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Boeren blijven belangrijk
in Reconstructie de Baronie
In het oosten van de Baronie zitten de varkensfokkers, rond Zundert de
boomkwekers, de tuinbouw is geconcentreerd ten zuidwesten van Breda.
En de rundveehouders? Die zitten verspreid over de 55.000 hectare van
de gemeenten Baarle Nassau, Alphen-Chaam, Gilze en Rijen, Zundert,
Rucphen en Breda. Maar hoe ziet die landbouw er over circa vijftien jaar
uit? Wat is de plaats van de landbouw in de toekomstplannen voor het
landelijk gebied? In sommige delen van de Baronie zullen de boeren
moeten inleveren, elders komen er juist kansen.
Het Reconstructieplan
Vertegenwoordigers van de landbouw, natuurbeschermingsorganisaties, de
recreatieve sector, de overheid en het bedrijfsleven werken samen aan een
plan voor het landelijk gebied van de Baronie: het Reconstructieplan. Om
het leefbaar te houden is het noodzakelijk om eens goed te kijken naar de
landbouw, het water, de natuur, de dorpen en de recreatie. Waar moet wat
komen en zijn er combinaties mogelijk?
Vleesvarkens
Rond natuurgebieden komt een zone van 250 meter waar de belasting voor
het milieu niet te groot mag zijn. Voor de intensieve veehouderij met zijn
uitstoot van vervuilende stoffen en stank is daar dan ook geen plaats meer.
Het parool voor de varkenshouders in deze zones is: stoppen of ergens anders opnieuw beginnen.

ekster

Natuuragenda
september
29, zo 8:30 excursie Markiezaat
oktober
3, do 20:00 groen cafë
6, zo 9:30 wandeling Chaam
11, vr 19:00 jeugdgroep hommels
vleermuizen zoeken
13, zo 9:30 wandeling Baarle
november
1, vr 20:00
3, zo 9:30
7, do 20:00
10, zo 9:30
22, vr 20:00
29, vr 19:00

jaarvergadering
wandeling Chaam
groen cafë
wandeling Baarle
dialezing ijsvogels
jeugdgroep hommels
braakballen pluizen

december
1, zo 9:30
8, zo 9:30
12, do 20:00
13, vr 20:00

wandeling Chaam
wandeling Baarle
groen cafë
dialezing de heide

januari
3, do 20:00
6, zo 9:30
11, vr 20:00
13, zo 9:30

groen cafë
wandeling Chaam
nieuwjaarsviering
wandeling Baarle
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Dat laatste kan heel goed binnen de
Baronie zelf, zegt J.D.M. Martens,
namens ZLTO lid van de Reconstructiecommissie. "Gelukkig is er
elders in De Baronie ruimte te vinden voor de naar schatting dertig of
veertig boeren die een nieuwe start
willen maken. In Baarle-Nassau bijvoorbeeld, waar een aantal agrariërs
ermee is opgehouden. De eisen en
voorschriften van de overheid zijn
hen te veel geworden. Ook het gebrek aan opvolgers speelt hier een
rol."

Martens benadrukt dat een bedrijfsverplaatsing flink in de papieren
loopt. "Voor een bedrijf met pakweg 3000 vleesvarkens praat je al
snel over een half miljoen euro. Het
spreekt voor zich dat dit niet geheel
voor rekening van de boer mag komen. Bij een plan waar de hele gemeenschap van profiteert, mag die
gemeenschap ook best de kosten
dragen."
Agrarisch natuurbeheer
Voor de traditionele rundveehouderij ziet Martens nog wel kansen in
de 250-meter zones. "En als veehouders overschakelen op een biologisch aanpak, dan is er nauwelijks
sprake van belasting voor het milieu en kunnen ze dus heel goed blijven zitten. Ik zeg er wel meteen bij
dat het voor een biologische boer
niet eenvoudig is om het hoofd boven water te houden."
Er zijn volgens Martens zelfs mogelijkheden om uit te breiden, om
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natuurgebied ook voor het boerenbedrijf te gebruiken. In de gemeente
Baarle Nassau is het al zover. Daar
laten vier rundveehouders hun runderen grazen in de Manke Goren.
"Natuurlijk moet er altijd eerst met
de landschapsbeheerder worden gepraat over een vergoeding voor het
gebruik van de grond. Hierbij kunnen, net zoals in Baarle-Nassau is
gebeurd, ook afspraken worden gemaakt over onderhoudswerkzaamheden als het snoeien van bomen en
struiken, het maaien van distels en
het bestrijden van brandnetels", aldus Martens.
Landbouwontwikkelingsgebieden
Maar voor de landbouw in het algemeen liggen de beste kansen toch in
gebieden die er speciaal voor zijn
aangewezen. Als hier ruimte vrijkomt, dan heeft de landbouw voorrang. Bovendien wordt de stankrichtlijn er verruimd, waardoor boeren gemakkelijker hun bedrijf kunnen uitbreiden. Volgens Martens
zal het met die stank overigens nog
wel meevallen. "Luchtwassers kunnen de stank met 90% reduceren."
Tuinbouw
En de tuinbouw? Hoeveel bedrijven
naar een andere plek moeten is op
dit moment niet duidelijk, zegt J.L.
van Avoird van ZLTO. "Maar hoe-

veel het er ook zijn, gemakkelijk
zal het niet worden. Gemeenten zijn
niet erg happig om ruimte te maken
en zeker niet voor de glastuinbouw.
In de vestigingsgebieden als de
Plukmadese polder is het vaak te
duur. En de boeren zelf zijn vaak
sociaal gebonden, waardoor ze liever niet uit de streek vertrekken."

Herstructurering platteland
Volgens Martens en Van Avoird is
herstructurering van het platteland
een prima zaak. Van Avoird: "Om
het platteland ook voor de toekomstige generaties leefbaar te houden,
ontkom je er niet aan om er eens
kritisch naar te kijken en zorgvuldig
af te wegen wat waar moet komen
en of er combinaties mogelijk zijn.
"Maar daarbij moet wel voorop blijven staan dat de boeren niet de dupe worden."
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Slingerende beken terug in de Baronie
Vertegenwoordigers van ondermeer de landbouw, natuurbeschermingsorganisaties, de recreatieve
sector, de overheid en het bedrijfsleven werken samen aan een plan
voor het platteland van de Baronie.
Waar moet natuur de ruimte krijgen, waar juist de landbouw, waar
mag wel gebouwd worden en waar
niet? Met deze, en andere vragen
houdt de Reconstructiecommissie
De Baronie zich al geruime tijd bezig. Water zal in de Reconstructie
een belangrijke rol spelen.
Nieuwe kansen voor beken
Wat de sloten en vaarten zijn voor
Friesland en Noord-Holland, dat
zijn de riviertjes en beken voor de
Baronie. De Mark, de Aa of
Weerijs, de Turfvaart, ze zijn nooit
ver weg en gezichtsbepalend voor
het landschap. Helaas zijn ze, vooral in de vorige eeuw, allemaal
rechtgetrokken. Zonder bochten
kon het water sneller weg en daar
had de landbouw baat bij. De commissie stelt voor om beken weer te
laten slingeren en natuur langs en in
de beken nieuwe kansen te geven.
De Galdersche Beek, de Groote of
Roode Beek en de Strijbeekse
Beek, ze gaande komende jaren allemaal op de schop. Maar haal je
met de slingers niet weer de voor
boeren nadelige, hoge grondwaterstand in huis? Niet als je de beken
breder en dieper maakt, zodat ze
meer water kunnen afvoeren. Blijft
staan dat rechte kavels voor boeren
praktischer zijn. Maaien, bemesten,
zaaien, mest injecteren, schoffelen:
Het is met de grote machines van
tegenwoordig eenvoudiger werken
zonder kronkels. Er komt in het kader van Reconstructie dan ook geld
vrij waarmee waterschap, overheid
of natuurbeheerder grond van de
boeren kan kopen. De boer kan met

dit geld elders een vervangend perceel kopen.
De Mark
Neem de Mark, een riviertje dat nu
nog een kaarsrechte streep in het
landschap trekt. In de komende jaren worden er ten zuiden van Breda
twee bochten in aangebracht. De
oorspronkelijke bedding, die nog in
het landschap zichtbaar is, lijkt
daarvoor een logische keuze. Toch
is daarvoor niet gekozen, omdat de
oude meanders zich inmiddels hebben ontwikkeld tot moerasgebieden
waar waardevolle planten en dieren
een thuis hebben gevonden.
Langs de Mark krijgt de natuur de
ruimte, zodat er een doorlopend lint
in het landschap ontstaat, waar vogels, insecten, amfibieën, knaag- en
zoogdieren een plek zullen vinden.
Bovendien wordt de stuw ten zuiden van Breda, nu een onneembare
hindernis voor de vissen, voorzien
van een vistrap. In de toekomst
kunnen de vissen stapje voor stapje
maar ongehinderd de stuw passeren.
Voorrang voor landbouw
Er zijn in de Baronie ook gebieden waar landbouw
voorrang krijgt. Gebieden waar bedrijven zich mogen uitbreiden
en waar de
st a nk ri c ht l i j n
minder streng is. Daar zal in
de toekomst de commissie
zich hard maken voor een grondwaterspiegel die past bij het type
teelt dat wordt verbouwd.
Randenbeheer
'Op de rand van schoon water' is
een ander project dat past binnen de
filosofie van de commissie. Kern is

volgens de heer J. Coppens, namens
het waterschap Mark en Weerijs lid
van de Reconstructiecommissie De
Baronie, dat boeren een strook land
langs de slootkant niet bemesten en
er geen bestrijdingsmiddelen gebruiken, in ruil voor een vergoeding. "Onder de akkerbouwers en
veetelers van de Baronie bestaat
grote belangstelling voor de regeling. In West-Brabant hebben zich
inmiddels ongeveer 160 boeren
aangemeld."
Retentie van water
Langs de beken worden gebieden
aangewezen, die de schade van
overstromingen kunnen beperken.
Coppens: "Het zijn natuurgebieden
of gebieden met veeteelt waar water
kan worden opgevangen. Daarmee
voorkom je overstromingen van steden of dorpen, waar het water veel
meer kwaad kan. Overigens zal het
lang niet altijd nodig zijn om deze
gebieden aan te kopen."
Water bepaalt functies
Volgens Coppens moet steeds worden afgewogen waar welke functie
het beste past en steeds moet worden bekeken of combinaties van bijvoorbeeld recreatie, landbouw, natuur, en
cultuurhistorie mogelijk zijn. En het
water? "Het water zal een sturende
rol spelen. We moeten de inrichting
aanpassen aan het water. Niet meer
bouwen op plaatsen die kunnen
overstromen bijvoorbeeld,
de landbouw aanpassen aan de grondwaterstand en niet andersom.".
De Reconstructiecommissie
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Mark en Leij Jeugdkamp 2002
Het traditionele Jeugdkamp werd
dit jaar gehouden op 31 augustus
en 1 september in Prinsenbeek, en
wel alleen voor de jongere jeugdleden, de kikkers en de kwakbollen.
Bijgaand het kampverslag van
Tessie;
We moesten verzamelen op het
marktplein in Chaam. Alle kinderen
werden in groepjes verdeeld.
Alle groepen vertrokken om beurten rond kwart over tien. Het was
een fietstocht van ongeveer 35 km.
We hadden een grote pauze in het
speelbos. Daar kregen we wat te
drinken en aten we onze lunch.

Toen alle groepen waren aangekomen bij het bos, gingen we met zijn
allen in het bos spelen. Daar waren
touwbruggen, klimpalen en een kabelbaan. We moesten allemaal terug
toen de eerste groep vertrok. Na een
tijdje fietsen hadden we een kleine
stop bij het Liesbos. Al gauw waren
we bij het kamp in Prinsenbeek.
Daar aangekomen gingen we de
tenten opzetten en eten. Toen gingen we naar het maïs labyrint, dat
was een groot doolhof van maïs.

