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Landinrichting Baarle  
in belangrijke fase 

Natuuragenda 
 

januari 
5, zo 9:30     wandeling Chaam 
10, vr 20:00  nieuwjaarsquiz 
12, zo 9:30    wandeling Baarle 
18, za 9:00    Jeugdgroep kikkers 
                     werkochtend 
18, za 13:45  Jeugdgroep  
                     kwakbollen 
24, vr 20:00  videolezing gorilla’s 
 

februari 
2, zo 9:30     wandeling Chaam 
6, do 20:00   groen café 
9, zo 9:30     wandeling Baarle 
14, vr 19:00  Jeugdgroep hommels 
15, za 9:00    Jeugdgroep kwak-
                     bollen werkochtend 
15, za 14:00  Jeugdgroep kikkers 
21, vr 20:00  dialezing ganzen 
23, zo 8:00    excursie Flevopolder 
 

maart 
2, zo 9:30     wandeling Chaam 
6, do 20:00   groen café 
9, zo 9:30     wandeling Baarle 
14, vr 20:00  dialezing insecten 
15, za 13:45  Jeugdgroep 
28, vr 19:00  Jeugdgroep hommels  
 

april 
4, vr 20:00    dialezing KNMI 
                     het broeikaseffect 
6, zo 9:30     excursie Zundert 
13, zo 9:30    wandeling Baarle 
19, za 13:45  Jeugdgroep 

De Landinrichtingscommissie "Baarle-Nassau", waaronder Chaam en 
Ulicoten, bevindt zich in een belangrijke fase van de totale procedure. Zo 
wordt er momenteel gewerkt aan; 
♦ Het Plan van Toedeling 
♦ De inrichtingsvisie en het opstellen van inrichtingsplannen voor nog 

te realiseren natuurgebieden, landschapselementen en ecologische 
verbindingszones  

♦ De Tweede Planuitwerking die een aantal zaken regelt met betrek-
king tot ontsluiting van wegen, waterbeheersing en landschap.  

Een aantal activiteiten van de commissie zijn de laatste tijd overigens ook 
zichtbaar geworden in het gebied. Zo zijn er fietspaden aangelegd, het 
Eindegoorven ingericht en, in samenwerking met Waterschap Mark en 
Weerijs, zijn in landbouwsloten 13 stuwen aangelegd om de verdroging 
tegen te gaan en is de stuw in 't Merkske, nabij 't Groeske, vervangen 
door een vistrap om de migratie van vissen te bevorderen. 

Plan van Toedeling 
Het is winter. De natuur is in winterslaap. Dit geldt zeker niet voor de 
Landinrichtingscommissie. Deze heeft de laatste tijd hard gewerkt aan het 
Plan van Toedeling. Dit is een complexe maar heel interessante klus. Met 
in achtneming van de aanwezige kwaliteiten van natuur, landschap en cul-
tuurhistorie worden gronden van agrariërs zo optimaal en efficiënt moge-
lijk toebedeeld. Voor natuur en landschap is het daarnaast enorm belangrijk 

cantharel 

Zandpad nabij ‘t Merkske 
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dat de commissie tracht om zoveel 
mogelijk reservaatsgronden die lig-
gen in de Ecologische Hoofdstruc-
tuur vrij te maken en toe te wijzen 
aan de natuurbeherende instanties. 
Ook een aantal landschapselemen-
ten worden voor de natuur vrijge-
maakt. Verder probeert de commis-
sie in overleg met Waterschappen 
en natuurbeherende instanties de 
ecologische verbindingszones te 
realiseren. In totaal gaat het om zo'n 
1100 ha. Hiervan zal naar schatting 
zo'n 80% gerealiseerd worden. 
 
Inrichting 
Inmiddels houdt de commissie zich 
ook bezig hoe deze nieuwe natuur-
gebieden straks ingericht moeten 
worden. Onder regie van de Dienst 
landelijk Gebied vindt er in dit ver-
band veel overleg plaats met de wa-
terschappen, de natuurbeherende 
instanties en, gezien het internatio-
nale karakter, ook met België. Zo 
zijn of worden er met betrekking tot 
deze inrichting overleggroepen in 
het leven geroepen die, al dan niet 
geadviseerd door gespecialiseerde 
bureaus, inrichtingsplannen aan het 
maken zijn voor 't Merkske, de 
Chaamse Beken en de ecologische 
verbindingszones in samenhang 
met de landschapselementen. 
 
Tweede Planuitwerking 
Verder heeft de commissie gewerkt 
aan de Tweede Planuitwerking. Een 
planuitwerking is een nadere uit-
werking of uitbreiding van het oor-
spronkelijk vastgestelde landinrich-
tingsplan. Sinds de stemming van 
de ruilverkaveling Baarle-Nassau 
zijn inzichten en beleid veranderd. 
Dit maakt aanpassingen van het 
oorspronkelijk landinrichtingsplan 
nodig.  
Deze Tweede Planuitwerking is te-
vens de laatste. Met het in zicht ko-
men van het Plan van Toedeling is 
dit ook nodig. Alvorens het Plan 
van Toedeling ter inzage gelegd zal 
worden, moet duidelijk zijn welke 
elementen uit het landinrichtings-

landinrichtingsplan. Daar staat te-
genover dat een aantal bredere on-
derhoudspaden van 4 meter breed 
aan één zijde van verschillende wa-
terlopen is opgenomen.  
Tevens zijn voor het verbinden van 
reservaatgebieden langs een aantal 
waterlopen ecologische verbin-
dingszones toegevoegd. Op 20 ver-
schillende locaties, verspreid over 
het Landinrichtingsgebied, worden 
dergelijke zones aangelegd. Soms 
enkelzijdig en soms dubbelzijdig 
van een waterloop. De breedtes va-
riëren van 5 meter tot maximaal 20 
meter. Op verscheidene plaatsen is 
er een zwaarder natuuraccent aan-
gebracht in deze nieuwe zones. De-
ze accenten worden aangeduid als 
stapstenen.  
Verder zijn op verzoek van de wa-
terschappen enkele waterretentie-
bekkens aan het plan toegevoegd. 
Deze retentiebekkens zijn verspreid 
gelegen over 3 locaties met een to-
tale omvang van 6,5 hectare. Al met 
al betekent dit dat er ruim 200 
meest kleine aanpassingen in de 
waterbeheersing nodig zijn. 
 
Landschap 
Het landinrichtingsplan is er op ge-
richt om de aanwezige variatie in 
het landschap te behouden en de 
karakteristieke structuur te verster-
ken. Dit wordt bereikt door het be-
staande patroon van beplantingen te 
behouden en nieuwe elementen toe 
te voegen.  
Inmiddels is ook het Eindegoor 
aangelegd met een omvang van cir-
ca 7 hectare. Dit element zal direct 
aansluiten op een natuurontwikke-
lingsgebied dat momenteel in uit-
voering is in België. Hierdoor ont-
staat in dit gedeelte van de grens-
streek een mooi natuurgebied met 
een omvang van circa 24 hectare. 
 
Voor natuur en landschap zitten 
Will Woestenberg en Johan Schaer-
laeckens namens de Brabantse Mili-
eufederatie in deze landinrichtings-
commissie. 

plan worden overgedragen aan 
openbare instanties zoals gemeen-
ten en waterschappen. Dit wordt 
geregeld in een begrenzingenplan. 
Zodra het begrenzingenplan is vast-
gesteld door Gedeputeerde Staten is 
duidelijk welke gronden overblij-
ven om toe te delen aan de verschil-
lende eigenaren en instanties in het 
gebied.  

Omdat het de laatste planuitwerking 
betreft is het hele landinrichtings-
plan nauwkeurig doorlopen. Dit 
heeft geleid tot vele, vooral kleine 
aanpassingen. De nadruk in deze 
planuitwerking ligt op wegen, wa-
terlopen en onderhoudspaden langs 
waterlopen. 
Het gehele landinrichtingsgebied is 
nagelopen en er is gekeken welke 
wegen, of delen er van, de openbare 
status dienen te krijgen. Daarbij is 
uitgegaan van de situatie na het 
Plan van Toedeling. 
Nu de landinrichtingscommissie 
bezig is met het opstellen van het 
Plan van Toedeling, is dit het juiste 
moment om de ontsluiting daarop 
aan te passen. Daarnaast is ook ge-
let op landschappelijke en/of cul-
tuurhistorische waarden. Als gevolg 
daarvan zijn meerdere bestaande 
onverharde wegen aan het plan toe-
gevoegd en zijn anderen komen te 
vervallen. 
  
Waterbeheersing 
Door gewijzigd beleid van de wa-
terschappen zijn alle onderhoudspa-
den langs waterlopen van het water-
schap De Dommel en vele smalle 
onderhoudspaden van waterschap 
Mark en Weerijs afgevoerd van het 
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Terugblikken mag! 
meling gereedschappen, scherp 
keukengerei en een dosis onver-
schrokkenheid om zeep geholpen. 
Het is jammer dat ik het stukje te 
laat heb ingeleverd, want half sep-
tember stond de heide er schitterend 
bij. Een leuk vooruitzicht voor vol-
gend jaar! 
 
Waardering 
Als ik tenslotte de lijst met projec-
ten en onderwerpen in gedachten de 
revue laat passeren ben ik weer ver-
baasd over de hoeveelheid en ver-
scheidenheid. Deze inspanningen 

worden door veel mensen zeer ge-
waardeerd en niet in de laatste 
plaats door de gemeente. Het is een 
groot goed om zo'n actieve, deskun-
dige en positieve vereniging als ge-
sprekspartner te hebben.  
Kortom, ik blik met genoegen terug 
op een leuke, leerzame en produc-
tieve samenwerking met alle vrij-
willigers van Mark en Leij. De ko-
mende maanden werk ik op de ach-
tergrond nog wat zaken af. De ko-
mende jaren zal ik geregeld tijdens 
een wandeling of fietstocht genieten 
van het fraaie buitengebied.  
Bedankt en natuurlijk tot ziens! 
 

Frans van Zijderveld 

Maanden geleden vroeg Johan mij 
om een stukje te schrijven voor de 
nieuwsbrief. Een stukje over hoe ik 
vond dat het de afgelopen jaren 
was gegaan tussen Mark en Leij 
en de gemeente Alphen-Chaam.  
 
Veelzijdig 
Nu vier jaar geleden zat ik als groen 
groenmanneke (mijn eerste week 
bij de gemeente) bij een overleg 
van Mark en Leij en het College. 
Wat mij opviel was dat er naast za-
ken als bestemmingsplannen, 
streekplan en Structuurvisie Plus 
ook veel praktische zaken ter spra-
ke kwamen. Dit beeld is mij bijge-
bleven en komt nog steeds overeen 
met de bandbreedte waarbinnen 
Mark en Leij werkt. Het is ook de 
kracht van deze vereniging. Niet 
enkel kritiek hebben op bepaalde 
ontwikkelingen of gebeurtenissen, 
maar ook daadwerkelijk zelf 'werk 
in uitvoering' doen tijdens de vele 
werkdagen. Koppel daar een grote 
dosis enthousiasme, deskundigheid 
(veel leden hebben een ongelofelij-
ke kennis op het gebied van flora, 
fauna en landschap) en terreinken-
nis en het vermogen om partijen 
met op het oog tegenstrijdige belan-
gen gezamenlijk wezenlijke zaken 
te laten realiseren. Een hele zin vol, 
maar minder doet afbreuk aan de 
werkelijkheid.  
 
