenstichting heeft zich ingezet voor het behoud van deze bomen. De Rabobank heeft speciaal
een zwevende vloer laten ontwerpen om de dicht bij het gebouw
staande beuken het leven te laten.
De sfeer van de tuin wordt bepaald
door deze reuzen en de roeken die
in kolonieverband hier domicilie
hebben gekozen. Dat laatste niet tot
ieders vreugde overigens.
Bomen, de tuin en de roeken wer-

Gilze, arduin, ginko-bladeren,
Pastorietuin, Pien Storm van Leeuwen

Plannen
Op korte termijn zullen een poosplaats langs De Velden bij Kwaalburg en een plek bij Strijbeek worden gerealiseerd. Y. Né schreef
voor beide plekken een drietal gedichten.
Ondertussen wordt er ook gewerkt
aan de voorbereidingen voor 'Het
Vlinderven' op een perceel van de
gemeente langs de Staartenweg bij
Chaam. Het is de bedoeling dat
daar een grote poel wordt gegraven,
waarlangs een aanplant komt waarop het voor vlinders goed toeven is.
De realisatie van deze plek zal in
nauwe samenwerking met Mark en
Leij tot stand komen. Frans A. Brocatus schreef 'vlinderpoëzie' voor de
bank bij het ven.
Pien Storm van Leeuwen

sinds 1865 een begrip
Hotel-Café-Restaurant

Bellevue

Dorpsstraat 27, 4861AA Chaam
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NATUURVERENIGING MARK EN LEIJ
De natuurvereniging streeft de volgende doelstellingen na:
• Het beschermen, versterken en uitbreiden van de natuuren cultuurhistorische waarden van het landschap in en
rond het gebied van de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle, in de ruimste betekenis.
• Het beschermen en verbeteren van de leefomgeving in dit
gebied voor mensen, flora en fauna en het historisch erfgoed.
• Het vergroten van de kennis van de natuur- en landschapswaarden in dit gebied en het verbreiden van deze waarden
en kennis onder een zo breed mogelijke bevolking.
individueel lidmaatschap:
euro 11,34 per jaar.
gezinslidmaatschap:
euro 15,88 per jaar.
lidmaatschap Jeugdgroep:
euro 5,67 per jaar.
Aanmelding telefonisch of schriftelijk bij het secretariaat.
voorzitter:
secretaris:
penningmeester:
secretariaat:

Johan Schaerlaeckens, Chaam
Ine Geerts-Hoogkamer, Chaam
Elly Cornelissen, Chaam
Postbus 24, 4860 AA, Chaam
Grazenseweg 8, 4856 BB, Chaam
tel. 0161-491480

Bankrekening 10.46.68.296, Rabobank Chaam, ten name van
Natuurvereniging Mark en Leij.
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