Daarin moesten we paaltjes zoeken
met een nummer en een letter. Er
waren 15 paaltjes en letters. Iedereen kreeg een kaartje om de letters
op te schrijven. Als je alle letters
had gevonden kwam er een zin uit
de zin was STAD MET KARAKTER. Weer aangekomen op het
kamp stond midden op het veld een
groot kampvuur. Daar zaten we een
tijdje omheen, steeds meer kinderen
gingen hun tenten in. De volgende
morgen ontbeten we om het kampvuur, wat nog aan het nabranden
was. Een tijdje daarna gingen we
vissen. We hadden grote netten bij
ons. We hadden veel baarsjes, een

dode en een levende brasem en
twee zeldzame modderkruipers gevangen. Ondertussen kwam Fred
met drinken. Toen we weer terug op
het kamp waren gingen we de tenten opruimen en wat eten. Toen begonnen we aan de terugweg naar
huis. We hadden dezelfde stop in
het speelbos. We waren al snel weer
terug in Chaam. Daar kreeg iedereen nog een kompas.
Het kamp was echt heel leuk en ik
ben heel blij dat ik ben meegegaan!!!
Tessie Woestenberg
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Nieuws van Staatsbosbeheer
Onderhoud en beheer
Half augustus zijn de boomkikkerpoelen in het Merkske tijdelijk
drooggelegd. De bedoeling hiervan
is dat er geen vis in de poelen komt.
Amfibieën en vis gaan nu eenmaal
niet samen. Waar mogelijk zijn
drooggevallen amfibieën in andere
poelen gezet. Plaatselijk werd er
veel vis (goudkarpers) aangetroffen.
Hierdoor is SBB op weg om te voldoen aan de eisen om in aanmerking te komen voor herintroductie
van de boomkikker.

Voor wat betreft het verzachten van
de bosranden in o.a. de Alphense
bergen, ontbreekt het SBB dit jaar
aan financiële middelen. Het plan
van stagiaire Jisca Verhoeven zou
als basis voor een toekomstige inrichting kunnen gelden. Hoe en of
een en ander in 2003 gehonoreerd
zal worden is nog niet bekend,
voorlopig staat landelijk de rem op
de uitgaven.
Mark en Leij heeft enkele malen
klachten van haar leden aan Staatsbosbeheer doorgegeven. Het betrof
vooral het maaien en slepen in reservaatsgebieden buiten de daartoe
vastgestelde tijden en de intensieve
veebezetting op de Bleeke Heide,
het Merkske en de Schouwloop.
Mark en Leij vreest dat het SBBtoezicht in deze gebieden op een te
laag pitje staat.
Nadat vorig jaar de overbegrazing
op de Strijbeekse Heide de ontwikkeling van struikheide belemmerde,

blijkt dat door een lagere begrazingsdruk de heide dit jaar tot volle
bloei is gekomen. Vanzelfsprekend
komen daar ook weer vlinders op af
zoals distelvlinder, boomblauwtje,
kleine vuurvlinder, atalanta, oranje
zandoogje en argusvlinder.
In de tweede week van september
werd er hout geveld in het hondenlosloopgebied en in het Speelbos.
Van tevoren werden deze bosdelen
geïnventariseerd op de aanwezigheid van fauna-elementen.
Het Ossengoor
De werkzaamheden van het afgraven zijn inmiddels afgerond. De
werkzaamheden hebben een maand
in beslaggenomen. Totaal werd er
15.500 m³ grond afgegraven. De
bouwvoor werd verwijderd en ter
plaatse in een gronddepot gezet.
Het was de bedoeling een glooiend
terrein te krijgen. Wanneer de aannemer de grond kan gebruiken,
wordt deze afgevoerd. Het gronddepot mag maximaal 3 jaar blijven
liggen. Op verzoek van Mark en
Leij zal Staatsbosbeheer in samenspraak met het waterschap Mark en
Weerijs bekijken of er (financiële)
mogelijkheden zijn om het talud

aan te passen van de sloot die door
het Ossengoor loopt. Zo krijgt men
een natuurlijker ontwikkeling en
een grotere diversiteit van planten.
Jammer dat dit niet meegenomen is
in het bestek dat in 1999 is opgemaakt. De sloot wordt afgesloten
met een regelbare stuw. Al bij al
zijn hier toch geweldige ontwikkelingsmogelijkheden voor de natuur.
Mark en Leij hoopt dat zo snel mogelijk een begin gemaakt met het
creëren van open verbindingen tussen het Ossengoor, de Leemkuilen
en mogelijk het Witgoor.

Recreatieve druk
Helaas constateren we ook negatieve ontwikkelingen. De SBBterreinen staan steeds meer onder
recreatieve druk met name tijdens
in de avond- en nachtelijke uren.
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Jeugdherberg Putven bijvoorbeeld
ontwikkelt zich steeds meer tot een
ontmoetingscentrum voor diverse
feesten, waardoor het bos 's avonds
wordt gebruikt als parkeerplaats.
Meer dan 100 auto's op een vrijdagavond is geen uitzondering meer. In
de bossen vinden droppings, spooktochten, vossenjachten met auto's
etc. plaats. Langs het Merkske zijn
dan ook nog fakkeltochten. Overdag worden de bewijzen gevonden
van de activiteiten in de nachtelijke
uren zoals linten en aan bomen gespijkerde route-aanduidingen.

Op de Strijbeekse Heide houden
sommige bestuurders van rijtuigen
zich niet aan de uitgezette ruiterroutes. Er worden zelfs regelmatig oefeningen gehouden met rijtuigen
door poelen en langs of door vennen. Wanneer deze overtredingen
worden geconstateerd, probeer dan
gegevens te noteren of bel direct
06- 53249660. Jammer is ook dat
“natuurliefhebbers” sommige poelen menen te moeten verrijken met
goudvissen, karpers of andere soorten die niet van nature in poelen
thuis horen. Ook het planten van
waterlelies en andere niet inheemse
plantensoorten blijkt geen uitzondering te zijn. Volgens de nieuwe Flora- en Faunawet is het uitzetten van
vissen een overtreding. Door het
uitzetten van vis in poelen kunnen
de amfibielarven niet meer tot ontwikkeling komen. Hierdoor dreigt
de herintroductie van de boomkikker in gevaar te komen.
In juli en augustus en september
was er weer flinke overlast van dalende ballonnen op de Bleeke heide.
Zowel bij SBB als Mark en Leij is
dit een doorn in het oog. Beide par-
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tijen bekijken hoe hiertegen opgetreden kan worden.

Maaien
In opdracht van SBB heeft aannemer Frank Kennes half augustus de
buitenrand van de Bleeke Heide gemaaid en het maaisel afgevoerd.
SBB voert het maaien gefaseerd uit:
100 meter wel, 100 meter niet.
Aan de westrand gelden de rasters
tegen de motorcrossers als maaigrens van de te maaien stroken.
Ook hier werd om en om gemaaid.

moesdistel

De poel ten zuiden van De Bleeke
heide werd ook meegenomen. In
een eerder stadium werden de akkerdistels twee keer gemaaid. Ook
de welweilandjes tegen de Strijbeekse Beek (de Kleine Maaien)
werden gemaaid. Opvallend is de
landschappelijke schoonheid van
deze weilandjes met de onlangs gegraven vennetjes die er nu al heel
natuurlijk bijliggen.
Ook dit jaar zal SBB de pitrus
maaien aan de rand van de vennen
van de Bleeke Heide. Mark en Leij
heeft verzocht een kleine strook te

laten staan als broedmogelijkheid
voor bijvoorbeeld dodaars, geoorde
fuut, zomertaling en mogelijk ook
watersnip. Mark en Leij kan zich
volledig vinden in het maaibeheer
dat SBB hier toepast.
De hooilanden van het Merkske
werden vanaf half juli gemaaid met
de maaibalk en rupstrekker en met
een éénasser en lichte trekker. Mark
en Leij zou er voorstander van zijn
dat percelen waarin roepende kwartelhaantje geïnventariseerd zijn, later gemaaid zouden worden. Er
komt nogal wat Moesdistel voor,
plaatselijk wordt die gespaard tijdens het maaien. Door de zijmaaibalk van de firma Kennes kan plaatselijk ook over de greppels worden
gemaaid.
Bovenstaande gegevens werden
aangeleverd door Mannie Augustijn
en Edwin van Meel van SBB en leden van Mark en Leij.
Werkdagen
Aanstaand winterseizoen organiseert Mark en Leij vier werkdagen
voor onze leden. Minimaal één
daarvan zouden we bij SBB willen
besteden. We denken daarbij aan
het Poetjesven (ten zuiden van
Nonnenven/Diepven), waar we deze zomer met Anton van Haperen,
Hein van Nunen, Edwin van Meel
en een aantal Mark en Leijers een
werkbezoek brachten. Er is toen afgesproken de zuidrand van het perceel en de strook onmiddellijk rond
het ven vrij te zetten voor een betere zoninval en daardoor meer groeimogelijkheden voor gagel.
Mark en Leij heeft SBB voorgesteld een zaterdagochtend voorafgaande aan de werkdag een paar
uur met enkele mensen met een motorzaag aan de gang te gaan zodat
op de eigenlijke werkdag geen bomen meer hoeven te vallen, wat met
een (vrij) grote groep mensen gevaarlijk kan zijn. We kunnen ons
dan beperken tot het klein zagen en
wegslepen van takken en kronen.
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Onze huiskip!
Ruim een jaar is onze tuin een bewoonster rijker. Niet een eenzame
broedende vogel of een terugkerende dwaalgast, nee: een kip. Ze
is de enige kip in de tuin, dus: het
rijk alleen. Zielig? Allerminst!
Ruimte en voedsel genoeg in onze
tuin. Daarbij komt nog dat onze
huiskip Margot echt een gezelschapsdier is. Destijds als eendagskuiken bij ons komen aanlopen, of
liever gezegd: in een borstzakje
van een blouse meegenomen, met
de nodige zorg opgevoed, is onze
kip zich nogal aan ons in het bijzonder en gezelschap in het algemeen gaan hechten.

de tuin en wanneer je vergeten bent
de vliegendeur dicht te doen komt
ze met regelmaat de keuken binnenwandelen om degene gezelschap te
houden die daar aan het werk is.
Zelfs kwispelt ze af en toe, al is dat
om haar staart te ordenen en te fatsoeneren. En de zonaanbidder die in
de tuin een paar uurtjes zon pakt,
moet waken voor een grote witte
vlek op de buik omdat daar steevast
de kip op gaat liggen omdat 'ze er
nou eenmaal graag bij wil zijn'.
Kortom, onze kip is nogal aan gezelschap gehecht, zoals wij ons heel
erg aan haar gezelschap zijn gaan
hechten.