Positieve, deskundige inbreng 
Kritiek was er soms, op beslissin-
gen, op traagheid, op werkzaamhe-
den. Maar altijd was er de drang om 
er weer het beste van te maken. Ik 
herinner mij een artikel in de 
nieuwsbrief met de kop 'Ecologisch 
wanbeheer zandpaden'. En terecht! 
Een regionale krant wilde hier wel 
een stukje over schrijven. Johan 
bleef correct en informeerde mij 
over het interview, legde de vinger 

op de zere plek in het gesprek met 
de journalist en vermeldde vooral 
dat dit niet meer mocht gebeuren. 
De gemeente heeft er van geleerd 
en ondertussen een beheerplan op-
gesteld.  
Door de grote achterban en de ge-
drevenheid (want zo noem ik het als 
je ontzettend veel vrije tijd in het 
vrijwilligerswerk stopt) van deze 
mensen is Mark en Leij in veel 
commissies vertegenwoordigd, 
soms namens de Brabantse Milieu-
federatie. De inbreng is deskundig 
en wordt zeer gewaardeerd.  

De werkdagen 
Gedreven en waardering zijn ook 
de twee trefwoorden die mij te bin-
nen schieten als ik terugblik op de 
verschillende werkdagen. Het loont 
echt de moeite om het resultaat van 
deze noeste arbeid eens te bekijken 
op de verschillende heideterreintjes 
op 't Zand en nabij de Hogeweg op 
de Strijbeekse Heide. Het vrijstellen 
van de heide is een noodzakelijke 
maatregel om een beetje openheid 
te houden in afwisseling op de om-
liggende bospercelen. Stond aan de 
ene kant van de heide de motorzaag 
te ronken, aan de andere kant werd 
de opslag van den, eik en berk door 
de jeugdgroep met een bonte verza-

Een stuk van de stuifwal bij Alphen; 
een nog te starten project. 
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Op woensdag 9 oktober vond er 
een constructief overleg plaats tus-
sen Staatsbosbeheer en Mark en 
Leij. Hieronder een verslag van 
een aantal hoofdzaken die bespro-
ken zijn. Namens Staatsbosbeheer 
waren aanwezig Anton van Hape-
ren, Hein van Nunen en Edwin 
van Meel. Namens Mark en Leij: 
Ine Geerts, Frank Degenaar, Will 
Woestenberg, Henk Cornelissen, 
Fred Froger en Johan Schaerlaec-
kens 
 
Problematiek ballonnen  
Geconstateerd wordt dat ballonnen 
mogelijk natuurgebieden als lan-
dingsplaats uitkiezen om zo onder 
een eventuele schadevergoeding uit 
te komen. De schade is evident: 
Laag overvliegende en landende 
ballonnen hebben aantoonbaar ver-
storingen van broedende zeldzame 
vogels in zowel de Bleeke Heide als 
’t Merkske veroorzaakt. Misschien 
is handhaving mogelijk in het kader 
van de flora- en faunawet. Jurispru-
dentie zou verkregen kunnen wor-
den door een proces-verbaal uit te 
lokken en aan te kaarten bij een  
Officier van Justitie. 
SBB kaart dit aan tijdens het lande-
lijk overleg met andere natuurbe-
schermingsorganisaties.  
Staatsbosbeheer neemt initiatief 
voor een gesprek met Ad Ballon en 
steekt hiertoe eerst de voelhorens 
uit bij de Brabantse Milieufederatie. 
Aandachtspunten hierbij zijn: wat 
zijn de mogelijkheden om te komen 
tot zogenaamde “no fly-zones”? 
Wat is de rol van de gemeentes: zij 
moeten immers vergunning afgeven 
voor opstijgplaatsen van luchtbal-
lonnen. 
Mark en Leij probeert het onder-
werp via de dierenbescherming po-
litiek aanhangig te maken. 

Verzachting bosranden Alphense 
Bergen 
De bosrand is geïnventariseerd. Er 
is geblest overeenkomstig de inrich-
tingsvisie zoals verwoord in het sta-
gerapport.  
Staatsbosbeheer heeft vooralsnog 
zelf geen financiële middelen. Er is 
subsidie aangevraagd om de werken 
uit te voeren. SBB zal Mark en Leij 
op de hoogte houden van de ont-
wikkelingen. 
SBB onderzoekt of er financiële 
mogelijkheden zijn in het Overle-
vingsplan Bos en Natuur (O.B.N.). 

 
Historische Stuifwal en beheer 
Alphense Bergen 
Er is een verzoek van de gemeente 
Alphen-Chaam aan de provincie 
verstuurd om van de stuifwal een 
cultuurhistorisch monument te ma-
ken waardoor het gebied een be-
schermde status krijgt. De actuele 
stand van zaken is onbekend. 
Staatsbosbeheer heeft hierop geanti-
cipeerd door (sinds kort) het gebied 
af te sluiten voor fietscrossers. 
Mark en Leij informeert bij de ge-
meente Alphen-Chaam naar de 
stand van zaken.  

Plan Ossengoor 
De afgraving is klaar waarbij de ta-
luds van de sloot (op verzoek van 
Mark en Leij) nog verflauwd zijn. 
Het zanddepot mag 3 jaar blijven 
liggen. Het peilbeheer zal proefon-
dervindelijk vastgesteld worden. In 
dit kader wordt er een regelbare 
stuw geplaatst. Op de wens van 
Mark en Leij om het Ossengoor als 
open vlakte met de Leemkuilen te 
verbinden, antwoordt Hein van 
Nunen dat hij hiervoor intern alle 
handen nog niet op elkaar heeft ge-
kregen. Het natuurdoeltype zal hier-
toe gewijzigd moeten worden. Bo-
vendien ligt er dan een zandweg 
(tevens dijklichaam) als visueel ob-
stakel dwars door het open gebied. 
Anton merkt op dat de provincie in 
het kader van de Regionale Land-
schapseenheden (RNLE) een visie 
voor deze boswachterij heeft gefor-
muleerd: een half open gebied met 
grote stukken heide. De omvorming 
van bos naar heide past dus in deze 
visie en spoort daarmee geheel met 
de Mark en Leij-aanbeveling. SBB 
merkt op dat ook de cultuurhistori-
sche waarden belangrijk zijn: hoe 
lopen de cultuurhistorische lijnen in 
relatie tot de omgeving, bijvoor-
beeld de kerktorens. 
SBB onderzoekt de wensen van 
Mark en Leij in het kader van de 
provinciale RNLE-visie. 
Mark en Leij doet nader onderzoek 
naar het hierboven beschreven cul-
tuurhistorische aspect.  
 
Beheer Bleeke Heide en Merkske 
Hein van Nunen geeft aan dat de 
aanbevelingen in het rapport “Naar 
optimaal weidevogelbeheer op de 
Bleeke Heide”van bureau Alten-
burg en Wymenga 1 op 1 vertaald 
zijn in de pachtcontracten. De con-
tracten met de agrariërs zijn in deze 

Overleg met Staatsbosbeheer 
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zin dan ook aangescherpt. Naar 
aanleiding van genoemd rapport 
wordt het bodemleven beter onder-
zocht. Er zullen twee monsters ge-
nomen worden. Hoewel de rappor-
tage hierover nog moet verschijnen, 
blijkt uit het eerste onderzoek dat 
het bodemleven schraal is. Er is 
daarom nog extra bemesting uitge-
voerd in de vorm van ruige stal-
mest. 
Wat betreft het Merkske loopt de 
proef dat reservaatsgronden beheerd 
worden door agrariërs. Hiertoe heb-
ben de agrariërs een contract met 
SBB afgesloten en een cursus na-
tuurbeheer gevolgd. De controle 
blijft uiteraard in handen van SBB. 
Hein van Nunen benadrukt dat het 
agrarisch gebruik middel blijft om 
de natuurdoelen te bereiken. 
Mark en Leij constateert dat de 
wildakkers in ‘t Merkske eenzijdig 
ingezaaid worden. De natuurwaarde 
van deze akkers zou sterk verhoogd 
kunnen word door een veelsoortig 
mengsel van akkerkruiden toe te 
passen. SBB neemt dit mee als aan-
dachtspunt. 
 
Toezicht SBB reservaatsgebieden 
Mark en Leij merkt nog eens op te 
weinig boswachters van SBB in het 
veld te zien. Niet alleen meer 
‘blauw op straat’ maar ook ‘meer 
boswachters buiten’. SBB geeft aan 
dit zelf ook wel te willen maar dat 
de hoge organisatiekosten belem-
merend werken: toezicht is vreselijk 
duur. De personeelskosten zijn een 
forse last voor SBB. Bovendien 
wordt hierop ook nog gekort.  
In dit verband vindt SBB ook de 
opstelling naar het publiek erg be-
langrijk. SBB wil vooral gastheer 
zijn. Daarom is het in dit verband 
ook moeilijk met vrijwilligers te 
werken.  
 
Strijbeekse Heide  
Het terugbrengen van de veebezet-
ting heeft een gunstig effect voor de 
begroeiing gehad. In het kader van 

de “Interne Kwaliteitsbeoordeling” 
werd er veel bos teruggezet met het 
doel de groei van natte heide te be-
vorderen. Dit geldt straks ook voor 
de zuidrand van het Zwart Goor 
waar Mark en Leij pleit voor een 
open verbinding met het agrarisch 
gebied. De droge heide tegen de 
Strijbeekse Beek wordt geplagd. De 
poel nabij het Goudbergven wordt 
schoon gemaakt. Rondom het Pa-
tersmoer zal er binnenkort geplagd 
worden.  
Al met al is er sprake van ingrijpen-
de beheersactiviteiten wat SBB ook 
op kritiek van burgers komt te 
staan. Mark en Leij ondersteunt de 
visie en de beheerswerkzaamheden 
van SBB. 
 
Voortgang Reconstructie 
Anton van Haperen geeft aan dat 
het streefbeeld voor discussie is 
vrijgegeven. Dit is ook het vertrek-
punt voor de MER-rapportage. De 
bezwaren van de gemeentes en de 
ZLTO zijn dat bij het streefbeeld 
geen pak geld bijgeleverd wordt en 
dat er daarom vanuit deze instanties 
grote twijfels zijn om nog langer 
mee te werken. Anton reageert hier-
op dat het streefbeeld in feite een 
ambitieus wensbeeld is voor de lan-
gere termijn (15 jaar). Aspecten van 
dit streefbeeld zullen vertaald wor-
den in een concreet plan (5 jaar). 
Om het ambitieniveau in dit belang-
rijke plan te realiseren moet er na-
tuurlijk wel geld zijn. Hierover 
gaan de voorzitters van de Recon-
structiecommissies met de provinci-
ale en landelijke beleidsmakers op 
korte termijn overleg voeren. 
Bijkomend probleem is dat de aan-
kopen voor reservaatsgronden zijn 
stilgelegd. Volgens Anton is de in-
tentie van LNV om de EHS te reali-
seren nog steeds aanwezig. 
 
Organisatie werkdag(en)  
Mark en Leij had voorgesteld het 
onlangs door SBB verworven Poe-
tjesven vrij te zetten. 