Onze kip vertoont al geruime tijd
het gedrag wat je eerder bij een
trouwe viervoeter zou verwachten.
Onze 'tweevoeter' laat zich 's morgens meteen horen als de achterdeur wordt opengedraaid, komt
aanrennen als ze je ziet of wanneer
je jezelf verstopt en fluit, ze verjaagt af en toe zo 's een vogeltje uit

Maar, helaas, problemen heeft iedereen, dus ook Margot. Aangezien
ze de enige 'vaste bewoonster' van
de tuin is, was ze in het begin nogal
trots op haar eigendom. Ze verdedigde haar territorium met heel haar
hebben en houden. Zodra er een
mus, merel, duif of ander soort
'indringer' een landing trachtte te
maken in haar tuin voor een culinaire break, stond Margot al op de landingsbaan met haar vleugels gespreid duidelijk te maken dat ze niet
van dit soort bezoek gediend was.
En als er dan toch een vogel in
slaagde te landen, dan nam ze een
spurt en verjoeg met haar inmiddels
rood aangelopen kam en lellen de
vijand.
Dus, een tijdje geen vogels in de
tuin dan alleen Margot. Toen merkte ze dat dit toch wel wat saai werd;
de vogels werden brutaler; en uiteindelijk laat ze toch de vogels toe,
die inmiddels haar vrienden zijn
geworden. Het blijken er steeds
meer te worden, aangezien de voederbak natuurlijk een makkelijk
maaltje is voor de vogels. Zo houdt
al geruime tijd een groep van twaalf
huismussen, een koppeltje Turkse

Tomas met Margot

Lloyd met Margot
tortels, een stel merels en staartmezen en een houtduif onze kip gezelschap. Toch wel gezellig, wanneer
je Margot nu gemoedelijk ziet wandelen tussen haar gevleugelde
maatjes.
Al deze vogels vormen allerminst
een bedreiging voor Margot, behalve dat ze de voedselvoorraad sneller
dan normaal doen slinken. Wel een
gevaar voor de kip zijn katten en
sperwers. Al menig keer heeft een
kat haar beslopen en aangevallen,
maar wanneer Margot zich dan
groot en rood maakt en met haar
vleugels begint te fladderen, zet de
kat het meestal wel op een lopen.
Met haar gekakel heeft ze inmiddels
ons ook gealarmeerd en naar buiten
rennend, zien we meestal niet meer
dan een kattenstaart die verdwijnt
achter de schutting.
De sperweraanval was iets serieuzer. Toevallig loopt een van ons die
ziek op de bank lag naar het raam,
ziet Margot over het grasveld struinen en ziet tegelijkertijd een roofvogel uit de lucht vallen, zich stor-
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tend op een makkelijk maaltje kip.
Margot springt in de lucht, begint
als een gek te fladderen en kakelt
volledig in paniek een rododendronstruik in. De roofvogel vliegt
nog een paar keer laag over het gras
en gaat op de schutting zitten. De
zieke huisgenoot rent door de regen, in zijn pyjama, op blote voeten
naar buiten en zelfs wanneer hij de
roofvogel tot op vier à vijf meter
nadert, blijft die, inmiddels geïdentificeerd als een sperwer, rustig zitten en vliegt na een tijdje doodgemoedereerd weg. Rotbeest! Wie
aan Margot komt, komt aan ons!
Margot, volledig van de kaart, drukt
zich in doodsangst plat tegen de
schutting en ze laat zich niet pakken. Ze rent als een gek de keuken
in en zet daar haar voorstelling
voort, totdat ze eindelijk rustig
wordt en in warme armen indommelt.

'uithuisplaatsing'. Maar zodra je
haar weer loslaat en de keukendeur
openstaat, vervalt ze meteen weer
in haar slechte gewoonte. Toch
schijnt ze het ook erg naar haar zin
te hebben in het speciaal voor haar
gebouwde hok.
Over slechte gewoonten gesproken.
Margot heeft af en toe de neiging
voor haar vreemde mensen aan te
vallen. Ze deinst er niet voor terug
iemand die door de poort de tuin
binnenkomt de broekspijpen in te
vliegen, maar meestal laat ze het
wel bij een beetje gepik in de
schoenen.
Van onze tuin is trouwens niet veel
meer over, tenminste die bloemen
en planten die kleiner zijn dan Margot. Zelfs de lavendelstruikjes hebben het begeven onder de wroet- en
scharrelwoede van onze kip. Gelukkig dat onze tuin vooral bestaat uit
grotere struiken en bomen!

Gelukkig is dit slechts éénmaal
voorgekomen en leidt Margot al
weer een paar maanden een rustig,
verwend leven. Verwend? Dat zeker. Zodra Margot je hoort of ziet,
moet ze bij je zijn. Ze loopt tussen
je benen door en volgt je waar je
ook maar heen gaat. Je moet haar
even aanhalen, aaien of oppakken
als ze haar kop smekend omhoog
richt en schijnt te zeggen: "Nou,
komt er nog wat van?"
Ondanks dat ze in principe niet verder mag komen dan de keuken, lukt
het haar nog wel eens de woonkamer binnen te glippen! Een paar
weken geleden kwam er een vriend
langs, terwijl één van ons Margot
aan het zoeken was. We vroegen de
vriend of hij haar had gezien waarop hij antwoordde: "Een kip? Ja, er
zat er een op de bank!" Eenmaal
binnen zagen we Margot zich ingenesteld tussen de kussens zitten.
Maar dit gaat ons toch ook te ver:
het is en blijft immers een kip! Met
een zielig gepiep laat ze weten het
absoluut niet eens te zijn met haar

Al met al kunnen we toch zeggen
dat we erg veel plezier beleven aan
onze Margot. Tegen ons doet ze erg
vriendelijk en over de opbrengst
van ongeveer vier eieren per week
mogen we toch ook niet klagen.
Niemand van ons had ooit kunnen
bedenken dat kippen zulke fijne
huisdieren kunnen zijn, mits natuurlijk met veel aandacht opgevoed. In
de ondertussen aangeschafte kippenencyclopedie lazen we dat kippen
wel 25 jaar kunnen worden.
Toch een prettig vooruitzicht, dat
we nog vele jaren van Margot kunnen genieten. Ook zij schijnt het er
mee eens te zijn, wanneer ze met
één oog dicht op schoot in slaap
valt, terwijl ze met een zacht 'pokpok-pok' lijkt te willen meedoen
aan ons gesprek.
Tomas Degenaar
Vragen of opmerkingen?
Telefoon 0161-492248 of mail
r.degenaar@12move.nl

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).

cursus landschapshistorie
het landschap als historische bron
Mark en Leij organiseert het komende voorjaar voor iedereen een
bijzondere cursus over de geschiedenis van onze eigen streek. Bij deze cursus kunt u veel leren over het
ontstaan, het gebruik en de ontwikkeling van het Brabantse landschap
vanaf de prehistorie tot heden.
Cursusleider is dr. Karel Leenders,
deskundig streekhistoricus bij uitstek en bovendien een zeer aangenaam verteller.
De cursus bestaat uit acht avondlessen op woensdag en donderdag en
twee dagexcursies per fiets in de
streek. De avondlessen bestaan uit
een veldverkenning in de omgeving, gevolgd door theorie en zelfwerkzaamheid. Meer informatie in
de volgende Mark en Leij Nieuwsbrief, december 2002.
Nou al interesse? Geef uw deelname aan deze cursus dan alvast zo
snel mogelijk door! Bel, mail of
schrijf naar;
John van Raak
Ravenbos 3
48661EG Chaam
tel: 0161-491803
email: jvanraak@concepts.nl
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Waarnemingen in de streek
Bleeke Heide
Op de Bleeke Heide alarmeerden in
juni 2 paartjes tureluurs. Van 1
paartje werden de jongen waarschijnlijk uitgemaaid. Het andere
paartje bracht tenminste een jong
groot. Ook in het vennengebied ten
noorden van Turnhout zijn tureluurs
er in geslaagd jongen groot te brengen. De tureluur is in Nederland
een zeldzame broedvogel en in het
binnenland uiterst zeldzaam. Hij
staat daarom ook op de Rode Lijst.

werden ook regelmatig groepjes
kemphanen (op 28 juni 12) gezien.
Op 8 juli ziet John Frijters: 2 dodaarsjes, 1 fuut, 12 bergeenden, 5
wintertalingen, 30 scholeksters, 3
kleine plevieren, meer dan 300 kieviten, 20 grutto's. 20 wulpen, 5 regenwulpen, 1 tureluur, 1 groenpootruiter, 1 zwarte ruiter, 2 witgatjes, 2
bosruiters, 2 oeverlopers, 15 kemphanen en 8 kleine mantelmeeuwen.
Op 9 juli zag Wil Luijff drie kluten
op de Bleeke Heide: 2 adulte en 1
juveniel exemplaar. Op dezelfde
dag werd aan de zuidrand van het
reservaat nog een alarmerende gele
kwikstaart gezien.
Op 16 juli zijn de eerste smienten
aanwezig. Er zijn dan nog altijd enkele tientallen grutto's.
Op 22 juli nog altijd enkele smienten, 6 kleine plevieren en een geoorde fuut.

tureluur

Ook waren er eind mei, begin juni
een tiental alarmerende paartjes
grutto's. Het is niet duidelijk hoeveel jongen er groot gekomen zijn.
Wel is duidelijk dat predatoren een
zware tol eisten onder de vogelbevolking van de Bleeke Heide. Zo
werden er van een tiental broedende
meerkoeten geen jongen gezien.
Ook van zomertalingen en geoorde
futen (op 28 juni nog een paartje
aanwezig) zijn dit jaar geen jongen
waargenomen. Mogelijk hadden de
dodaarsjes wel 1 jong. De 2 paartjes
bergeenden slaagden er wel in hun
jongen groot te brengen.
Ook in juni foerageerden er op en
rond de Bleeke Heide 2 ooievaars.
De laatste weken van juni nog maar
slechts 1 exemplaar. In deze maand

krombekstrandloper

regenwulpen, enkele watersnippen,
5 oeverlopers, 2 kemphanen, 15
grutto's, 13 witgatjes, enkele groenpootruiters, 3 aalscholvers, 1 lepelaar, 30 gele kwikstaarten, 1 vrouwtje bruine kiekendief, 2 jagende
boomvalken, en .....1 koninginnepage. Het aantal exoten wordt uitgebreid met een rosse fluiteend. Ook
het kwelweiland tegen de Strijbeekse Beek (groenpootruiters, witgatjes, watersnippen, gele kwikken,
weide- en bosbeekkjuffer) ligt er
mooi bij met vele libellensoorten
boven beide plasjes.
Op 11 augustus ziet Henk Laarhoven 4 zomertalingen in eclipskleed.
Op 22 augustus leiden 2 juveniele
krombekstrandlopers tot enige determinatieverwarring bij enkele
waarnemers. Deze dag zijn er ook 1
zomertaling en 1 bosruiter aanwezig.

kleine plevier

Op 1 augustus foerageren er een
krombekstrandloper, 40 kemphanen
en 3 groenpootruiters.
In week 32 begint de trek goed op
gang te komen. Deze week worden
waargenomen: een groep van 10
zwarte sterns, 1 temmincks strandloper, 2 kleine plevieren, groepjes
tapuit
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Op 25 augustus veroorzaakt een jagend vrouwtje bruine kiekendief de
nodige paniek onder de aanwezige
vogelbevolking.
Vanaf half juli tot begin september
zijn er 3 aalscholvers permanent
aanwezig op de Bleeke Heide.
Meestal in de dode boom in de zuidelijkste plas.

aalscholver
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Goor, 7 op het Langven en 2 op het
Rondven. Gelukkig konden we ook
dit jaar vaak genieten van de sierlijke vlucht van boomvalk boven de
weilanden, grenzend aan de Strijbeekse Heide.
De Mark
Op 15 juni konden Henk Laarhoven, Will Woestenberg, Frank Degenaar en Johan Schaerlaeckens
langdurig genieten van 3 uitgevlogen jonge ijsvogels in een afgesloten meander van de Mark. Ter
plaatse zongen ook zomertortel en
bosrietzanger en alarmerende zwaluwen kondigden een jagende
boomvalk aan. In het Zaartpark in
Breda stad vlogen jonge ijsvogels
uit (info Huub Don). Ook in 't
Merkske was er een geslaagd
broedgeval van de ijsvogel.

evenaar overwinteren zoals boomvalk en wespendief hebben het
moeilijk. Van de wespendief kwamen dit jaar nauwelijks waarnemingen binnen. Boomvalken werden
gezien boven het Ossengoor, de
Strijbeekse heide, de Bleeke heide,
het Groeske en de Mark ter hoogte
van Galder. Hoogstwaarschijnlijk
hebben de boomvalken op al deze
plaatsen gebroed.
Op 5 en 15 augustus werd er boven
de Bleeke Heide een jagend vrouwtje bruine kiekendief gezien.
Er waren veel meldingen van uitgevlogen steenuilen die het niet gered
hebben. Waarschijnlijk hebben een
aantal jonge steenuilen tijdens de
warme dagen voortijdig het nest
verlaten. Mogelijk is er dit jaar ook
een gebrek aan muizen geweest
omdat er ook veel dode jonge kerkuilen waren.

Vanaf week 32 foerageren er op de
weilanden ten zuiden van het reservaatgebied vaak enkele tapuiten en
menggroepen van paapjes en roodborsttapuiten.
Srijbeekse Heide
Waarschijnlijk door de aantrekkingskracht van de Bleeke Heide is
het de laatste jaren wat rustiger op
de vennen van de Strijbeekse Heide. Toch doet Jan Vermeulen op 11
augustus een merkwaardige waarneming: Plotseling is er een concentratie dodaarsjes: 6 op het Zwart

paapje

boomvalk

Roofvogels
Het is bekend dat er in toenemende
mate jonge haviken van de nesten
gelicht worden. Klimsporen in de
horstboom leveren vaak het bewijs
van geroofde nesten. De vogels
worden mogelijk gebruikt voor de
valkenjacht en zouden als zodanig
ook veel geld waard zijn. Leden
van Mark en Leij en Huub Don
hebben dit jaar daarom niet veel
ruchtbaarheid gegeven aan ontdekte
havikshorsten. We konden dan ook
constateren dat van horsten op de
Strijbeekse Heide (2), de Alphense
Bergen en de Staatsbossen jonge
vogels uitvlogen.
Roofvogels die ten zuiden van de

Het Broek
Langs de beken en sloten door 't
Broek ontwikkelen zich brede rietkragen. Verheugend waren dan ook
de toenemende aantallen van kleine
karekiet, bosrietzanger en spotvogel. Ook botanisch een leuke ontwikkeling: langs sommige weilanden werden flinke concentraties van
de zeldzame plant poelruit gezien.
Overige vogelwaarnemingen
Gedurende mei, juni en juli werden
regelmatig putters gezien in het
Mark en Leij reservaat langs de
Kerkdreef. Mogelijk was hier een
broedgeval. Gedurende deze maanden ook veel waarnemingen van
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groepjes kruisbekken.
Op 14 augustus foerageert er op de
Regte Heide een juveniele lepelaar.
Kees van Beckhoven ziet op 25 augustus 2 witte ooievaars boven de
bebouwde kom van Chaam.
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Hans Martens zag aan de overkant
van de Strijbeekse Beek een groep
van maar liefst 16 reeën.
Op 1 augustus grazen 2 reeën midden overdag op de welweilandjes
tegen de Strijbeekse Beek ten zuiden van de Bleeke
Heide.
lepelaar

Zoogdieren
Van boswachter Edwin van Meel
vernamen we dat er een vossenburcht uitgelopen is in de boswachterij Chaam en een in de boswachterij Ulvenhout. Verder heeft Edwin
drie welpjes gezien op de Strijbeekse heide. Ook kreeg hij van drie
verschillende mensen een melding
dat er bij de rand van het bos van
Gilze richting Chaam een das is
waargenomen. Men heeft een exacte beschrijving gegeven. Ook Mark
en Leij leden zijn berichten ter ore
gekomen dat zich hier dassen ophouden.

Libellen en vlinders
In juni werd een groot
aantal distelvlinders
waargenomen. Nog
wat later in het jaar
een verheugend groot
aantal waarnemingen
van koninginnepages.
Welke indruk deze vlinder maakt,
wordt door Kees van de Broeck
treffend omschreven (zie de mailbox).
Op 16 juni vloog er een kolibrievlinder in een tuin in Meerle.
Tijdens zonnige dagen in juni vlogen boven de Strijbeekse beek tussen Grazen en de Ulicotenseweg
vele tientallen weidebeekjuffers en
een achttal bosbeekjuffers.
Frans Vermeer inventariseerde op
18 juni op verschillende plaatsen de
beekjuffers: bij de Chaamse beek
bij de Geersbroekseweg vlogen 8
mannetjes bosbeekjuffer en 1 vuur-

poelruit

juffer. Boven de Strijbeekse beek
bij de Ulicotenseweg/Chaamseweg
vlogen 10 weidebeekjuffers, 1
vuurjuffer, 5 watersnuffels en 1
platbuik. Bij de Oude Loop: 21
weidebeekjuffers, 2 mannetjes bosbeekjuffers, 1 copula en 2 vuurjuffers. Boven het Merkske bij de Haldijk: 10 weidebeekjuffers en 1 bosbeekjuffer. Boven het Merkske bij 't
Groeske: 15 weidebeekjuffers en 2
copula. Boven het Merkske bij Halsche Beemden: 5 bosbeekjuffers en
200 weidebeekjuffers.
Johan Schaerlaeckens telde op 8 juli 39 bosbeekjuffers boven de Laag
Heiveldse Beek die door 't Broek
loopt.
In de vorige nieuwsbrief werd al
melding gemakt van zwervende
bosbeekjuffers: Op 31 juli werd
zelfs in het centrum van Alphen,
ver van enig stromend water, een
bosbeekjuffer gezien.
Op 30 juli veel vlinders op de uitgerasterde ruigtes langs het zandpad
van de Bleeke Heide: 1 grote beervlinder, 1 klein geaderd witje, verscheidene landkaartjes (waarvan 6
op een bloem van het duizendblad)
en verschillende citroenvlinders.
Verder opvallend veel oranje zandoogjes.
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In grote natuur- en vlindervriendelijke tuinen kon men deze zomer
naar hartelust genieten van grote
aantallen vlinders die o.a. op de
buddleja's afkwamen. Bij Will
Woestenberg, Hubert Donkers,
Henk Laarhoven en Guust van der
Steen waren vaak honderden vlinders actief. Allen zagen koninginnepages. (Will zag zelfs vaak drie
koninginnepages tegelijk), maar
ook kleine vossen, distelvlinders,
atalanta's, dagpauwogen, gehakkelde aurelea's, witjes, landkaartjes, citroentjes. Bij Guust ontdekten de
kleinkinderen (jong geleerd is oud
gedaan) een groentje. Will zag verder nog twee luzernevlinders in zijn
tuin.
De tijgerspin
De Argiope bruennichi, in gewoon
Nederlands wespspin of tijgerspin,
is de laatste jaren flink naar het
noorden en westen aan het oprukken. Uit de twee Nederlandse namen voor hetzelfde dier blijkt maar
weer dat het soms toch ook belangrijk is de Latijnse naam in de gaten
te houden. Volgens wetenschappers
is het een teken dat de gemiddelde
temperatuur oploopt, bijv. doordat
de winters minder koud zijn. In de
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koninginnepage

Thieme's spinnengids van 1985
wordt bij de soort nog vermeld dat
ze lokaal in Frankrijk, Duitsland,
België en Zuid-Engeland voorkomt
en dat ze ontbreekt in Nederland.
Inmiddels is deze soort verder noordelijk opgerukt naar Denemarken
en het midden van Engeland. In Nederland zijn er ook al waarnemingen van de Veluwe. Sinds enkele
jaren komen er ook meldingen uit
de streek dat deze spin waargenomen wordt. Dit jaar zijn er de eerste
bekende waarnemingen op het Bels
lijntje en de Bleeke Heide. In het
gebied van de Beerze (middenBrabant) is de soort al vrij algemeen.
Uit de mailbox
Kees van de Broeck: Op vrijdag 2
augustus 2002 lagen we lekker bij
het Weidebad in Chaam op onze
handdoeken in de zon, toen er plotseling een vlinder onze kant op
kwam. De vlucht van deze vlinder
was zo gracieus, dat het leek of de
zwaartekracht geen vat op hem had.
Hij was geelbruin en prachtig getekend, ook was hij wat groter dan
bijvoorbeeld een atalanta of een
dagpauwoog. Tot onze verbazing

landde hij vlak naast onze handdoeken in het gras en liet zich daar ongeveer vijf minuten door ons en vele andere bezoekers uitgebreid bewonderen. Thuisgekomen hebben
we hem voor de zekerheid nog opgezocht in een vlinderboek en het
was inderdaad een prachtige koninginnepage.
Kees van de Broeck (21 augustus):
Reeds meer dan een week zie ik dagelijks in mijn tuin een groep van
ongeveer 25 hoornaars aan de bast
van jonge wilgentenen knagen.
Jan Vermeulen (1 september): Vanmorgen even op Bleeke Heide geweest. De trek is kennelijk begonnen en tussen de maïsvelden gezien: 5 paapjes, 3 tapuiten en 2
roodborsttapuiten. Verder boomvalk, dodaars en bosruiter en het
gewone spul.
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
Telefoon: 0161-492046
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Overleg rondweg Baarle-Nassau
Op 1 juli vond er een overleg
plaats over de rondweg tussen de
gemeente Baarle-Nassau, de initiatiefnemer, en een aantal natuurverenigingen waaronder Mark en
Leij. Frans Vermeer en Kees van
den Brandt vertegenwoordigden
Mark en Leij. Daarnaast waren
aanwezig vertegenwoordigers van
de provincies Noord-Brabant en
Antwerpen en het adviesbureau
Arcadis.
In het overleg kwamen aan de orde
alle lopende natuuronderzoeken,
en informatie inzake de aanpak
van de Milieu Effecten Rapportage, en de afstemming van dit project met het herinrichtingsplan
Baarle - Belgische grens.
Belangrijkste bespreekpunten
Er kwamen diverse punten aan de
orde:
Hoe is het beleid inzake de afwaardering van de weg Ulvenhout Baarle? Door recente investeringen
is het niet realistisch te veronderstellen dat dit op korte termijn gaat
gebeuren. Het beleid vanuit de provincie is dat dit op lange termijn
misschien een mogelijkheid is.
De visie op het wegvak Baarle
(Schaluinen) - Grens is dat dit wegvak wel minimaal verbreed zal
moeten worden en dat de aankleding van het groen aangepast wordt.
Tevens blijft het landbouwverkeer
op deze weg aanwezig. De reacties
van de meeste aanwezigen op deze
visie waren positief.
Opmerkingen van natuurzijde: Het
traject tussen Weelde - Statie en de
Ring Turnhout wordt een "70 km/u"
weg. Houd hierbij rekening met het
ontwerp aan de Nederlandse kant.
Als de weg te goed gemaakt wordt,
ontstaat er een sluiproute van
Utrecht naar Antwerpen. Doe ook
iets aan handhaving van de toege-

stane maximum snelheid. Bijna alle
ongevallen zijn te wijten aan overdreven snelheid.
Zorg voor een goede ecologische
verbindingszone. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het Bels
Lijntje. Verbreed dit, tevens kan er
parallel aan de oude spoorweg een
zandweg voor ruiters aangelegd
worden hetgeen voor een permanente onbegroeide zandbodem
zorgt. Zorg ook voor een ecologische verbindingszone langs de nieuwe rondweg.
De MER
Vervolgens kwam de stand van zaken van de MER (= Milieu Effecten
Rapportage) 'Omlegging Baarle'
aan de orde. Voor diverse fauna
groepen werden deze zomer aanvullende onderzoeken gepleegd.
Opmerking vanuit natuur: Neem de
bestaande inventarisatiegegevens
van het Zwarte Water mee.
Hoewel Mark en Leij geen voorstander is van de noordelijke omleiding kan uit het MER onderzoek

blijken dat deze voor de leefbaarheid van de kom noodzakelijk is. In
dit geval menen wij dat de noordelijke rondweg paralel aan de Franse
Baan moet komen, zodat de Franse
baan voor gebruikers van zandwegen blijft bestaan en tevens dienst
doet als ecologische verbindingszone.
Er moet ook voldoende aandacht
zijn voor diverse fauna groepen bij
de inrichting van de weg.
De provincie spreekt uit dat zij het
haar plicht vindt de weg zo ecologisch mogelijk in te passen.
Tenslotte
Hoewel we een beetje het gevoel
hadden dat we deze voorlichting
hebben gekregen opdat in de vervolgprocedures zo min mogelijk
weerstand zal ontstaan, hebben we
bij het geheel toch geen slecht gevoel. Als de uitwerking gebeurt zoals men nu zegt dat de intentie is,
kan Mark en Leij hiermee akkoord
gaan.