Hein van Nunen stelt voor dit even 
uit te stellen tot SBB meer zicht 
heeft op de inrichtingsvisie en het 
natuurdoeltype voor dit gebied. Be-
sloten wordt de werkdag nu te hou-
den rondom het Goudbergven. De 
afgelopen winter heeft Staatsbosbe-
heer hier een groot aantal bomen 
omgezaagd om de heide weer kans 
te geven het onlangs uitgebaggerde 
ven te bereiken en om specifieke 
vegetatie meer kansen te bieden. 
Bijna alle stronken zijn inmiddels 
weer uitgelopen en er staan ook tal-
loze zaailingen van met name grove 
den, lijsterbes en berk. Deze opslag 
moet verwijderd worden. 
 
Voortgang Project Boomkikker 
Mark en Leij vindt het jammer dat 
de toekomstige boomkikkerpoelen 
zo vroeg in het jaar drooggelegd 
zijn. Het droogleggen geschiedt om 
de poelen visvrij te houden. Mark 
en Leij is er voorstander van dit te 
doen op een tijdstip dat er geen am-
fibieënlarven meer in het water zit-
ten. 
Wat betreft de herintroductie zegt 
Hein dat RAVON er nu voorstander 
van is dat de uitbreiding van boom-
kikkers via spontane weg vanuit be-
staande populaties plaatsvindt. Alle 
aanwezigen achten het onmogelijk 
dat de mogelijkheid hiertoe voor 
wat betreft het Merkske als reëel 
moet worden gezien. Bovendien 
neemt RAVON hiermee een ander 
standpunt in dan een aantal jaren 
geleden toen juist RAVON er voor-
stander van was dat de herintroduc-
tie van de boomkikker maatgevend 
moest zijn voor inrichtingsmaatre-
gelen voor delen van ’t Merkske. 
 
In verband met zijn afscheid als 
voorzitter spreekt Anton van Hape-
ren tenslotte tijdens de rondvraag 
een woord van waardering uit aan 
Johan wat er mede door zijn inzet 
en kwaliteiten allemaal tot stand is 
gekomen. 

Mark en Leij 
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Het valt de meeste verenigingen 
niet mee om veel leden naar de 
jaarvergadering te lokken. Vanwe-
ge het formele karakter zit de drei-
ging van een saaie avond er le-
vensgroot in. Door de jaarvergade-
ring te combineren met een (korte) 
dialezing, is M&L er ook dit jaar 
in geslaagd een groot aantal leden 
naar Bellevue te brengen.  
  
Zo'n 80 M&L-ers namen actief deel 
aan de jaarvergadering waarin toch 
belangrijke zaken als de financiële 
toestand, voorstel tot contributie-
wijziging en de benoeming van de 
M&L-er van het jaar aan de orde 
kwamen. Ook de op het laatste mo-
ment afgeketste opvolging van 
Johan Schaerlaeckens door Ab Sint-
nicolaas kon in een open sfeer aan 
de orde worden gesteld, waarmee 
allerlei even onjuiste als voor de 
hand liggende geruchten over de re-
denen hiertoe geen levenskans kre-
gen en iedereen elkaar recht in de 
ogen kan blijven zien. 
  
Mark en Leijer van het jaar 
De voorzitter geeft aan dat dit jaar 
het bestuur unaniem gekozen heeft 
om Frans van Zijderveld het M&L 
ereteken toe te kennen en dat in ver-
band met het vertrek van Frans uit 
Alphen-Chaam deze jaarvergade-
ring een gelegenheid bij uitstek is 
om de waardering van M&L mid-
dels dit ereteken aan Frans over te 
brengen. 
Met Frans heeft M&L zeer snel 
goede contacten opgebouwd en on-
derhouden. Johan benadrukt dat het 
bestuur van M&L een goed contact 
met de gemeente Alphen-Chaam 
zeer op prijs stelt en dat het mede 
aan Frans (en wethouder Lisette) te 
danken is dat dit tot stand is geko-
men. Mark en Leij heeft de laatste 
jaren intensief met Frans samenge-

werkt. Genoemd werden de jaarlijk-
se boomplantdag, de werkdagen, 
het project: "Samen voor groen", 
het ontwikkelen van het natuur- en 
landschapsbeleidsplan, het regelen 
van aanlegvergunningen voor na-
tuurontwikkelingsprojecten en het 
voorbereiden van het bestuurlijk 
overleg met de gemeente. Helaas 
gaat Frans Chaam verlaten vanwege 
een nieuwe betrekking. M&L wenst 
hem daar ook alle succes toe. 

Jaarverslag 
Het jaarverslag 2001-2002 was als 
bijlage met de uitnodiging meege-
stuurd. De voorzitter nam in vogel-
vlucht het afgelopen jaar door:  
♦ De nieuwsbrieven worden door 

de leden zeer op prijs gesteld en 
de voorzitter bedankt met name 
John van Raak voor diens inzet 
en creativiteit. 

♦ Het ledenaantal stabiliseert zich 
op 620 leden. 

♦ Het bestuur kijkt met veel genoe-
gen terug op de geslaagde viering 
van het vijfjarig bestaan. 

♦ De lezingen van Mark en Leij 
werden goed bezocht, met name 
de nieuwjaarsbijeenkomst was 
met de opkomst van 110 leden 
een groot succes. 

♦ Na een moeizame start verliepen 
de laatste overleggesprekken met 
Staatsbosbeheer open en con-
structief.  

 
Jeugdgroep 
De jeugdgroep telt momenteel 52 
leden, verdeeld over drie subgroe-
pen; de Kwakbollen (19 leden), de 
Kikkers (16 leden) en de Hommels 
(17 leden). De Hommels zullen ver-
moedelijk in de nabije toekomst in 
aantal groeien omdat meer oudere 
kinderen zullen doorstromen. Ove-
rigens is de naam Hommels zelf 
door de kinderen verzonnen en be-
tekent: Hoger Ontwikkelde Mid-
delbare Mark En Leijers. De 
jeugdgroep kent een grote diversi-
teit aan activiteiten, aangepast aan 
de verschillende leeftijden.  
 
Contributie 
Na enige discussie met enkele leden 
stelt het Algemeen Bestuur voor de 
contributieverhoging te minimalise-
ren door, in tegenstelling tot het 
oorspronkelijke voorstel, nog lager 

Vlotte jaarvergadering Mark en Leij 

M&L 2002: Frans van Zijderveld 
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naar hele euro's af te ronden. 
♦ Gezinslidmaatschap € 16,-- 
♦ Individueel lidmaatschap € 12,-- 
♦ Jeugdlidmaatschap € 6,-- 
Hiermee gaat de Algemene Leden-
vergadering akkoord. 
 
Financieel overzicht 2001-2002 
De penningmeester geeft een korte 
toelichting. Het financieel jaarver-
slag is met de uitnodiging opge-
stuurd en de begroting werd ter ver-
gadering uitgedeeld. Er is een be-
hoorlijke financiële reserve opge-
bouwd. 
 
Kascontrolecommissie 
De kascontrolecommissie bestond 
het afgelopen jaar uit Christ van 
Riel en Tiny van Gils. 
De heer Van Riel doet verslag van 
de controle en meldt de vergadering 
dat de kascontrole geen onrechtma-
tigheden heeft opgeleverd. Tiny van 
Gils is aftredend en zal worden op-
gevolgd door de heer J. de Hoon 
voor een periode van  twee jaar. 
 
Bestuursverkiezing  
Het bestuur van Mark en Leij heeft 
kort na de oprichtingsvergadering 
besloten ernaar te streven dat het 
bestuur zich steeds om de acht jaar 
vernieuwt, daarbij de geleidelijk-
heid van dit proces in acht nemend. 
Als je bedenkt dat pas 2 jaar na de 
oprichting hiermee begonnen kon 
worden, liggen we goed op schema. 
Dit jaar waren aftredend en niet 
herkiesbaar: Henk Cornelissen, Elly 
Cornelissen en Johan Schaerlaec-
kens.  
Henk was een man van het eerste 
uur en vertegenwoordigde vooral de 
belangen van Alphen. Hij heeft zich 
o.a. intensief bezig gehouden met 
de historische stuifwal, de rondweg 
Alphen en de bomenwerkgroep. 
Elly was werkzaam als penning-
meester binnen de vereniging. Zij 
heeft verder de knipselkrant en het 
fotoboek ontwikkeld. Elly zal zich 
na haar bestuurslidmaatschap nog 
steeds bezig houden met de catering 

tijdens de werkdagen, de M&L-
winkel en de jaarlijkse quiz.  
Sonja Vrijenhoek, Will Woesten-
berg en Frank Degenaar waren niet 
aftredend. De ledenvergadering 
gaat akkoord met herbenoeming 
van Ine Geerts, John van Raak en 
Fred Froger. Na introductie door 
Johan worden als nieuwe bestuurs-
leden gekozen Wil Degenaar en 
Jacques Valkenaars.  
Bijzondere aandacht is er tenslotte 
voor het afscheid van Johan, die 
immers M&L niet alleen heeft  op-
gericht maar tevens tot een succes-
vereniging heeft gemaakt. Nu is het 
aan Will Woestenberg de taak de 
periode te overbruggen als interim-
voorzitter tot een definitieve oplos-
sing is gevonden. 

Frank Degenaar vertolkt de gedach-
ten van het bestuur over het vertrek 
van Johan ongeveer als volgt: 
"Ruim vijf-en-een-half jaar is Johan 
het gezicht en de tong van de vere-
niging geweest en heeft het initiatief 

genomen om M&L op te richten. De 
oprichtingsavond verliep spannend. 
Vooraf was afgesproken bij hoeveel 
leden de oprichting van M&L door 
zou gaan.. Er werd gemikt op 40 le-
den, een kleiner aantal zou als te-
leurstellend ervaren worden. Na de 
eerste avond hadden zich zo'n 120 
leden aangemeld. Het leek vanzelf-
sprekend om binnen het nieuwe be-
stuur Johan als voorzitter te bom-
barderen en dat is een goede beslis-
sing gebleken. Hij heeft zich de af-
gelopen jaren een uitermate be-
kwaam voorzitter getoond; een 
voorzitter met een visie. 
Johan heeft vele bijeenkomsten van 
het Dagelijks Bestuur en Algemeen 
Bestuur geleid en dat is steeds effi-
ciënt, gestructureerd en vooral ple-
zierig gebeurd, wat niet van veel 
andere vergaderingen gezegd mag 
worden. De grote kennis van Johan 
op een groot aantal zaken heeft al-
tijd tot voordeel van de vereniging 
geleid tijdens de overleggesprekken 
met de gemeente Alphen-Chaam, de 
ZLTO, Natuurmonumenten en SBB. 
Zonder de daadkracht van Johan 
zouden de Bleeke Heide en 't Broek 
nooit tot stand zijn gekomen. Johan 
heeft altijd gehandeld met respect 
voor alle partijen. Dat een en ander 
gelukt is blijkt wel uit ons inmiddels 
ruim 600 tellend ledenbestand. In 
één vereniging vinden we hier bur-
gers, boeren en groene lieden, vaak 
strijdig van belangen en toch is het 
allemaal gelukt". 
Johan bedankt de leden voor het in 
hem gestelde vertrouwen, het be-
stuur voor de fijne en constructieve 
samenwerking en zijn vrouw Loes 
voor alle steun. 
 