Mark & Leij Nieuwsbrief
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Werkgroep amfibieën
De werkgroep amfibieën inventariseert de beken, sloten, poelen, vennen en vijvers in de streek. Onderstaand een kort overzicht:
De meest gevangen soorten vis in
de beken zijn de stekelbaars, het
bermpje en de grondel. In het
Merkske is vorig seizoen ook de
kleine modderkruiper aangetroffen.
De drie laatst genoemde soorten
worden het meest verward met de
meervallen, ook wel snorvissen genoemd. De meerval kan wel 25 centimeter lang worden, maar is al enkele decennia niet meer waargenomen in onze wateren.

De grondel en het bermpje zijn typische soorten die in laaglandbeken
thuis horen en kunnen een maximale lengte bereiken van 20 resp. 15
centimeter. De grondel heeft in ver-

houding grote ogen en 1 paar haren,
het bermpje heeft 3 paar haren aan
de onderkaken. Beide soorten houden van stromend relatief schoon
water maar stellen niet echt hoge eisen aan de waterkwaliteit en het
zuurstofgehalte. Naast de kleine
modderkruiper, die meer in stilstaand water wordt waargenomen
zijn ook zij snorhaar-dragende soorten. Uit de vangstgegevens van de
afgelopen twee seizoenen (Merkske
en Strijbeekse beek) blijkt de populatie bermpjes en grondels nagenoeg even groot, waarbij de grondels gemiddeld meer stroomafwaarts voorkomen en de bermpjes
vooral op plekken waar veel stenen
in het water liggen. Beide soorten
lijken op het eerste oog identiek
maar hebben toch een aantal kenmerkende verschillen. Het bermpje
kleurt meer oranje/roze, is meer gevlekt, de rugvin staat iets meer naar
voren en ze heeft een ronde staartvin. De grondel geeft bij zonlicht
een blauwe weerspiegeling aan zijkant en rug en heeft een geknipte
ofwel gezwaluwstaarte staartvin.
Zowel de driedoornige als tiendoor-

nige stekelbaars komt voor in beekjes en sloten maar ook in de poelen
wordt deze soort gevangen. In de
poelen is het een minder gewenste
gast omdat dit relatief kleine visje
naast het hoofdvoedsel watervlooien ook amfibielarven op het menu
heeft staan. Zij staan daarmee voornamelijk de ontwikkeling van de

boomkikker in de weg. De boomkikker komt sinds 1985 (laatste
waarneming E.v.Meel op de Withagen te Ulicoten) niet meer in ons
gebied voor, maar SBB is bezig met
een herintroductieproject.
Jack Rombouts
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Plan Bieberg
Nog dit jaar start de Dienst Landelijk Gebied met de reconstructie
van De Mark ten zuiden van Breda. In de jaren zestig is De Mark
hier 'gekanaliseerd'. Met andere
woorden; de bochten zijn uit het
riviertje gehaald. Die bochten worden nu weer in ere hersteld.
De Mark gaat weer slingeren
Destijds was waterbeheer vooral
een kwestie van snel water afvoeren, ook de landbouw drong aan op
een vlugge ontwatering. Inmiddels
is de kijk op waterbeheer drastisch
veranderd. Nu wil men water juist
zo lang mogelijk vasthouden. In dat
beeld passen meanderende beken en
riviertjes. Op die manier krijgt water de kans in te zijgen in de bodem
(wat gunstig is voor de grondwaterstand) en verloopt de afvoer van
water naar de grote rivieren veel
gelijkmatiger.
De Mark ten zuiden van Breda zal
worden voorzien van twee bochten.
Dat gebeurt in het kader van het
landinrichtingsproject UlvenhoutGalder. Daarbij zal niet de oorspronkelijke bedding worden aangehouden, vertelt Anton van Haperen, namens Staatsbosbeheer betrokken bij het project. "Een oude
meander van de Mark is nu moerasgebied met allerlei waardevolle
planten en dieren. Dat willen we zo
houden."
Breda houdt droge voeten
Met de reconstructie van De Mark
worden verschillende doelen gediend, vertelt Van Haperen. "Het is
goed voor de natuur. Goed voor het
landschap. Goed voor de recreatie.
Goed voor de waterkwaliteit. Goed
voor het waterbeheer." Ten zuiden
van Breda zal de Mark ook voorzien worden van een vistrap. "Nu
ligt er een stuw. Daarmee is voor de

vissen de weg stroomopwaarts, naar
Breda, volledig afgesloten. De vistrap beëindigt die blokkade. Een en
ander zal niet ten koste gaan van de
afvoercapaciteit van de Mark. Breda wil natuurlijk droge voeten houden."
Het project Bieberg, zoals de reconstructie officieel heet, zal nog dit
jaar van start gaan en moet medio
2003 zijn afgerond. Het huidige
fietspad langs de boorden van De
Mark zal worden verplaatst. Ook
komen er in het gebied verschillende wandelroutes. Al eerder is het
Markdal aangewezen als Ecologische Hoofdstructuur (EHS), de percelen langs de oever zijn al in het
bezit van Staatsbosbeheer. Een
markante boerderij, onder de rook
van Breda, blijft behouden en krijgt
een nieuwe functie. Dat wordt een
kantoor van Staatsbosbeheer.
Project met uitstraling
Plan Bieberg is een project met uitstraling, vindt Van Haperen. "Breda
en beken zijn de gezichtsbepalende
elementen van reconstructiegebied
De Baronie. Die elementen komen
in dit project bij elkaar. Wij hebben
ook veel waardering voor de deskundige inzet van waterschap Mark

en Weerijs". Reconstructiecommissie De Baronie heeft een belangrijke rol gespeeld in realisering van
Bieberg. "Financiering is lange tijd
een punt van discussie geweest.
Partijen kwamen elkaar voortdurend tegen in de reconstructiecommissie De Baronie. In de marge van
dat overleg is er veel gepraat over
dit project."
Financiën
De financiering van al deze plannen
heeft heel wat voeten in aarde gehad. Verkeer en Waterstaat bleek
ondanks eerdere toezeggingen niet
bij te willen dragen. Het Hoogheemraadschap van West-Brabant,
Waterschap Mark en Weerijs en de
Dienst Landelijk Gebied hebben
recent het financieringsgat gedicht.
Ook de Europese Unie zal bijdragen, naar verwachting 25%! In de
komende maanden zal de Provincie
(Gedeputeerde Staten) zich uitspreken over het plan. Als GS groen
licht geeft kan volgend voorjaar de
schop in de grond. Vooraf zal de
landinrichtingscommissie u nog uitnodigen voor een voorlichtingsavond. Dan kun u van dichtbij kennisnemen van de uiteindelijke plannen.
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Overleg met gemeente Baarle-Nassau
Stafmedewerker Anton van Haperen van Staatsbosbeheer en Johan
Schaerlaeckens van Mark en Leij
hadden woensdag 12 juni een gesprek met burgemeester Hendrickx, wethouder Kerremans en
ambtenaar Johan Huyben, voornamelijk over de herbestemming
militaire terreinen Baarle-Nassau
en Ulicoten.
Wat betreft de 3 kleine complexen
(samen 8 ha) ten zuiden van Ulicoten: deze kunnen terug naar de natuur. Mogelijk wordt een van de
drie door de provincie aangewezen
als opslagplaats voor vuurwerk.
Wat betreft de grotere op het Ghil
(18 ha): hierover waren vage be-

sprekingen gaande tussen de gemeente en een bedrijf, dat al een
half jaar niets van zich heeft laten
horen. Mocht dit niet doorgaan dan
wil de gemeente met SBB meedenken over de ontwikkeling van een
grensoverschrijdend natuurgebied,
eventueel gecombineerd met extensieve recreatie-educatie, dit ook in
het kader van een communicatietraject dat SBB met Vlaamse natuurinstanties aan het opzetten is.
Ook wat betreft het (tot nu toe desastreuze) bermbeheer wil de gemeente best meedenken. Ze zouden
een voorstel van ons hiertoe op prijs
stellen. Hierover zal Frans Vermeer
namens Mark en Leij contact opnemen met de gemeente.

Tijdens dit gesprek werd ook nog
gesproken over de recreatieve ontwikkelingen in 't Groeske als bedreiging voor 't Merkske. De gemeente zegde toe toekomstige aanvragen in dit verband nauwkeuriger
te zullen toetsen.
Over enkele maanden (als het communicatieplan met de Vlamingen
duidelijker is) zal Anton van Haperen (SBB) contact met de gemeente
opnemen om te komen tot een gezamenlijke visie over de recreatie ter
plaatse. Zowel Anton van Haperen
als Johan Schaerlaeckens hadden
een goed gevoel over het overleg,
vooral de burgemeester toonde begrip voor de ons aangedragen punten.

Water in de peiling
en beheer. Het educatieve programma omvat fiets- en wandelroutes,
excursies, voorlichtingsbijeenkomsten voor speciale doelgroepen en
een internetsite.

De Brabantse Milieufederatie, de
Provincie Noord-Brabant en alle
Brabantse waterschappen en natuurterreinbeheerders werken op
dit moment samen aan een groot
project rond Educatieve Grondwatermeters. In de eerste week van
oktober zal er op 15 verschillende
plaatsen in Noord-Brabant een
grondwatermeter staan en gaat een
educatief programma van start.
Grondwater in relatie tot natuur
De grondwatermeters zijn aantrekkelijk vormgegeven en maken de
grondwaterstand zichtbaar. In het
ontwerp zijn twee panelen opgenomen. Een geeft algemene informatie
over grondwater en de meter. Het
tweede paneel gaat specifiek in op
de grondwatersituatie ter plaatse en
ingrepen en maatregelen die daarbij
een rol spelen. De locaties zijn zo
gekozen dat er veel wandelaars en

fietsers langs komen. Rondom de
grondwatermeters wordt een educatief programma ontwikkeld, dat als
doel heeft een breed publiek bewust
te laten worden van waarde en betekenis van grondwater in relatie tot
natuur en landschap en tot gebruik

Bleeke Heide
De Bleeke Heide is een van de 15
locaties waar een grondwatermeter
komt. De clustering van meerdere
locaties per regio maakt het mogelijk om per 2 of 3 grondwatermeters
een wandel- of fietsroute uit te zetten.
Met het project Water in de peiling
wordt bij een breed publiek, behalve de genoemde bewustwording,
ook draagvlak gecreëerd voor het
werk van waterschappen, natuurterreinbeheerders en provincie met betrekking tot integraal waterbeheer
en verdrogingsbestrijding.
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Terugblik: zomerse fietstocht juni
Het matige weer voorafgaande aan
de jaarlijkse M&L fietstocht was er
debet aan dat het aantal voorinschrijvingen lang onder de maat
bleef. Gelukkig verbeterden de
vooruitzichten gedurende de week
en daarmee het aantal deelnemers
dat tenslotte 65 zou blijken te zijn.
Met een tijdverschil van 20 minuten
vertrokken de peletons richting
Baarle-Nassau waar via het nieuw
aangelgede fietspad richting Hoogstratensebaan werd gefietst. Vandaar naar de Strumpt, waar je eigenlijk nooit helemaal de weg leert
kennen. Dat alles onder sterk meevallend weer. Toen de eerste zadelpijn zich liet voelen werd er aan het
begin van het fietspad langs de
Mark gestopt voor een drankje en
voor recuperatie van de pijnlijke lichaamsdelen.
Langs de Mark is het heerlijk fietsen, dan weer op de linker-, dan
weer op de rechteroever.
Wat is het toch jammer dat dit riviertje ooit ge(ab)normaliseerd
werd: nu is al het zo mooi; hoe
moet dat vroeger geweest zijn...

Bij een van de voormalige meanders van de Mark, wisten de vogelliefhebbers ons te vertellen, heeft
dit jaar met succes een ijsvogel gebroed en drie jongen grootgebracht.
Helaas lieten die ornithologische,
blauwe juweeltjes zich niet zien.

dit jaar haar tuin bij Bouvigne speciaal voor Mark en Leij ter beschikking gesteld. Hier werd ruim de tijd
genomen voor broodjes en koffie en
natuurlijk om eens rond te kijken in
het prachtig, klassiek aangelegde
park.

Voor de ravitaillering had het
Hoogheemraadschap Westbrabant

Nog één keer werd de Mark overgestoken en begon het laatste stuk van
de tocht die via het Ulvenhoutse
bos en later de Chaamse staatsbossen met in de berm langs de Slingerdreef vele bloeiende orchideeën
en met zijn geur van de bloesem
van de tamme kastanjebomen naar
camping Buitenlust leidde. Hier
werd door de liefhebbers nageborreld op het buitenterras waar inmiddels het zonnetje weer van de partij
was.
Frank Degenaar
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Excursie naar het Markiezaat
regio vooral in de zomermaanden
de rust ver te zoeken is, werd het
Markiezaat voor mensen afgesloten.
Doordat het terrein veel tegenstellingen kent als zout/zoet, nat/
droog, zand/ klei en open/ gesloten
komt vrijwel elke vogel uit het
boekje hier op enig moment voor.
Juist de nazomer en herfstperiode
zijn het meest geschikt voor een
wandeling omdat dan zowel de
broedvogels als de nazomertrekkers
aanwezig zijn.
De wandeling voert door ruig geaccidenteerd terrein en duurt ongeveer
tweeenhalf uur. Zonder laarzen
heeft het geen zin de tocht te maken. Meenemen dus!!

Het Markiezaat is een begrazingsgebied op de grens van Zeeland en
Brabant in de kom van het Oosterscheldebekken. Zondagochtend 29
september 9:00 vanaf het Marktplein organiseert Mark en Leij een
excursie naar dit natuurgebied.
Na de aanleg van de Oesterdam in
1984 onstond hier een brak-water
moeras van 2000 ha. Door de ligging aan de rand van een oud landgoedbos op de Brabantse Wal is
hier een natuurgebied in ontwikkeling dat in West-Europa uniek is.
Omdat de delta als broed-, foerageer- en rustgebied van grote waarde is voor vogels, en omdat in deze

Dialezing ijsvogels
Op vrijdag 22 november zal Kees
Bolkenbaas een prachtige dialezing presenteren over de ijsvogel.
Aanvang 20.00 uur in Bellevue.

Een blauwe pijl, die met grote snelheid laag over het wateroppervlak
om de bocht van de beek verdwijnt:
Er zijn slechts weinig gelukkigen
die de ijsvogel op deze manier uit
eigen waarneming kennen. De buitengewone schuwheid van de soort
maakt, dat hij ondanks zijn opvallende kleuren slechts met moeite
gezien wordt, zeker wanneer men
onbekend is met de roep; een helder
en doordringend tsjie.
Gelukkig zijn er steeds meer Mark
en Leijers die de ijsvogel in levende
lijve hebben gezien. Het aantal
waarnemingen in onze streek neemt
gelukkig gestaag toe. Maar zelfs
voor deze gelukkigen heeft de ijsvogel nog veel geheimen.
Onze gastspreker voor deze avond,
Kees Bolkenbaas uit SprangCapelle, is een autoriteit als het op
kennis van de ijsvogel aankomt.

Hij heeft veel
onderzoek gedaan naar
en werken
gepubliceerd over deze exotisch
aandoende vogel.
De ijsvogel is een superspecialist.
Hij heeft zich helemaal toegelegd
op het vangen van één soort prooi,
kleine visjes tot een lengte van 7 à 8
cm. Deze specialisatie heeft tot gevolg dat de soort enorme verliezen
kan lijden in strenge winters als de
visjes onder een dikke laag ijs verborgen zitten. Om deze verliezen te
compenseren kan de ijsvogel tot
wel drie broedsels in één seizoen
komen. Deze en vele andere aspecten over deze bijzondere vogel komen tijdens de dialezing aan bod.
Hoewel de avond slechts één soort
betreft, belooft het toch een interessante bijeenkomst te worden met
vele prachtige diaopnamen.
Will Woestenberg
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Dialezing over de heide
Op vrijdag 13 december zal onze
Belgische natuurvriend Fernand
Vreysen een zeer indringende serie
over onze heide presenteren.
Aanvang 20.00 uur in Bellevue.
De Heide
Heideterreinen zijn halfnatuurlijke
landschappen die ontstaan zijn door
toedoen van de mens, met name
door het rooien van bossen. De heide vormde in vroeger tijden een onmisbaar element van het boerenbedrijf. Men weidde er de schapen,
plaatste er bijenkorven en stak er
plaggen voor de potstal. De met
mest vermengde plaggen werden
dan gebruikt voor het bemesten van
de akkers. Met de opkomst van de
kunstmest liet men de heidevelden
aan hun lot over, met het gevolg dat
ze verruigden of werden ontgonnen
en met kunstmest vruchtbaar gemaakt.
Heidevlaktes zijn evenals andere
open biotopen onstabiele levensgemeenschappen. Daarom is men nu
verplicht zelf beheerswerken uit te
voeren om de heide in haar oorspronkelijke staat te kunnen behouden. Op het eerste gezicht lijkt zo'n
heideveld maar een desolaat landschap, maar schijn bedriegt. Heideterreinen hebben een uitzonderlijk
grote rijkdom aan dierenleven.
Vooral op de heiden van het drogere type kunnen we die fantastische
levensvormen bekijken. In het
voorjaar zijn er de vroegvliegende
zandbijen die uitsluitend op wilgenkatjes vliegen. Ook de meeste
wolfspinnen zijn in mei volwassen
en kan men ze zien rennen over
zandpaden en stuifzandvlaktes. In
de zomer ligt de heide er stil bij, als
versmacht door de gloeiende hitte.
De lucht trilt en de vlakte blaakt onder de felle zomerzon. In het warme
zand wemelt het van leven.

Het is een genoegen om de vele
soorten graafwespen met hun bonte
kleuren en elk met hun typische levenswijze te bewonderen. Ook de
sprinkhanen, de zangers onder de
insecten, laten van zich horen, terwijl de struikheide nu op het hoogtepunt is van haar bloeiperiode. De
herfst is weer het ogenblik dat de
zwammen hun vruchtlichamen, in
vele vormen en kleuren, te voorschijn laten komen om hun sporen
te verspreiden. Het is ook de tijd dat
nevel en mist de webben van de
wielweb- en hangmatspinnen omtoveren tot echte kunstwerkjes. Als de
winter zijn intrede doet is alle spinnen- en insectenleven voorbij, maar
ze hebben er wel voor gezorgd dat
het de volgende lente opnieuw wemelt van de kleine diertjes.
De voorbereidingen
Om deze diamontage te kunnen maken heb ik zeven jaren nodig gehad.
Dat wil niet zeggen dat ik alle dagen op pad was, verre van. Wij als
natuurfotografen zijn in grote mate
afhankelijk van het weer. Voor ons
moet de zon schijnen, want bij het
fotograferen van vogels, dieren en
landschappen hebben we licht nodig; Bij macrofotografie heb ik al
vele kilometers op ellebogen en

knieën moeten kruipen in het warme zand onder een blakende zon.
De presentatie
Deze diamontage heb ik als titel
"Kleinoden van de heide" gegeven.
Het is een klankdiareeks, opgebouwd volgens de seizoenen; we
beginnen met de winter. Deze montage gaat vooral over de kleine dieren zoals spinnen, graafbijen en wespen, sprinkhanen, vlinders, libellen, kevers, mieren en nog vele
andere juweeltjes Maar ook vogels,
amfibieën en reptielen, planten en
beheerswerken worden niet vergeten. Tenslotte is er nog een oproep
naar de openbare besturen en naar
natuurverenigingen toe om zuinig
om te springen met de weinige heide die ons nog rest en er eveneens
voor te zorgen, waar de mogelijkheid bestaat, dat nieuwe heideveldjes gecreëerd worden.
Het is belangrijk om weten dat alle
opnames werden gemaakt in de
vrije natuur volgens de strenge gedragscode van de Bond Verantwoorde NatuurFotografie (BVNF).
Veel van de opnamen zijn gefotografeerd in Nederlandse heidegebieden.
Fernand Vreysen
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De kaardebol

Faunatunnel
Chaamseweg
Vorig jaar heeft de provincie onder
de Chaamseweg, rijdend van Ulvenhout naar Chaam net even
voorbij de eerste flitspaal, een faunatunnel aangelegd.

De kaardebol (Dipsacus fullonum)
mag dan z'n nuttige functie voor
het kaarden van wol hebben verloren, maar het is en blijft nog steeds
een sierlijke plant. Zowel in bloei
als op een herfstige ochtend wanneer hij bedekt is met raggen en
dauw, levert dit een sprookjesachtig schouwspel op.
Kaardebollen komen in het wild
voor in o.a. het stroomgebied van
de Belgische Maas en is een beschermde plant. Aan de in het wild
groeiende kaardebollen blijft schapenwol hangen als ze langs deze
stekelige plant liepen. Zo kwamen
de mensen op het idee om de wol te
kammen met de bollen. De kaardekam zag er als volgt uit. Een houten
rekje, waartussen twee latten de
kaardebollen met hun steel geklemd
zaten. Door het kaarden komen de
wolvezels evenwijdig te liggen en
draaide men de gekaarde wol in elkaar om zo een sterke draad te krijgen. Ook werden ze gebruikt om
melkkannen mee schoon te maken
(kanneboender). De bakermat van
de kaardenbol ligt in Azië.

De kaardebol of weverskaarde is
een tweejarige plant d.w.z. dat pas
in het tweede jaar de bloemen op
lange stengels verschijnen. Als eerstejaars plant groeit hij laag bij de
grond als een plat rozet. De bladeren zijn spits en langwerpig en met
hun voeten vergroeid aan de stengel. Het is niet bepaald een plant
om zonder handschoenen aan te
pakken. Op een kalkrijke vochtige
en toch wel zonnige plaats groeit de
plant het beste.
De kleine roze tot paarsroze bloemen staan in geelbruine omwindselbladen, die samen de ovaalvormige,
cilindrische bol vormen. Deze heeft
een grootte van 4 tot 8 cm. De plant
trekt veel verschillende insecten aan
zoals hommels en bijen, die zorgen
dat de loszittende bloempjes er vanaf vallen. Ook is de plant zeer in
trek bij vogels zoals b.v. de putter.
Deze kan met zijn snaveltje de zaden uit de bol peuteren.
De kaardebol kan na de bloei worden gedroogd en is dan een zeer decoratieve bloem voor in droogboeketten.
Ghislaine Mermans

Via de tunnel kunnen dieren de weg
passeren zonder de kans te lopen in
het voorbij razend verkeer te sneuvelen. Ondanks een bijzondere constructie liep de tunnel een paar weken na aanleg onder water. De oostelijke buisingang lag te laag waardoor bij flinke regenbuien water in
de buisingang stroomde. Inmiddels
is de buis verlegd en ligt de ingang
hoger. Daardoor is dit euvel verholpen.
Verder zijn de rasters die de dieren
naar de buisingang moeten leiden
niet optimaal. Voor een deel ontbreken ze zelfs omdat de aanliggende
eigenaar hiervoor geen toestemming gaf. Na overleg tussen provincie en Mark en Leij zijn enkele aanvullende voorzieningen bedacht.
De landinrichtingscommissie hoopt
hiermee de werking te verbeteren.
Tot slot wil de landinrichtingscommissie "Ulvenhout-Galder" nog enkele faunapassages realiseren. Het
gaat om twee bruggen in de Chaamse Beek in de kom van Ulvenhout.
Hier kunnen bijvoorbeeld loopplanken ervoor zorgen dat zoogdieren
die langs de Beek trekken onder de
brug door kunnen. Ze lopen dan
minder de kans op de brug platgereden te worden. Verder is een passage gepland onder de Galderseweg
en wel ter hoogte van de Reeptiend.
Bedoeling is dat hier amfibieën
kunnen trekken. De passage zorgt
ervoor dat het geen 'enkele reis'
wordt.
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Even voorstellen…..
Het komende verenigingsjaar zal
Mark en Leij ingaan onder de hoede van een nieuwe voorzitter. Immers, na vijf jaar voorzitterschap
heeft onze huidige voorzitter
Johan Schaerlaeckens een jaar geleden aangegeven de fakkel aan
een opvolger te willen overdragen.
Door middel van een advertentie in
de Nieuwsbrief, uitgestoken voelhorens en veel lobby-werk meent
het bestuur een geschikte kandidaat
te hebben gevonden in de persoon
van Ab Sintnicolaas. Tijdens de komende ledenvergadering zal Ab dan
ook door het bestuur worden voorgedragen als de nieuwe voorzitter
van Mark en Leij. Het zijn uiteraard
de leden die al dan niet hun goedkeuring aan dit voorstel geven.
In onderstaande introductie schetst
Ab een beeld van zichzelf. Naar onze mening onderbelicht hij daarbij
enigszins de bestuurlijke ervaring
die hij in het verleden heeft opgebouwd. Hij is notabene geruime tijd
financieel directeur geweest van enkele grote ziekenhuizen en staat bekend als een uitstekende bestuurder.
Dat is nu precies wat de overige
(bestuurs)leden van Mark en Leij
nodig hebben: niet geplaagd wordend door overdreven bescheidenheid en vaak overtuigd van eigen
gelijk vraagt een stevige bestuurshand. Wij zijn ervan overtuigd in
Ab een man gevonden te hebben
die deze kwaliteit bezit en die zich
met de nodige relativering en humor als een bekwame Mark en Leij
voorzitter zal manifesteren.
Nu het woord aan Ab!
Al bij de oprichting van de Natuurvereniging Mark en Leij was ik geinteresseerd en ben meteen lid geworden, zij het wel een beetje slapend lid.