Tot slot 
Actieve en positieve deelname van 
de leden verlevendigde de behande-
ling van de diverse onderwerpen en 
maakte de jaarvergadering tot wat 
hij moet zijn: een open en directe 
communicatie tussen bestuur en le-
den en een veelbelovende brug naar 
het volgende verenigingsjaar. 

bestuursleden Van Raak en Cornelissen 

Interim voorzitter Will Woestenberg 
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 Belevenissen van de jeugdgroep 

vorm van een hand. Nadat ze wel 
15 verschillende typen bladeren 
hadden gevonden zijn we midden 
op het bospad begonnen aan een ei-
gen ontwerp van een stukje tapijt. 
Met behangplaksel en herfstblade-
ren en een oud tennisracket, om ze 
kapot te wrijven, maakten we aller-
lei mooie kleurencombinaties. Zelfs 
de voorbijgangers waren verrast. 

Op 23 november hadden we een 
heuse filmvoorstelling in Bellevue. 
We draaiden de prachtige film "the 
travelling birds", een aanrader voor 
iedereen die van vogels en natuur 
houdt. Met een groep ganzen op 
weg naar de overwinteringgebie-
den, prachtige 
landschappen die 
onder je vleugels 
voorbij komen, 
maar ook veel ge-
varen onderweg. 
Van vele vogels 
werden stukjes 
van de lange reis 
getoond.  
In de pauze had-
den we popcorn, 
zelf gepopt in de 
keuken van gast-
heer Victor. 

Op vrijdagavond de 29ste novem-
ber kwamen tien Hommels opdagen 
voor het pluizen van braakballen. 
We hadden ballen van kerkuil, 
steenuil en ransuil. De hele bal 
werd onderzocht op schedeltjes, 
wervels, dijbenen en schouderbla-
den. Met boekjes en zoekkaarten 
werd getracht om de botjes op naam 
en soort te brengen. Zo bleek dat de 
kerkuil heel wat 
spitsmuizen en 
woelmuizen eet.  
 

 
De veel klei-
nere braak-

ballen van de steenuiltjes zaten 
vooral vol keverresten. De vele lar-
ven van allerlei vliegen en motjes 
die inmiddels in de ballen leefden 
namen we voor lief. 
 
Deze maand staat er nog een activi-
teit op het programma. Op 14 de-
cember gaan we een kalender ma-
ken die de seizoenen weergeeft. 
Maar daarover weer meer in de vol-
gende nieuwsbrief. 
 

Het jeugdteam 
 

Het plan was om met de Hommels 
met batdetectors te gaan luisteren 
naar vleermuizen op vrijdag 11 ok-
tober, maar onze vleermuizenken-
ner had een knaagdierencongres 
(andere keer). Als alternatief zijn 
we naar de wolvententoonstelling 
bij Natuurpunt in Turnhout gegaan.  

Daar werd het leven van de wolf 
uitgebreid beschreven aan de hand 
van platen en doe-opdrachten. Ons 
reukvermogen werd getest, maar 
bleek niet zo goed te zijn als dat 
van de wolven. Op een groot zoek-
bord moesten we de stemming van 
de wolf aflezen aan zijn lichaams-
houding en de stand van zijn staart. 
Er waren ook vreselijke wolven-
klemmen te zien, waarmee men in 
Europa de wolven bijna heeft uitge-
roeid. De topper was een heus wol-
venhol, waar je best met zeven 
hommels in kon kruipen. Tenslotte 
werd er een filmpje getoond over de 
geboorte en het opgroeien van de 
wolvenpups. 
 
De dag erna waren de Kwakbollen 
en de Kikkers aan de beurt. Een 
groep kikkers aangevuld met de iets 
oudere kwakbollen gingen op weg 
naar de waterzuivering in Breda.  
Daar heeft Sten een stukje over ge-
schreven. 
 
De Kwakbollen zijn het bos in ge-
weest. Daar hebben ze allerlei bla-
deren gezocht met gezaagde, gelob-
de en gave bladranden en bladeren 
met nerven in een veer en in de 

 



9 Mark & Leij Nieuwsbrief 

Een jaar heeft eigenlijk maar twee 
seizoenen. Eén waarin de merels 
zingen en één waarin de merels 
niet zingen. We zitten nu midden 
in het tweede seizoen. Gelukkig is 
er nu de mogelijkheid om daar 
even aan te ontsnappen.  
 
Henk Meeuwsen heeft een CD met 
de titel 'Merels en meer' uitge-
bracht. Niet om de seizoenen op 
zijn kop te zetten, maar om af en 
toe te kunnen genieten van de me-
relzang als de merels er zelf, om 
begrijpelijke redenen, niet zo'n zin 
in hebben. 
De CD laat een aantal merels horen 
onder verschillende omstandighe-
den; stadswijk, bosrand, beukenbos, 
boerderij, onweer en regen.  

Merels en meer 

ten. De slib die overblijft wordt 
fijngeperst tot een koek. Later wor-
den die met vrachtwagens wegge-
bracht. Het schone water gaat naar 
het Hollandsch Diep. Maar het 
stonk er wel. Ze hadden daar ook 
een bord waar allerlei controle-
lampjes brandden. Toen we alles 
gezien hadden gingen we weer te-
rug naar Chaam.  
Als je op de website van de water-
zuivering kijkt, www.hwb.nl, kun je 
meer informatie krijgen. 

Sten Keijzers 

Op zaterdagmiddag 12 oktober zijn 
wij met de Kikkers van Mark en 
Leij naar Breda geweest. Fred en 
Will reden. 
Toen we daar aankwamen was daar 
een man die ons van alles uitlegde. 
Hij heette Peter. Die werkt daar en 
wist er heel veel over te vertellen.  
We kregen van Peter een flesje 
drinken en daarna mochten we de 
waterzuivering zien. 
We gingen eerst naar een rad met 
planken die het groffe vuil uit het 
water haalde. Daarna kwam het wa-
ter in een bak waar het zand naar 
beneden kon zakken en dat werd 
opgezogen. Toen gingen we naar 
een ondergrondse bak waar je in 
kon kijken en daar zag je het bubbe-
len. Dat komt omdat de bacteriën 
zuurstof nodig hebben en daarom 
werd er lucht in geblazen. Eigenlijk 
een groot bubbelbad. Dan worden 
de bacteriën in een hele grote bak 
van wel 40 meter uit het water ge-
haald door planken. De bacteriën 
die er nog niet uit waren die worden 
door sproeiers naar beneden gespo-

elke merel zijn eigen herkennings-
melodie in zijn lied heeft opgeno-
men? In het CD-boekje word je 
daarop gewezen. Met een beetje 
aanleg en na een paar keer goed 
luisteren, zal het je lukken merels 
van elkaar te onderscheiden.  
Straks (nog krap drie maanden), als 
de merels weer gaan zingen, lukt 
het je misschien je eigen merel, de 
merel die op je huis zit te zingen en 
in de tuin foerageert, te herkennen. 
De CD is van zeer hoge kwaliteit. 
Uitgesproken helder stereo geluid 
zonder storende geluiden op de ach-
tergrond. Je kunt de ruimte horen. 
Een hommel rechts, een houtduif 
links, een koe en een koekoek gal-
mend op de achtergrond. De CD is 
te koop in de M&L winkel. 

De ene keer is de merel solist, de 
andere keer is zingt hij mee in een 
groot bosvogelkoor. Naast de merel 
zingen ook de zanglijster, grote lijs-
ter, roodborst en vink hun partij op 
de achtergrond. Per fragment wordt 
in de begeleidende tekst beschreven 
welke vogels er te horen zijn. 
Is het je wel eens opgevallen dat 
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inrichting krijgen die erbij hoort. 
Dat betekent in veel gevallen dat 
het waterbeheer in die gebieden 
moet veranderen. Daar is veel geld 
voor nodig. De verwachtingen van 
de Reconstructiecommissie zijn 
hoog gespannen. Het benodigde 
geld moet door verschillende partij-
en worden opgebracht, maar zeker 
ook door de overheid.”  

Impuls 
Van Haperen is optimistisch ge-
stemd over de reconstructie; “Het is 
echt een impuls voor het landelijk 
gebied. Het is nog niet eerder voor-
gekomen dat verschillende partijen 
daar samen zo constructief aan 
werken.” 
Om de natuurgebieden voor de re-
creant bereikbaar en toegankelijk te 
maken, hoeven niet zozeer nieuwe 
paden te worden aangelegd. Er 
moet wel meer informatie beschik-
baar komen, zodat wandelaars en 
fietsers de bestaande wegen en pa-
den weten te vinden. Bordjes die 
een route aanduiden, brochures met 
informatie over het gebied en pane-
len met wetenswaardigheden over 
de natuur- en cultuurhistorische 
waarden moeten een uitstapje in De 
Baronie aantrekkelijker maken.  
Van Haperen: “Het moet straks zo 
zijn dat je bij de Grote Kerk in Bre-
da op de fiets stapt om een tocht 
van veertig kilometer door De Ba-
ronie te maken. Nu moeten de men-
sen nog hun eigen weg zoeken. We 
gaan het hen makkelijker maken.” 

Moesdistel, knolsteenbreek, grote 
pimpernel; vroeger kwamen deze 
planten overal voor in De Baronie, 
maar nu groeien ze nog maar op 
een paar plaatsen. In de beekdal-
hooilanden van 't Merkske bijvoor-
beeld. Het behoud van deze bijzon-
dere planten is één van de aan-
dachtspunten van de Reconstruc-
tiecommissie De Baronie. 
 
Toekomst 
Vertegenwoordigers van het be-
drijfsleven, overheid, recreatieve 
sector, landbouw en natuurorgani-
saties werken in deze commissie 
aan een toekomstplan voor het lan-
delijk gebied. Een plan om het ka-
rakteristieke landschap van De Ba-
ronie het best tot zijn recht te laten 
komen, om het leefbaar te houden. 
Voor bewoners van stad én platte-
land, voor boeren en tuinders, re-
creanten en natuurliefhebbers. 
 
Beken 
De Baronie, dat is het land van be-
ken en water, het land van karakte-
ristieke landbouwbedrijven met 
fruit- en boomteelt, van landgoede-
ren en bossen, en niet op de laatste 
plaats van de stad Breda. De in-
vloed van Breda is in een groot deel 
van het landelijk gebied merkbaar, 
bijvoorbeeld doordat stedelingen in 
het buitengebied recreëren en van 
de natuur genieten. Ook vanuit cul-
tuurhistorisch oogpunt is de stad 
belangrijk voor het gebied, denk 
alleen maar aan de verdedigings-
werken uit de tachtigjarige oorlog 
die de stad omringen. Behoud van 
deze waardevolle bouwwerken 
maakt ook deel uit van het recon-
structieplan. 
“De Baronie ontwikkelt een eigen 
identiteit en daar vervullen natuur, 
landschap en stad een belangrijke 
rol in” verklaart Anton van Hape-

ren. Hij vertegenwoordigt de grote 
natuurorganisaties in de commissie; 
het Brabants Landschap, Staatsbos-
beheer, Natuurmonumenten en de 
Brabantse Milieufederatie.  
“We willen de natuurgebieden zo 
toegankelijk mogelijk maken voor 
de stedeling,” zegt hij. “Om de re-
creatiemogelijkheden in de natuur 
te vergroten, moeten deze gebieden 
worden versterkt, met name op het 
gebied van de waterhuishouding. 
Daarvoor zijn specifieke maatrege-
len nodig. Door het vasthouden van 
water in natuurgebieden willen we 
verdroging tegengaan. Het grond-
water mag niet te ver wegzakken. 
Maar aan de andere kant moeten 
we de beekdalen ook niet overspoe-
len met voedselrijk water. Dan zou-
den bijzondere planten als de knol-
steenbreek alsnog verdwijnen.” 
 
Afstemming 
In haar planvorming houdt de Re-
constructiecommissie rekening met 
bestaande projecten. Aan de water-
huishouding van het riviertje 't 
Merkske bijvoorbeeld, wordt al ge-
werkt in het bestaande landinrich-
tingsproject Baarle-Nassau. De re-
constructiecommissie bundelt pro-
jecten als deze en zorgt ervoor dat 
de doelstellingen op elkaar worden 
afgestemd. 
 
Kern van de plannen rondom natuur 
en landschap vormt de Regionale 
Natuur en Landschaps Eenheid 
(RNLE) van De Baronie. Deze ligt 
in een halve maan aan de zuidkant 
van Breda. Binnen deze eenheid 
valt een groot deel van de Ecologi-
sche Hoofdstructuur (EHS). Voor 
het realiseren van de plannen is het 
belangrijk dat de gebieden binnen 
deze structuur in handen komen van 
de grote natuurorganisaties, stelt 
Van Haperen. “Het gebied moet de 

Natuur in de Baronie beter toegankelijk 
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Mooi resultaat eerste werkdag 
en ook daar werd nog een mooi 
stuk vrijgemaakt van jonge opslag 
en zaailingen. Ondertussen trokken 
verschillende groepen vogels over 
richting winterkwartieren. Met na-
me het grote aantal koperwieken 
viel daarbij op. Toen Elly zich om 
twaalf uur weer meldde met over-
heerlijke erwtensoep, met zorg be-
reid samen met Tjeerd Hendriks, 
werden de laatste hopen takken 
naar buiten het terrein gebracht en 
werd het gereedschap verzameld.  
 
Evaluatie 
Uiteraard werd tijdens het eten van 
de soep het werk nog eens grondig 
geëvalueerd. Anke Brans, die hal-
verwege de ochtend het werk kwam 
inspecteren bleek erg in haar nopjes 
met het geleverde resultaat. Tijdens 
het werk werden ook de nodige 
foto's gemaakt zodat het resultaat 
ook in de plakboeken van Mark en 
Leij zichtbaar gemaakt kan worden. 
Toen de soep tot de laatste schep 
was verorberd ging iedereen onder 
dankzegging van Frank weer huis-
waarts. We kunnen terugzien op 
een geslaagde werkdag. 

Ondanks de wat mindere weers-
voorspellingen, de juist begonnen 
herfstvakantie en de absentie van 
enkele vaste krachten vanwege een 
bijeenkomst over de Chaamse kip 
togen toch nog 15 werkers richting 
de Goudberg nabij Strijbeek. Op 
dit prachtige natuurterrein was in 
samenspraak met Staatsbosbeheer 
de eerste werkdag van dit winter-
seizoen gepland.  
 
Jonge opslag 
Coördinator Frank had met bos-
wachter Anke Brans van SBB een 
week eerder bekeken welke werk-
zaamheden uitgevoerd moesten 
worden. Gekozen werd voor het 
verwijderen van de jonge opslag ter 
plaatse van het juist uitgebaggerde 
ven aan de oostkant van het terrein. 
De afgelopen winter heeft Staats-
bosbeheer daar een groot aantal bo-
men omgezaagd om de zon weer 
kans te geven het ven te bereiken en 
om specifieke vegetatie weer meer 
kansen te bieden. Bijna alle stron-
ken waren inmiddels weer uitgelo-
pen en er stonden ook talloze zaai-
lingen van met name grove den, 
lijsterbes en berk. 
 
Takken ruimen 
Gewapend met takkenscharen en 
bijlen gingen een tiental mannen 
aan de slag om de grootste uitlopers 
te lijf te gaan. In korte tijd was een 
flink stuk voor het oog al een stuk 
kaler. Enkele soorten die werden 
verwijderd waren grove den, berk, 
vuilboom, lijsterbes, Amerikaanse 
eik en Amerikaanse vogelkers. De 
opruimploeg verzamelde ondertus-
sen al de afgeknipte takken om die 
vervolgens langs de pad buiten het 
reservaat op te stapelen. Staatsbos-
beheer zou later zorgen dat deze 
takkenvoorraad verantwoord wordt 
afgevoerd. Vervolgens ging  er nog 

een klein ploegje achter de ruim-
ploeg aan om de laatste takjes af te 
knippen en om de zaailingen uit te 
trekken. Ook voor deze ploeg bleek 
er nog voldoende werk. Vanwege 
de veelheid aan grote uitlopers wer-
den de zaailingen vaak over het 
hoofd gezien. Door een klein ploeg-
je daar achteraan te sturen werd be-
reikt dat het overgrote deel van de 
zaailingen en de kleine uitlopers 
alsnog werden verwijderd. Geluk-
kig bleef de voorspelde regen goed-
deels achterwege. Slechts een re-
genbuitje van ongeveer tien minu-
ten dwong de werkers tot een korte 
schuilpauze.  
 
Pauze 
Halverwege de ochtend zorgde Elly 
Cornelissen voor een lekker bakje 
koffie met peperkoek. Na deze kor-
te pauze werd er weer druk gewerkt 
om het ven geheel vrij te zetten. 
Deze doelstelling werd al ruim voor 
half twaalf bereikt, inclusief het rui-
men van alle vrijgekomen takken. 
De resterende tijd werd de heuvel 
aan de zuidkant van het schoonge-
maakte ven onder handen genomen 



Bleeke Heide 
Begin september zaten er al zo'n 15 
smienten op de Bleeke Heide.  
Op 12 september zag Wil Luijff 
voor de eerste keer na het broedsei-
zoen een slechtvalk op de Bleeke 
Heide. Op 14 september zag Wil de 
slechtvalk terug.  
Tijdens de warme dagen in week 37 
(9-15 sept.) foerageerden er regel-
matig tussen de 50 en 100 boeren-
zwaluwen boven het water. Op de 
weilanden ten zuiden van de Bleeke 
Heide was er die week veel door-
trek van roodborsttapuiten, tapuiten 
en paapjes.  
Laag overvliegende ballonnen toon-
den aan dat er flink wat watersnip-
pen zaten. Deze vogels, die je nor-
maal gesproken maar moeilijk te 
zien krijgt, vlogen met tientallen in 
paniek op.  

In week 38 kwamen er enkele tien-
tallen wulpen slapen.  
Tientallen jaren lang kon je de eer-
ste rietganzen pas begin december 
op de Bleeke Heide verwachten. De 
laatste jaren komen ze steeds vroe-
ger. Ook dit jaar waren ze ontzet-
tend vroeg. Op 8 oktober waren er 2 
toendra rietganzen op de Bleeke 
Heide. Ze waren in het gezelschap 
van de onvermijdelijke canada- en 
nijlganzen, verder ook 15 grauwe 
ganzen en 2 brandganzen. Die dag 
was er ook veel trek van veldleeu-
weriken (waaronder een groep van 
50) en graspiepers. Twee dagen la-

ter zaten de rietganzen op exact de-
zelfde plaats met in hun gezelschap, 
vreemd genoeg, een kolgans. 
Curieus is ook dat zich in de eerste 
helft van oktober regelmatig water-
snippen op de geoogste maïsvlaktes 
ten zuiden van de Bleeke Heide be-
vonden.  

Op 16 oktober zag Huub Don zijn 
eerste slechtvalk (waarschijnlijk on-
volwassen vogel, nogal bruinig van 
onder) op de Bleeke Heide. Verder 
zag Huub: 400+ canadaganzen, 2 
grauwe ganzen, 2 brandganzen, 2 
casarca's, 5 toendrarietganzen, 3 
buizerds en wat lichte trek van 
veldleeuweriken. 
Vanaf week 44 tot nu wordt de 
slechtvalk bijna bij elk bezoek ge-
zien, meestal zittend op een paaltje 
ten zuiden van het reservaat maar 
nog ten noorden van de beek. Het 
betreft een volwassen ex.  
Op zondag 3 november waren er al 
40 toendra rietganzen, verder 3 
roodborsttapuiten en veel trek (zo'n 
80) van veldleeuweriken.  
Op 7 november zag Huub Don de 
slechtvalk vanaf de Oude Bredase 
Baan zitten.  
Twee kluchten patrijzen (12 en 8) 
houden zich in oktober en novem-

ber vooral op aan de randen van het 
reservaat. Tegen de avond kraaien 
ze ook vaak. 
Op 10 november zag de zondag 
(fiets)groep op de Bleeke Heide 
twee maal de slechtvalk, een groep 
van 50 rietganzen, 8 patrijzen en 1 
mannetje roodborsttapuit. Verder 
was er veel trek van veldleeuweri-
ken, kramsvogels en enkele putters. 
Op het water zaten veel wintertalin-
gen, (roepende) smienten en 
slobeenden en (uiteraard) de bonte 
verzameling exoten. 
Op 17 november werden er nieuwe 
records gebroken: er zaten tussen 
de 400 en 500 canadaganzen en 
meer dan 150 nijlganzen op de 
Bleeke Heide. Sommige waarne-
mers spraken zelfs over een groep 
van 700 canadaganzen. Het wordt 
steeds duidelijker dat we langzaam 
maar zeker met een exotenprobleem 
komen te zitten waarvoor de ogen 
niet veel langer gesloten kunnen 
worden. Ook de slechtvalk zat deze 
dag weer op zijn vaste post. 
Op 21 november zaten er tussen de 
150 en 200 rietganzen op de Bleeke 
Heide. 

Het Broek 
Op 26 september werd er een krij-
sende waterral gehoord bij het ven-
netje dat spontaan ontstaan is na het 
afgraven van de laagte tegen de 
Laag Heiveldse beek.  
Op de moerassige vlakte tegen de 

Waarnemingen in de streek 
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tot maximaal 5 ransuilen gezien. 
In november en december worden 
ten noorden van de Strijbeekse hei-
de (westelijk van de Heistraat) in de 
ochtendschemering vaak tot 9 bui-
zerds zittend op de weilanden waar-
genomen. Of het hier een slaap-
plaats of vroeg jagende vogels be-
treft is niet geheel duidelijk. 
 
Overige waarnemingen 
De boerenzwaluw doet het slecht. 
Vanwege de MKZ-crisis worden 
veel boerenstallen hermetisch ge-
sloten. Dit is funest voor de nestge-
legenheid van de boerenzwaluw 
die, in tegenstelling tot de huiszwa-
luw, graag in gebouwen broedt. 
Verheugend is daarom het nieuws 

dat op de boerderij aan de Chaam-
seweg 45 in Alphen dit jaar maar 
liefst 15 koppeltjes boerenzwalu-
wen tot broeden kwamen, voorwaar 
een mooi aantal. 
Op zaterdag 12 oktober was er veel 
vogeltrek. Op de vlaktes veel kuif- 
en boomleeuweriken, kneus en 
graspiepers. Bij de Gouwberg was, 
behalve sijzen en kepen, ook een 
kleine bonte specht actief. Enkele 
sperwers trokken met hun voedsel 

Laag Heiveldse Beek pleisterden in 
oktober en november enkele tiental-
len watersnippen. Ook het bokje 
werd waargenomen en mag, gezien 
de waarnemingen van eerdere jaren, 
als een regelmatige gast beschouwd 
worden. 
 