Ik kan nog net een konijn van een
haas onderscheiden, maar dan houdt
het ook ver op. Wel ben ik nieuwsgierig naar alles wat er in de natuur
gebeurt en vind het belangrijk om
bewust om te gaan met wat ons aan
natuur - vooral in ons eigen woongebied - is gegeven.
Zoekt u als voorzitter een natuurkenner, dan kunt u nu doorgaan
naar het volgende artikel.
Ik ben Ab Sintnicolaas, woonachtig
in Bavel, maar in een verhuisfase
naar Ulvenhout. Gehuwd met Marjo en vader van twee grote mannen
en baas van een kleine hond.
Nu u het verhaaltje verder bent
gaan lezen, heeft u blijkbaar toch
ook interesse in een kandidaatvoorzitter, die van andere zaken iets
weet. Ik heb ervaring in besturen,
zowel zakelijk als in het hobby
vlak.
Wat dat laatste betreft; opeenvolgend: Al jong voorzitter van een
Rowan-afdeling, penningmeester
van het district Rijmond van de
KWJ (de KPJ in de stad), lid van
een parochiebestuur, penningmeester van een schoolbestuur, bestuurslid Onderwijsbureau Breda en thans
nog penningmeester van het Oelbertgymnasium in Oosterhout.
Met de ruim dertig jaar management- en directiefuncties in de Gezondheidszorg zal ik u verder niet
teveel vermoeien, maar ook daarin
zaten zijsprongen naar bijvoorbeeld
bestuurslid van fondsen en samenwerkingsverbanden.
Ziet u het wel zitten met mij als uw
voorzitter kom dan in grote getale
naar de aanstaande Algemene Ledenvergadering van onze vereniging en stem……….op mij!
Ab Sintnicolaas

kandidaat voorzitter Mark en Leij:
Ab Sintnicolaas

Jaarvergadering
Hierbij nodigen wij onze leden uit
voor de jaarvergadering die gehouden zal worden op vrijdag 1 november 2002 in hotel-café Bellevue aan
de Dorpsstraat 27 te Chaam, aanvang 20.00 uur, sluiting omtrent
21.00 uur. Daarna volgt een interessante dialezing.
Een officiële uitnodiging met agenda, de notulen van de vorige jaarvergadering en het financieel verslag worden u binnenkort toegezonden.
Volgens de statuten van onze vereniging zijn vijf of meer leden gerechtigd om een kandidaat voor te
dragen voor een bestuursfunctie.
Zo’n voordracht moet tevoren
schriftelijk bij het bestuur worden
ingediend, tesamen met een bereidverklaring van de betrokken kandidaat.
Bestuur Mark en Leij
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Dialezing natuurvriendelijk tuinieren
De diaserie 'natuurvriendelijk tuinieren' probeert voorzichtig duidelijk te maken dat onkruid niet bestaat. Alles zomaar laten groeien
hoeft ook weer niet want dan heb je
al snel een kapmes nodig Er bestaat
echter een tussenweg, een soort mix
tussen natuur en cultuur. In dat
soort tuin gaan we deze avond wat
rondkijken. U zult verbaasd zijn
over de rijkdom aan insecten, vlinders en vogels die u vanzelf binnenhaalt als u op deze wijze uw tuin
inricht. Bijna het hele jaar bloeit er
wel iets en er is dus altijd wat te halen voor deze beestjes.
De avond zal worden besloten met
een klankbeeldpresentatie met balletmuziek geïllustreerd met indringende bloemendia's uit de tuin van
Toine Rommers.

Op vrijdag 1 november zal Toine
Rommers een dialezing presenteren over natuurvriendelijk tuinieren: aansluitend op de jaarvergadering van Mark en Leij.
Het is alweer de derde jaarvergadering van onze vereniging die Toine
Rommers opluistert met een diapresentatie. De presentatie van deze
avond staat in het teken van het natuurvriendelijk tuinieren.
Er is moed voor nodig om je tuin,
ondanks bedenkelijke blikken van
buren en familie natuurvriendelijk
in te richten. Paardebloemen in de
tuin, dat kan toch niet? Mos in het
gazon is toch ongeveer het ergste
wat je kan overkomen? Bomen laten in de herfst toch alleen maar
rotzooi vallen?

Kerkuilen in de streek
Wim en Frank Cornelissen telden
dit jaar 15 broedgevallen van de
kerkuil in hun werkgebied: 2 in Gilze, 1 in Ulvenhout, 1 in BaarleNassau, 4 in Ulicoten en 7 in
Chaam. Er was sprake van 3 nieuwe broedplaatsen en 1 verlaten
broedplek. Net als bij de steenuilen
waren er veel dode jongen. Bij de
eerste controle in juni telden Wim
en Frank 33 uitgekomen jongen, 5
dode jongen en 27 nog niet uitgebroede eieren. Tijdens de tweede
controle begin augustus troffen ze
24 uitgevlogen jongen, 6 nog niet
uitgevlogen jongen, 18 dode jonge
vogels en 17 niet uitgebroede eieren
aan.
Will Woestenberg en Hans van
Loon telden vier broedgevallen in
Alphen. Bij de eerste ronde waren
er 15 uitgekomen jongen, 1 dood

jong en 4 nog niet uitgebroede eieren.
Bij de tweede ronde vonden ze 10
uitgevlogen jongen, 3 jongen die
vroegtijdig het nest hadden verlaten
en het niet overleefden, 3 dode jongen en 4 nog niet uitgebroede eieren
Tijdens sloopwerkzaamheden werd
op het Landgoed Nieuwkerk in Goirle een broedsel van vijf jonge
kerkuilen aangetroffen. De beheerder van het Brabants Landschap,
Wim de Jong, heeft de jongen opgevangen en in een door Mark en
Leij ter beschikking gestelde nestkast geplaatst. De kast is opgehangen in een boom in de nabijheid
van de afgebroken stal. Van de vijf
jongen is er één dezelfde dag dood
gegaan, alle overige jongen zijn uitgevlogen.

In Ulicoten was de nestkast in de
kerk dit jaar helaas afgesloten. Vorig jaar broedde een kerkuil met
succes op deze plaats.
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Inventarisaties nieuwe natuurgebieden
struikheide begonnen.
Frank ondersteunt het beheer van
SBB, waarbij jaarlijks stroken over
de hei gemaaid worden om verruiging door braam, wilg, grove den
en lariks te voorkomen. Er worden
stroken gemaaid zodat de eitjes, larven, poppen en volwassen insecten
niet ieder jaar volledig afgevoerd
worden.
Al bij al belooft dit het nodige voor
het Ossengoor waar SBB nu een
nog grotere oppervlakte aan het
plaggen is.

Mark en Leij vindt het altijd machtig interessant om te volgen hoe
nieuwe of heringerichte natuurgebieden zich ontwikkelen.
Afgeplagd weiland Staatsbossen
Vijf jaar geleden heeft Staatsbosbeheer bosvak 84 (historische naam
het "Meiven") afgegraven. Vorig
jaar was de ontwikkeling naar heide
reeds in volle gang en vlogen er
honderden icarusblauwtjes. Ook
waren er grote aantallen zandloopkevers te zien. Tijdens de fietstocht
met Staatsbosbeheer dit jaar heeft
het afgeplagde weiland in de
Chaamsche bossen ten westen van
de Gilzesche heide nabij de Boerenbaan de nodige indruk gemaakt.
Tijdens de mooie zomerdagen vlogen hier ook weer honderden dagvlinders waaronder opvallend veel
blauwtjes maar ook dagpauwogen,
atalanta's, landkaartjes, distelvlinders, witjes, oranje zandoogjes en
bonte zandoogjes. Ook werden hier
vaak kruisbekken en boomleeuweriken gezien, een kruisbek liet zich
zelfs langdurig bewonderen in een
boomtop.

Onze botanici waren echter vooral
onder de indruk van het aantal
waargenomen, vaak zeldzame,
planten. Door het plaggen werden
de zaden ontdaan van het opgelegde
keurslijf en konden weer vrijelijk
ontkiemen wat een bijzonder stukje
natuur opleverde. Tijdens een tweetal bezoeken (5 augustus en 17 augustus) maakte Frank Degenaar een

bleekgele droogbloem
inventarisatie van de planten.
De vet gedrukte plantensoorten zijn
bijzonder te noemen, zijn ze ook
nog eens onderstreept dan zeer bijzonder: gewone rolklaver, vogelpootje, boerenwormkruid, kleine
zonnedauw, sint-janskruid, wolfspoot, bleekgele droogbloem, moerasdroogbloem, stijf havikskruid,
biggekruid, moerashertshooi, canadese fijnstraal, struikheide, dopheide, tormentil, brunel, slanke
weegbree, moeraswolfsklauw,
koekoeksbloem, driekleurviooltje,
duizendguldenkruid, wilgenroosje, akkerdistel, grote lisdodde, perzikbladig klokje (te beschouwen als
verwilderde tuinplant), muskuskaasjeskruid, perzikkruid, kattenstaart, knoopkruid, koninginnekruid, berenklauw, klokjesgentiaan, tijmereprijs. Ook de mosflora
lijkt heel interessant.
Frank noemt het overvloedig voorkomen van de genoemde zonnedauw opvallend: die heeft het terrein tot in zijn uithoeken bezet.
Verder is duidelijk de opmars van