Roofvogels en uilen 
Wim Cornelissen kon begin oktober 
in Chaam drie door het vogelasiel 
in Zundert gerevalideerde kerkuilen 
loslaten: een in de Wildertstraat en 
twee op Snijders. 
Op woensdagmorgen 2 oktober ont-
dekte Jac Rombouts, toen hij op de 
fiets naar zijn werk reed langs de 
Chaamseweg, net voor de bushalte 
voor Huis ten Bosch, een dode bos-
uil.  
Op zaterdag 21 september vloog 
een vrouwtje bruine kiekendief 
links van de Ulicotenseweg ter 
hoogte van de Bleeke Heide. 
Op de Blokkenweide in de bebouw-
de kom van Chaam werden eind 
september weer regelmatig roepen-
de steenuilen gehoord. Ons Kerk-
dreefreservaat ligt hier vlakbij. Hier 
werd in dezelfde tijd al om 18.00 
uur een roepende steenuil gehoord.  
Henk Laarhoven kreeg in oktober 
bericht van het vogelrevalidatiecen-
trum dat de uitgeputte steenuil die 
hij op 15 april gebracht heeft, op 1 
juli volledig hersteld is losgelaten 
in de vrije natuur.  
Op de slaapplaats in 't Zand te Alp-
hen werden in oktober en november 

mee naar het zuiden. 's Nachts wa-
ren groepen doortrekkende koper-
wieken goed te horen. In oktober 
kon je nauwelijks de staatsbossen in 
komen zonder kruisbekken te ho-
ren. 
Hans Oomen zag boven zijn 
"landgoed", grenzend aan woonge-
bied de Brabander in Chaam, half 
oktober een ijsvogeltje. 
Op 30 oktober meldde Jan Boers 
dat er al een paar dagen een grote 
gele kwikstaart op Bouvigne te zien 
(op en in directe omgeving van het 
kasteeltje) is. Ook de ijsvogel is er 
bijna dagelijks, alsmede een flinke 
club koperwieken.  
Ter hoogte van het gebouw van 
Mark en Weerijs werd langs de weg 
Chaam-Ulvenhout op 5 november 
een ijsvogel gezien, zittend in een 
struik boven een greppel. 
De klapekster is als broedvogel in 
Nederland uitgestorven en wordt als 
wintergast steeds zeldzamer. In on-
ze streek zien we hem sommige 
winters alleen nog maar op de Reg-
te Heide. Verheugend daarom was 
de ontdekking van Huub Don op 10 
november van een klapekster in 't 
Merkske.  
Huub zag ter plaatse ook een 
vrouwtje kiekendief en een havik. 
Zowel de kiekendief als de klapek-
ster waren een dag later nog aanwe-
zig. Volgens Stijn Leestmans pleis-
terde de klapekster een week eerder 
op het Bootjesven in Wortel Kolo-
nie waar vorig jaar de zeearend 
voor het eerst gesignaleerd werd. 
Op woensdag 13 november zag 
Huub Don op de klapeksterplaats 
nog wel een opvliegende houtsnip, 
een havik en overvliegende kruis-
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bekken maar de klapekster wordt 
niet meer gezien. Op 24 november 
krijgen we een telefoontje van 
Henk Laarhoven dat er een klapek-
ster pleistert in het noordelijk ge-
deelte van de Regte Heide. Gezien 
de waarnemingen in het verleden is 
hier de kans wat groter dat we met 
een vaste wintergast te maken heb-
ben. 
Op zondagochtend 16 november 
hoorde een groepje Mark en Leijers 
die liever anoniem willen blijven, 
om drie uur 's nachts in het hartje 
van Antwerpen een merel volop 
zingen. 
Op 21 november zag Huub Don om 
kwart over vijf een houtsnip op de 
hoek St.Annadreef-Valkenburg. 
Twee bosuilen waren ter plaatse al 
druk aan het roepen. 
Tijgerspinnen, vervolg 

In de vorige nieuwsbrief werd mel-
ding gemaakt van enkele tijgerspin-
nen in onze streek. Over de mail 
ontstond een spontane informatie-
uitwisseling toen Wil Luijff op 14 
september ook nog eens vier eico-
connen op de Bleeke Heide ontdek-
te: "Ze zijn ongeveer 3,5 - 4 cm. in 
doorsnede en zien eruit als een 
soort urntje. Meestal worden ze 
'bewaakt' door een mannetjesspin 
welke zich op, naast of dicht in de 
buurt van zo'n cocon bevindt. Voor 
de goede orde, ik heb vier cocons 
geteld. In het dal van de Beerze heb 
ik er honderden gezien. Ik ben zo 
vrij geweest om in een exemplaar 

'huiszoeking' of een inkijkoperatie 
te verrichten. In de grote cocon zit 
een klein, ovaal vast eizakje van on-
geveer 1 cm lang hetgeen goed geï-
soleerd is door spinrag. Ziet er in-
genieus uit en is kennelijk winter-
hard. Wat ik me wel afvraag is of 
deze soort geen bedreiging gaat 
vormen voor 'onze' kruisspinnen."  
 
 
 

 
 
 
Frans Vermeer 
reageert hierop: "In 1993 schreef 
Luc Crevecoeur een artikel over 
Agriope bruennichi in Natura-
Limburg nr 153 (blz. 726-731). In 
de Nederlandse Faunistische Mede-
delingen nr. 11 uit 2000 schreef 
Jaap van der Linden een artikel 
over de opmars van de wespen- (of 
tijger-) spin in Nederland Hij 
schrijft dat er weinig bekend is over 
de invloed op de overige fauna in 
nieuw gekoloniseerde gebieden. 
Ook in de Tirion-spinnengids is het 
een en ander over de wespenspin 
terug te vinden. Wanneer men met 
Google op Argiope bruennichi 
zoekt krijgt men vele goede sites 
(vooral in het Duits). Toch leuk die 
belangstelling voor ongewervel-
den."  
Volgens John van Raak zijn tijger-
spinnen zelfs al 
in het noorden 
van Duitsland 
en Denemar-
ken waargeno-
men. In Neder-
land ligt de 
noordelijkste 
verspreiding op 
de Veluwe. 
 
 

Planten 
Langs het betonweggetje Boscho-
vensebaan (aangelegd in 1986) is 
spontaan een gaspeldoorn opgeko-
men.  
Ondanks alarmerende berichten 
komt de zeldzame plant beenbreek 
nog bodembedekkend tegen het 
Goudbergven voor.  
Op de door de gemeente Alphen-
Chaam geplagde vlaktes op 't Zand 
werden enkele plantjes van kruip-
brem gezien. 
 
Zoogdieren 
Op 4 oktober vond Hans Martens 
een doodgereden vos langs de Oude 
Bredase baan ter hoogte van de He-
melstraat. 
Jack Rombouts kreeg 8 december 
een nachtelijke haas op bezoek, nog 
geen meter van zijn deur. 
 
Uit de mailbox 
Ferry van der Geest op 26 septem-
ber: "Wij wonen nu anderhalf jaar 
aan de Strijbeekseweg in Strijbeek. 
Via de gebroeders Froger ben ik 
meteen lid van jullie geweldige ver-
eniging geworden. Ik ben zeer geïn-
teresseerd in de natuur, met name 

deze zigzagvorm 
is karakteristiek 
voor het web van 
de tijgerspin 

tijgerspin 

gaspeldoorn 
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de fauna en de roofvogels in het bij-
zonder. Eén waarneming wil ik jul-
lie niet onthouden; afgelopen mei 
reed ik zeer vroeg naar Rotterdam 
toen ik naast de A-16, ter hoogte 
van Effen, een dode das zag liggen. 
Het was zeer vroeg en er was geen 
verkeer, dus ik ben even over de 
vluchtstrook terug gereden en het 
was waarachtig een das en ja, hij 
was dood. Mocht hij nog in leven 
zijn geweest dan had ik hem zonder 
meer naar Zundert gebracht. Ik las 
in de laatste Mark en Leij dat er 
dassen gezien waren, weliswaar 
wat meer oostelijk, maar toch, ze 
zijn er dus!!  
Verder zagen we bij ons ook een 
vos achter in ons bosje rondsluipen. 
Volgens mij een rekel die niet door 
had dat er bij ons op het erf een 
aantal honden rondlopen, die overi-
gens in het gareel gehouden wor-
den zodat het wild er geen last van 
heeft. Ik meld me zonder meer weer 
als ik wat moois gezien heb!" 

Johan Cornelissen op 21 oktober: 
"Afgelopen zondag 20-10-2002 om-
streeks 9.30 uur 's morgens hebben 
wij een vos waargenomen en wel in 
een weiland nabij de grafheuvel op 
landgoed Valkenberg, wij (Ton de 
Jong, Natasha Bloemhardt, Chris 
Pollen, Ludy van Beysterveldt en 
ondergetekende) fietsten daar op 
onze mountain-bikes voorbij. Hij 
bleef enkele seconden staan en liep 
daarna vlug weg." 
 
Met dank aan allen. Iedereen kan 
zijn waarnemingen, liefst via 
email, doorgeven aan: Johan 
Schaerlaeckens, Blokkenweide 18, 
4861 BN Chaam. Email: scha-
erl@concepts.nl of: 0161-492046. 

Recentelijk heeft het Waterschap 
Mark en Weerijs de stuw nabij de 
Steenen Brug te Castelré, in de ge-
meente Baarle-Nassau, vervangen 
door een vistrap. De stuw was een 
grote belemmering voor vissen om 
het Merkske op te zwemmen.  
 
Door de aanleg van de vistrap, die 
uit 7 treden bestaat, kunnen vissen 
het grote verval ter plaatse van de 
voormalige stuw in kleine stapjes /
sprongetjes overbruggen. Op die 
manier is vismigratie naar de bo-
venloop van het Merkske weer mo-
gelijk. De verwachting is dat dit de 
visstand in het Merkske ten goede 
zal komen, omdat vissen vaak in 
bovenlopen van beken, waaronder 
het Merkske, zich voortplanten.  
Voor de Rode Lijstoorten als kleine 
modderkruiper en Kopvoorn, waar-
van met name de eerst genoemde 

nog recent door de 
werkgroep amfi-
bieën van M&L 
zijn waargeno-
men, wordt het 
leefgebied uitge-
breid en ontsloten. 
Hierdoor ontstaat 
er voor onder an-
dere deze soorten 
een beter leefkli-
maat. 

De vistrappen bestaan in de kern uit 
een damwand, die in een V-vorm 
gezaagd is. Aan weerszijden zijn 
keien geplaatst ter bescherming van 
de bodem en oever. Deze keien lig-
gen ter hoogte van de doorstroom-
opening in een talud van 1:1; de 
flanken zijn aangestort in een talud 
van 1:2. Op die manier worden vis-
sen als het ware naar de door-
stroomopening geleid. Doordat aan 
weerszijden van de stuw / keelope-
ning een talud is aangebracht, kun-
nen ook bodemvisjes de vistrap 
passeren. 
 
 
 
 
Op deze manier draagt Waterschap 
Mark en Weerijs bij aan het herstel 
van beken. Hiermee geeft het wa-
terschap invulling aan de functie 
viswater, die de provincie Noord-
Brabant heeft toegekend aan het 
Merkske. Het Waterschap Mark en 
Weerijs streeft er naar ook op ande-
re plaatsen in het beheersgebied 
stuwen vispasseerbaar te maken 
door de aanleg van vistrappen. 

 
Waterschap Mark en Weerijs 

Het Merkske weer 
toegankelijk voor vis 

 oude situatie 

de vistrap in wording 
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Gesprek met Johan Schaerlaec-
kens, in het dagelijks leven leraar 
aan het voortgezet speciaal onder-
wijs en oud-voorzitter van de na-
tuurvereniging Mark en Leij, die 
ik de volgende vragen stelde. 
 