Kwelweilanden in de Maaien
Het is nog maar enkele maanden
geleden dat SBB in samenwerking
met de Landinrichtingscommissie
"Baarle-Nassau" enkele weilandjes
afplagde ten zuiden van de Strijbeekse Beek tussen Chaam en Ulicoten plaatselijk bekend als "De
Maaien" of "De kleine Maaien".
Omdat in deze percelen ook nog
eens kwelwater aan de oppervlakte
komt, ontstonden hier een paar
wondermooie vennetjes. Natuurlijk
waren de vogels als eerste present.
Het gebied was de laatste maanden
vooral in trek bij steltlopers zoals
watersnip, witgatje, kemphaan,
zwarte ruiter, oeverloper maar ook
de gele kwikstaart kan er talrijk (tot
13 exemplaren) zijn. Natuurlijk is
de nabijheid van de Bleeke Heide
hier niet vreemd aan. Frappant is
ook de libellen- en waterjufferrijkdom, zo kort na de inrichting. Door
de onmiddellijke nabijheid van de
Strijbeekse Beek werden zowel
weidebeek- als bosbeekjuffer gezien. Frans Vermeer telde op 16 augustus 9 soorten waterjuffers/
libellen: watersnuffel, lantaarntje,
kleine roodoogjuffer, gewone pantserjuffer, houtpantserjuffer, platbuik, gewone oeverlibel, grote keizerlibel en zwarte heidelibel.
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Vlinderwerkgroep
Internet
Op internetpagina www.vlindernet.
nl is sinds kort een enorme hoeveelheid nieuwe informatie te vinden
over dagvlinders en macronachtvlinders. Het Vlinder-NET is nog
volop in ontwikkeling, maar nu al is
het mogelijk om van alle soorten
informatie over ecologie en verspreiding op te vragen. Neem alvast
eens een kijkje.
Koninginnepages
Tijdens de afgelopen weken hebben
we vele meldingen gekregen van
koninginnepages: Onder andere
vanuit de kom van Alphen, Chaam
en Baarle-Nassau, vanaf de Bleeke
Heide, vanaf Snijders in Chaam en
vanaf de Hoogstratensebaan en het
Ghil in Baarle-Nassau. Op de
Hoogstratensebaan werden zelfs
rupsen van de koninginnepage op
het wortelloof gevonden.
Opmars zuidelijke soorten
We lezen en horen overal over het
al dan niet opwarmen van het klimaat. Wat we zelf hebben kunnen
waarnemen is dat er steeds meer
warmteminnende soorten in de
streek aanwezig zijn. Langs het
Bels Lijntje vonden we bijv. twee
tijgerspinnen en meerdere pyjamawantsen. Wantsen zijn geen insecten met een hoge aaibaarheidsfactor
zoals bijvoorbeeld vlinders. Als een
van hun voornaamste kenmerken
wordt vaak vermeld dat ze stinken!
Niet echt een eigenschap om veel
spontane sympathie op te wekken.
Ze zijn bovendien bij het ruime publiek heel slecht gekend en worden
vaak als een soort vreemde kevers
beschouwd. Onbekend is echter onbemind.
De Pyjamawants of Graphosoma
lineatum (syn. Graphosoma itali-

cum): Een andere toepasselijke Nederlandse naam is de Gevangeniswants verwijzend naar het traditionele gestreepte gevangenisplunje.
De cursus "Kevers en wantsen" van
Natuurpunt was een stimulans om
iets meer met deze fraaie wants aan
te vangen. De soort is een Boomwants en behoort tot de superfamilie van de Boom- en Bodemwantsen (Pentatomoidea). In tegenstelling tot de meeste andere soorten is
ze heel gemakkelijk aan de hand
van de typische rood-zwarte tekening in het veld te herkennen. Determineertabellen komen er niet aan

te pas. Volgens de beschikbare literatuur zou de soort zeldzaam zijn in
Nederland en Vlaanderen. Sinds
enkele jaren wordt ze echter steeds
meer waargenomen en schijnt ze
haar verspreidingsareaal naar het
Noorden uit te breiden. Het is een
warmteminnende soort en mogelijk
hebben de reeks zachte winters van
de laatste jaren deze expansie mogelijk gemaakt. Eenzelfde fenomeen werd ook bij andere insectengroepen vastgesteld.
Lijkt het je leuk om vlinders en andere insecten te bekijken ga dan
eens mee met de vlinderwerkgroep.
Frans Vermeer

Visserij
Op het gebied van de visserij is op
de tweede dag van de VN-top over
duurzame ontwikkeling een akkoord bereikt. Het is het eerste op
de top in Johannesburg.
Het akkoord gaat over herstel van
de meeste grote visgronden in de
wereld tot een commercieel gezond
niveau, dat in 2015 moet zijn bereikt. Daarvoor is beperking van de
vangst nodig tot een opbrengst die
voorgoed kan worden aangehouden.
Aangezuiverd
Op aandringen van de Verenigde
Staten is ook in het akkoord opgenomen dat "waar mogelijk" de visstand moet worden aangezuiverd.
Volgens de Amerikanen is bijvoorbeeld ten oosten van Canada zoveel
kabeljauw gevangen, dat de hoeveelheid van die soort zich niet
meer vanzelf zal herstellen.
Nederlaag VS
Toch wordt het akkoord over de
visserij als een nederlaag voor de
Amerikanen gezien, omdat een
nieuw doel is gesteld met een tijdschema. De VS hadden ervoor gepleit om in Johannesburg geen
nieuwe doelen te bepalen, maar te
proberen de landen zover te krijgen
reeds gemaakte afspraken na te komen.
Beschermde zeegebieden
Het akkoord gaat ook over de instelling van beschermde zeegebieden over de hele wereld in 2012.
Die moeten bedreigde diersoorten
in de zee een betere kans geven om
te herstellen. Het hele akkoord
wordt opgenomen in het actieplan
waarmee de top moet worden afgesloten.
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Een dag om nooit te vergeten!
In juli ben ik met mijn vriend Jan
en enkele Belgische vrienden op
safari geweest in Oeganda, "de
Parel van Afrika", een enorme belevenis voor een boerendochter uit
Chaam.
Ik ben enige jaren geleden al eens
met Jan in Afrika geweest, maar
dat "toeristische" uitstapje naar
Gambia was in geen enkele opzicht
te vergelijken met wat ik hier beleefd heb.
Rijke wildstand
De eerste twee weken van onze safari hebben we enkele zeer fraaie
natuurparken bezocht in het westen
van Oeganda, zoals Murchison
Falls met de beroemde watervallen
en Queen Elizabeth Nationaal Park.
In beide reusachtige reservaten
heeft de wildstand zich inmiddels
van de slachtpartijen onder het meedogenloze bewind van Idi Amin geheel hersteld.
Hier heb ik een grote verscheidenheid aan dieren gezien zoals de grote kuddes buffels, olifanten, giraffen en antilopen. Vooral de boottocht op de Victoria Nijl in Mur-

chison Falls, waar ik werkelijk honderden nijlpaarden en krokodillen
van zeer dichtbij heb bekeken, was
indrukwekkend, hoewel de mannen
meer interesse hadden in een grote
schoenbekooievaar, schijnbaar een
zeer moeilijk te vinden vogel van
papyrusmoerassen in Centraal Afrika.
Ook het jagende luipaard, een wel
vier meter lange python met een
dikke prooi in de buik en de leeuwin met de zojuist gedode antilope
in Queen Elizabeth Nationaal Park
zal ik niet gemakkelijk vergeten,
maar zondag 28 juli 2002 zal voor
altijd in mijn geheugen gegrift blijven.
Oog in oog met gorilla's
De laatste dagen van onze reis brengen we een bezoek aan het Bwindi
Impenetrable Nationale Park op de
grens met Ruanda en de Kongo. Dit
oerwoud wordt door Jan speciaal
bezocht om zijn soortenlijst van vogels (inmiddels bijna 6000 heb ik
begrepen) wat op te krikken, maar
vooral ook om de berggorilla's te
zien.

Van deze mensapen leven er nog
slechts 600 exemplaren in de bergachtige oerwouden van Centraal
Afrika.
Ik had op voorhand zo mijn bedenkingen om de gorilla's te bezoeken,
omdat ik begrepen had dat de tocht
door het oerwoud zeer zwaar zou
zijn, maar de anderen hebben me
overgehaald om deze unieke tocht
toch mee te maken.
Om 8.30 uur melden we ons op het
vertrekpunt en hier worden wij in
drie groepen verdeeld. Wij vijven
vormen een groep en onder leiding
van een parkwachter, twee spoorzoekers en enkele dragers beginnen
we aan de zoektocht. Ook een vijftal zwaarbewapende soldaten vergezellen ons, omdat een ontmoeting
met rebellen uit de Kongo niet geheel ondenkbeeldig is.
De parkwachter vertelt ons dat de
groep gorilla's die wij gaan bezoeken zich gisteren op ca. anderhalf
uur lopen van het vertrekpunt bevond. Welgemoed begin ik aan de
tocht, maar na amper een half uur
verlaten we de paden en beginnen
we aan een tocht die ik nooit meer
zal vergeten. De spoorzoekers hakken met kapmessen een pad door
het dichte struikgewas en volgen
het spoor van de groep gorilla's,
berg op, berg af. Onderweg vinden
we meerdere malen sporen van de
gorilla's, zoals uitwerpselen en afgebroken takken. Rond het middaguur is de groep nog steeds niet gevonden en wordt een rustpauze ingelast. Ik ben uitgeput en Riet eveneens, maar de drie mannen schijnt
het niets te doen, geen wonder; ze
hebben een paar maanden geleden
een bergtocht in het Himalajagebergte gemaakt en hebben hier natuurlijk een ijzeren conditie aan
overgehouden. Ik moet toch eens
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stoppen met roken en me weer aanmelden bij de fitness!
We vervolgen onze marteltocht en
Riet en ik krijgen veel ondersteuning van enkele dragers, vooral
Emos is een grote steun voor mij.
Mijn gedachten dwalen ook voortdurend af naar de groene mamba,
een van de meest giftige slangen
van Afrika, die we gisteren in het
oerwoud gezien hebben en die hier
ongetwijfeld toch ook moet zitten.
Om 14.00 uur vinden we uiteindelijk de groep gorilla's, althans we
zien een gorilla onder een struik liggen slapen, terwijl een jong aan het
spelen is. De rest van de groep is
onzichtbaar voor ons. Is dit nu alles? Nu en dan klinken er zeer
krachtige scheten vanuit het struikgewas, maar veel meer activiteit is
er niet.
We mogen niet dichter bij de gorilla's komen dan vijf meter en mogen de apen niet recht in de ogen
kijken!
Na een kwartiertje klinkt er een onheilspellend gekraak vanuit het
struikgewas en plotsklaps komt de
leider van de groep, een reusachtige
300 kg zware "zilverrug", uit de
struiken te voorschijn. Ik schrik me
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lam en ik beslist niet alleen. Wat
een beest! Hij kijkt eens minachtend naar ons om prompt weer in
het dichte struikgewas te verdwijnen. Even later verlaat de groep
(negen stuks) de dekking en krijgen
we ze heel goed te zien. Ze beginnen op hun gemak van de bladeren
te eten en onze aandacht gaat natuurlijk vooral uit naar de
"zilverrug", het imposante mannetje
en onbetwiste leider van de groep.

We fotograferen hem, zonder flitslicht uiteraard, en ook worden er
prachtige video-opnamen gemaakt.
Na een uurtje is de pret over en beginnen we aan de terugtocht, een
marteltocht zonder weerga. Riet en
ik moeten voortdurend door de dragers op de been worden gehouden,
terwijl we ons een weg banen door
het zeer dichte oerwoud, weer berg
op en berg af en vaak zeer steil en
glad.
Ik maak een slipper en val op mijn
toch al zwakke rug en de tranen
schieten me in de ogen. Geraak ik
ooit nog wel uit deze jungle? Jan
troost me en even later verman ik
me en vervolgen we onze tocht.
Ook Riet heeft het zwaar en is enkele malen een flauwte nabij en onze watervoorraad van twee liters
per persoon is inmiddels uitgeput.
Om 18.00 uur bereiken we uiteindelijk de bewoonde wereld. Alle vijf
krijgen we een certificaat uitgereikt
op het hoofdkwartier van de parkwachters, dat we de "Gorilla Tracking" succesvol hebben afgerond.
Hier horen we dat de twee andere
groepen reeds om half twee 's middags terug waren!
Na een warme douche en een koel
glas witte wijn op het "terras" van
onze eenvoudige hutjes voel ik me
een stuk opgeknapt. Ik bekijk het
certificaat nog eens heel goed en
voel me apetrots. Ik heb ze gezien
de berggorilla's, zelfs van zeer
dichtbij! Eens, maar nooit weer.
Willemien van Ginneken

Op vrijdag 24 januari zullen Jan,
Willemien en hun reisgenoten een
videocompilatie van hun bewogen
Afrika-reis aan de leden van Mark
en Leij laten zien. Noteer deze datum alvast in uw agenda.
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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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