Wat betekent natuur voor jou? 
Heel erg veel! Ik ben geboren en 
getogen Chaamenaar. De liefde 
voor de natuur was er al in mijn 
kinderjaren. Op de lagere school 
trok ik met vrienden de natuur in 
om vogelnestjes uit te halen, en om 
snoeken en jonge eendjes te van-
gen. We deden eigenlijk alles wat 
slecht was. Al onze vrije tijd brach-
ten we in de natuur door, er was 
toen niet veel meer. In tegenstelling 
tot de jeugd van vandaag, die meer 
voor de computer zit en niet meer 
zo intensief met de natuur in con-
tact komt als wij toen. Daarom is 
het zo goed dat Mark en Leij een 
jeugdgroep heeft. Toch is de jeugd 
niet echt veranderd. Er komt nu 
veel meer informatie op hen af via 
bijv. de computer en allerlei high 
tech (communicatie)middelen.  
Pas later is bij mij het echte respect 
voor de natuur gekomen in een tijd 
dat die geweldig aftakelde. Ik praat 
over de jaren zeventig en tachtig. Ik 
realiseerde me dat de natuur zich-
zelf niet kan verdedigen terwijl ik 
vond dat wij die toch zo goed mo-

gelijk in stand moesten houden. 
Vanaf toen heb ik me ingezet voor 
natuur- en landschapsbehoud. 
Wat is je favoriete natuurgebied? 
Natuurlijk de Bleeke Heide maar 
nog meer 't Broek. Vanaf de eerste 
inrichtingsschetsen tot en met de 
aanleg van houtwallen, poelen, 
plas/drasgebieden ben ik betrokken 
geweest bij de ontwikkeling van de-
ze natuurgebieden. In 't Broek be-
gon dat met de aankoop van het 
eerste weilandje. Via uitruil van 
gronden van agrariërs op vrijwillige 
basis in het kader van de landinrich-
ting groeide 't Broek uit tot het 80-
hectare grote natuurgebied dat het 
nu is. Veel soorten zijn sindsdien 
teruggekeerd. Drie zangposten van 
de nachtegaal in houtwallen die we 
zelf hebben aangeplant, is dan ook 
de mooiste beloning. Het is inmid-
dels weer een kleinschalig gebied, 
waar de Laag Heiveldse Beek me-
andert zoals vroeger, zodat ijsvogel, 
blauwborst en bosbeekjuffer hier 
weer een ideale plaats gevonden 
hebben. 

Waar ga je het liefst heen op va-
kantie ? 
Toch wel La Brenne in Midden-
Frankrijk. Ik noem het altijd "het 
Broek" in het groot. Daar verblijf ik 
meestal twee keer per jaar. Daar-
naast gaan we elke winter naar de 
Extremadura in Spanje. Het indruk-
wekkendste gebied is echter de 
Okavango-delta in Botswana in zui-
delijk Afrika. We hebben daar ook 
mijn favoriete dier, de Afrikaanse 
wilde hond, zien jagen. 
 
Wat is je mooiste natuurboek? 
Voor mij is dat "Running wild", dat 
gaat over de wilde hond. Dit dier is 
symbolisch hoe wij met de natuur 
omgaan. Van de vele 10.000den 
exx. die enkele tientallen jaren gele-
den door heel Afrika zwierven, zijn 
er nog maar een kleine 4000 over 
geconcentreerd in de laatste stukjes 
woest Afrika, de meeste in de Oka-
vango Delta. De complexe sociale 
structuur (ze leven in groepsver-
band), de gracieuze loop en de uit-
straling van dit dier vind ik heel im-
ponerend. Hij is ook prachtig meer-
kleurig getekend, de Engelsen noe-

In gesprek met: Johan Schaerlaeckens 

Bleeke Heide 

Het Broek 
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men hem dan ook "painted dog."  
Er hangt iets mystieks over dit dier. 
We hadden het geluk dat we pal 
voor onze tent een groep wilde hon-
den een moerasantilope zagen pak-
ken, mijn mooiste natuurervaring. 

Waarom Mark en Leij?  
Samen met Frank, Wim en John 
hebben we Mark en Leij opgericht. 
Dat heeft ons ruim een half jaar aan 
voorbereiding gekost. Voor die tijd 
waren we al 20 jaar actief onder de 
naam "Natuurwerkgroep Chaam". 
In die tijd hadden we al vaak over-
leg met o.a. de gemeente Chaam 
over allerlei zaken zoals de ruilver-
kaveling, Bestemmingsplan Buiten-
gebied etc. We hebben indertijd  o.
a. de bouw van een tweetal clusters 
boerderijen aan de rand van het hui-
dige reservaatsgebied en in het cen-
trum van de Bleeke Heide tegen 
kunnen houden. We waren echter 
maar een klein groepje dat vooral 
op ad hoc basis werkte. Als je een 
vereniging achter je hebt staan met 
een groot ledenaantal wordt je in-
vloed veel groter en heb je ook 
meer kans van slagen met het op ta-
fel leggen van allerlei plannen en 
initiatieven. Belangrijkste aanlei-
ding voor het oprichten van Mark 
en Leij was de herindeling van de 
gemeentes: een groepje van een 
man of tien heeft nu eenmaal wei-
nig invloed in een wat grotere ge-
meente. We wisten toen al vrij goed 
wat er speelde, kenden elkaar goed 
en vulden elkaar goed aan. Dit is 
volgens mij ook de basis van het 

succes van Mark en Leij. We had-
den alleen nog geen bestuursleden 
uit Alphen en Galder/Strijbeek. Dat 
ging tot onze grote verrassing vrij 
snel, omdat tijdens de voorberei-
ding in de ruilverkaveling Alphen 
van alles fout liep en enkele belang-
hebbenden naar ons toe kwamen 
om hulp te vragen. We hebben deze 
mensen meteen bij de oprichting 
betrokken. 
 
Wat was precies je functie bij 
Mark en Leij?  
Ik ben ruim vijf jaar voorzitter ge-
weest van de natuurvereniging. On-
ze visie was vanaf het begin dat je 
een bestuur tijdig moet verversen. 
Het was dan ook ons streven om het 
gehele bestuur binnen acht jaar te 
vernieuwen, anders roest je vast. 
We liggen goed op koers.  

Wat verwacht je in de toekomst 
nog te kunnen betekenen voor on-
ze natuurvereniging? 
Ik ben nog actief voor Mark en Leij 
als redactielid van de Nieuwsbrief, 
in de activiteitencommissie en als 
vertegenwoordiger in de Klank-
bordgroep Reconstructie Alphen-
Chaam en Baarle-Nassau. Verder 
vertegenwoordig ik de Brabantse 
Milieufederatie in de Landinrich-
tingscommissie " Baarle-Nassau."   
Onlangs heeft het bestuur mij ge-

vraagd of ik wat meer kan beteke-
nen in de contacten naar de ge-
meentes en de natuurbeherende in-
stanties. Samen met de interim 
voorzitter zijn we bezig dit 
vorm te geven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe zie je 
de toekomst voor Mark en Leij? 
Ik heb alle vertrouwen in het huidi-
ge bestuur maar ben niet erg posi-
tief over de toekomst van de natuur, 
vooral gezien de huidige maat-
schappelijke ontwikkelingen. De 
verrechtsing en verzakelijking gaan 
ten koste van alles wat zwak en 
minder weerbaar is, waaronder na-
tuur, milieu en landschap. De aan-
kopen van natuurgebieden zijn stil-
gelegd. Ook voor de Reconstructie 
lijkt te weinig geld te zijn. Meer as-
falt, meer steen en minder aandacht 
voor milieu, natuur en landschap 
met als gevolg verdere aftakeling 
van de biodiversiteit van ons bui-
tengebied. De economie wint het 
van de ecologie. Ik ben er van over-
tuigd dat we hier vroeg of laat de 
rekening van gepresenteerd krijgen, 
in feite gebeurt dit al. We hebben 
de laatste jaren de tijd mee gehad 
en hebben bewezen dat we in sa-
menwerking met alle partijen en 
met een goed flankerend overheids-
beleid heel goed in staat zijn om de 
eigen streek in te richten met in 
acht neming van alle waardes. Ik 
vrees dat dit in de toekomst anders 
zal worden. Dit maakt het voor een 
bestuur van een natuurvereniging 
extra moeilijk. Twee Joint Strike 
Fighters minder en we zouden het 
natuurbeleid in Nederland helemaal 
uit kunnen voeren. 't Is maar net 
waar je als maatschappij  je priori-
teiten legt. 

Ghislaine Mermans 

Pierre, Johan en John in de Okavango-delta 

de “painted dog” 
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loofbos met aan de rand een open, 
kale vlakte waar de vogels jaagden. 
Nadat het oude buizerdnest gedeel-
telijk uit de boom gevallen was, 
bleken er drie jongen te zijn, twee 
ervan waren er op de grond terecht 
gekomen en werden daar door de 
ouders gevoerd. Het derde jong zat 
nog in de boom. Twee jongen zijn 
uiteindelijk uitgevlogen, de derde 
was te zwak en ook menselijke hulp 
mocht niet baten. Elke week wer-
den prooiresten onderzocht: kraai, 
kievit, ransuil, steenuil, bosuil, egel 
(met stekels en al verorberd) en 
postduif (68 stuks in 100 dagen). 
Volgens de spreker zal het aantal 
broedparen de komende jaren voor-
al in Oost-Nederland toenemen. 
Dus: vogelaars opgelet! 
 

Kerkuil minder kerkelijk 
Uit een lezing van Johan de Jong 
van de Kerkuilenwerkgroep Neder-
land blijkt dat de kerkuil zijn naam 
steeds minder eer aan doet. Vroeger 
vond men 30% van deze vogels in 
kerken; nu is dat nog 5 tot 7%. Nu 
leven ze vooral in boerderijen en 
kasten die we voor ze ophangen. De 
belangrijkste reden hiervoor is dat 
het jachtterrein te ver van de kerken 

Landelijke uilendag zeer geslaagd 
Op zaterdag 2 november jl. werd 
de eerste nationale uilendag ge-
houden door STONE (Steenuilen 
Onderzoek Nederland) en de Kerk-
uilenwerkgroep Nederland. De dag 
was bedoeld voor alle vrijwilligers 
die zich op een of andere manier 
inzetten voor uilen. Vijf leden van 
Mark & Leij hadden zich hiervoor 
opgegeven. Het programma be-
stond uit een aantal lezingen, 
waarbij in de pauzes gelegenheid 
geboden werd diverse stands met 
allerlei informatie en boeken over 
alle uilensoorten te bezoeken.  
 
Toename en afname 
In de eerste lezing door SOVON 
werd uitgelegd hoe de verschillende 
uilensoorten er op dit moment voor 
staan. Met de kerkuil en de bosuil 
gaat het erg goed de afgelopen 25 
jaar. Het aantal bosuilen is zelfs bij-
na verdubbeld. De steenuil gaat 
achteruit, vooral in Noord en West 
Nederland. De ransuil komt over 
heel Nederland verspreid voor, 
maar de aantallen nemen af, behal-
ve in Zeeland. De velduil wordt 
steeds zeldzamer en komt eigenlijk 
alleen nog op de Wadden voor. Van 
de ruigpootuil duikt er af en toe één 
op in Drenthe maar verder is deze 
vogel verdwenen uit Nederland. De 
oehoe komt met twee broedparen 
voor in Limburg en bovendien is dit 
jaar een paartje gevonden in de 
Achterhoek.  
 
Oehoe in de tuin 
Aan deze laatste ontdekking was 
een bijzonder leuke presentatie ge-
wijd. Het broedpaar werd ontdekt in 
een boom bij iemand in de tuin no-
tabene. De tuineigenaar dacht eerst 
te maken te hebben met ransuilen 
maar later werd bevestigd dat het 
wel degelijk om oehoes ging. Het 
nest bevond zich in een gemengd 

vandaan ligt. Dat het goed gaat met 
de kerkuil is voor een belangrijk 
deel te danken aan de medewerking 
van de boeren. Sinds de voorlich-
ting in de 80er jaren, zijn veel boe-
ren zich gaan inzetten voor deze ui-
lensoort. Er hangen zo'n 9000 kas-
ten in Nederlandse boerderijen en 
andere gebouwen. Ook staan som-
mige boeren een perceelsrand af die 
vervolgens extensief beheerd wordt 
en zo muizen aantrekt waarvan de 
kerkuil dan weer kan profiteren. 
 
Uilenbiologie 
Voor de lezingen van Dr. Worst en 
Hein Bloem (STONE) krijgt ieder-
een in de zaal een mooi brilletje om 
zo mooie 3D foto's van uilenogen 
en -oren te bekijken. Dr. Worst legt 
uit hoe het mogelijk is dat een uil 
met één oog twee verschillende 
kanten op kan kijken zonder zijn 
kop te draaien. Een uil is namelijk 
in staat de ooglens te vervormen  
waardoor het oog een andere kijk-
richting krijgt.  
Vervolgens krijgen we foto's te zien 
van kale uilenkoppen waarbij de 
werking van de oren wordt ver-
klaard. De oren bevinden zich ach-
ter 'flappen', die als een soort kraag 
op hun kop zitten. Deze kraag helpt 
bij het opvangen van geluiden. Bo-
vendien zitten de gehoorgangen niet 
op dezelfde hoogte. Men denkt dat 
de uil daarom in staat is de richting 
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Het landschap als historische 
bron 
 
Mark en Leij organiseert het ko-
mende voorjaar voor haar leden 
een bijzondere cursus over de ge-
schiedenis van onze eigen streek.  
Tijdens deze cursus kunt u veel le-
ren over het ontstaan, het gebruik 
en de ontwikkeling van het Bra-
bantse landschap vanaf de prehis-
torie tot het heden.  
 
Het huidige landschap in onze 
streek, met zijn weiden en akkers, 
bossen, beken, wegen, dorpen en 
steden is in het verleden gevormd 
door een veelheid van factoren;  ijs-
tijden, klimaat, bodemgesteldheid 
en hoogteverschillen zijn enkele 
van de natuurlijke oorzaken. Daar-
naast speelt de hand van de mens in 
het landschap een belangrijke rol. 
Hij vestigt zich op de hoge plekken 
bij vruchtbare rivierdalen, ontgint 
woeste gronden en venen, legt moe-
rassen droog, kapt bossen en veran-
dert beeklopen. Dit roerige verleden 
heeft overal zijn sporen achtergela-
ten in het huidige landschap. 
 
Cursus 
De cursus bestaat uit acht avondles-
sen op woensdag en donderdag en 
wordt afgesloten met twee zater-
dagexcursies per fiets in de streek. 
De avondlessen bestaan uit een 
veldverkenning in de omgeving, 
gevolgd door theorie en zelfwerk-
zaamheid. De cursusdatums: 
♦ donderdag 13 maart 
♦ donderdag 20 maart 
♦ woensdag 26 maart 
♦ woensdag 2 april 
♦ donderdag 10 april 
♦ donderdag 17 april 
♦ woensdag 23 april 
♦ donderdag 1 mei 
♦ zaterdag 3 mei 
♦ zaterdag 10 mei 

en afstand van het geluid zo exact 
te bepalen. De steenuil heeft geen 
flappen en zoekt zijn prooi dan ook 
veel dichterbij. 
 
Eieren 
Tenslotte kregen we bij een lezing 
over eieren (the good, the bad en 
the ugly) te zien wat er tijdens het 
broeden allemaal mis kan gaan met 
het ei van de uil, en wat daarvan de 
verschillende oorzaken zijn. Als al-
les goed gaat, zit er drie dagen na 
het leggen al een embryo met 
bloedvaten en eerste hartaanleg in 
het ei. Maar als het ei bijvoorbeeld 
te warm of te koud bebroed wordt, 
loopt het beroerd af voor het em-
bryo. Ook kunnen eieren beschim-
meld raken, niet goed gekeerd, of te 
veel geschud worden waardoor er 
allerlei afwijkingen ontstaan waar-
door het embryo of eventueel toch 
uitgekomen jong niet levensvatbaar 
is. 
 

Geslaagde dag 
Dit is maar een hele korte samen-
vatting van de inhoud van een zeer 
uitgebreide en geslaagde dag. De 
organisatie was erg gelukkig met de 
grote opkomst van ruim vierhon-
derd mensen en overweegt elk jaar 
een dergelijke dag te organiseren. 
 

Karin van Dueren 
Sylvia van Nes 

Cursus landschapshistorie 
De avonden vangen aan om 19 uur.
De woensdagavonden worden ge-
houden in café Bellevue te Chaam, 
de donderdagavonden in café Oud 
Strijbeek te Strijbeek. 
De exacte deelnamekosten zijn nog 
niet bekend, maar het streven is om 
dit te beperken tot hooguit 35 euro. 

Bekwame leiding 
Cursusleider is de heer dr. Karel 
Leenders, een uitermate deskundig 
historicus. Nog deze maand werd 
hem de driejaarlijkse Historische 
Prijs van Noord-Brabant toegekend. 
In het verleden ontving hij ook al 
de Geschiedkundige Prijs van Bel-
gië. Hij promoveerde in 1996.  
Opmerkelijk daarbij is dat hij dit 
alles heeft bereikt in zijn vrije tijd.
Met Karel Leenders treffen we het;
een markant en aangenaam per-
soon, zeer deskundig en bovenal 
een boeiend verteller. 
 
Interesse?  
Op de aankondiging van de cursus 
in onze vorige nieuwsbrief hebben 
inmiddels al vijfentwintig deelne-
mers gereageerd. Er zijn echter nog 
een beperkt aantal plaatsen vrij.  
Geef uw deelname aan deze cursus 
daarom zo snel mogelijk door! 
Bel, mail of schrijf naar; 
 
John van Raak 
Ravenbos 3, 4861EG Chaam 
tel: 0161-491803 of 06-30335917 
email: jvanraak@concepts.nl 
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Het bestuur nodigt alle leden uit 
voor de inmiddels al traditionele 
en gezellige nieuwjaarsbijeen-
komst op vrijdag 10 januari, aan-
vang 20.00 uur in café Bellevue te 
Chaam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programma 
Deze avond is wederom opgezet als 
gezellige nieuwjaarsbijeenkomst 
die de hele avond duurt. Ook in let-
terlijke zin zullen we een toost uit-
brengen op het nieuwe jaar. En na-
tuurlijk is onze natuurwinkel deze 
avond weer present. 
Ter inzage liggen de knipselkrant 
en het fotoboek. In de knipselkrant 
staan veel persberichten over natuur 
en landschap in onze regio, in het 
fotoboek veel foto's over onze akti-
viteiten. U kunt deze avond ook 
foto's bijbestellen.                                                                                                
Het hoofdbestanddeel van deze 
avond is wederom onze flitsende 
quiz, intussen genoegzaam bekend 
bij onze vaste leden. 
We komen bijeen tussen 19.30 en 
20.00 uur in Bellevue. Behalve de 
bruisende nieuwjaarsdrank zijn de 
consumpties voor eigen rekening. 
Tot 10 januari! 
 

Bestuur Mark en Leij 

Nieuwjaars- 
bijeenkomst 

Op vrijdag 21 februari, aanvang 
20:00 in Bellevue te Chaam, zal 
ganzenkenner Bart Ebbinge ons 
wegwijs maken in de wereld van de 
ganzen. Bart werkt voor Alterra en 
bestudeert al 30 jaar ganzen. Hij is 
vooral geïnteresseerd in de proces-
sen die hun aantallen bepalen. 
 
Jacht speelde daarbij vooral voor 
1970 een belangrijke rol. In 1992 
promoveerde hij aan de Rijksuni-
versiteit van Groningen op dit on-
derwerp. In zijn proefschrift verge-
leek hij onbejaagde soorten als 
brandgans en rotgans met de be-
jaagde kolgans. 
De rotganzen hebben zijn speciale 
interesse, omdat hij die ook in hun 
broedgebieden heeft kunnen bestu-
deren. Deze ganzensoort verwisselt 
onze Waddenzee en Zeeuwse kust-
wateren voor het Tajmyr schierei-
land in noordelijk Siberië. 
 
Toendra 
Het toendralandschap is een plaats 
met meedogenloos strenge winters, 
maar gedurende de korte poolzo-
mers, als bovendien alle factoren 
mee zitten, een land van kortstondi-
ge overvloed. Voor 'onze' ganzen  
komt alles aan op timing en verant-
woord omgaan met energie om 
daarvan te kunnen profiteren. Het is 
een lange reis naar een kort zomer-
seizoen. Hoe de ganzen  hierop pro-
beren af te stemmen en over alle 

andere factoren die een rol spelen in 
het slagen van een broedseizoen 
komt Bart ons vertellen. 

Dia’s en film 
Voor de pauze een boeiende lezing, 
na de pauze wordt de televisiefilm 
'Onze rotgans in Siberië', gemaakt 
door Musch & Tinbergen vertoond. 
Deze film gaat over dit onderzoek 
naar het leven van de rotgans, dat 
van 1990 tot 1995 zes zomers lang 
door Nederlandse en Russische bio-
logen bestudeerd werd. Een avond 
die wij, met een ganzenpleister-
plaats als de Bleeke heide in onze 
directe omgeving, niet mogen mis-
sen. Weliswaar hebben wij hier 
geen rotganzen, maar ook op de an-
dere overwinterende ganzensoorten 
wordt kort ingegaan. 
Het beheer van de sterk toegeno-
men aantallen ganzen, die ook land-
bouwschade veroorzaken, vraagt 
aandacht van de overheid. Ook dat 
aspect, bijvoorbeeld hoe gaan we 
om met de sterk toegenomen aan-
tallen grauwe ganzen die in Neder-
land zelf broeden, komt aan bod. 

Dia– en videolezing ganzen 
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Op vrijdag 14 maart neemt bioloog 
en natuurfotograaf Dick Klees ons 
mee naar de wereld van de insec-
ten. De wereld bestaat voor mens 
en dier uit dat deel van zijn omge-
ving dat het met zijn zintuigen kan 
waarnemen. Aanvang om 20:00 in 
Bellevue te Chaam. 
 
Men kan zich voorstellen dat de 
wereld voor een levend wezen met 
een ultieme reuk of gehoor er heel 
anders uit ziet dan voor ons. Van 
ons huisdier, de hond weten we al 
dat hij dingen ruikt en hoort waar 
wij geen weet van hebben. Mensen 
zijn immers vooral visueel inge-
steld. 

Met behulp van apparaten kunnen 
we onze horizon enorm verbreden; 
Brillen, verrekijkers, telescopen, 
microfoons en zo. Door radio en 
radar weten we wat zich in de kos-
mos afspeelt, apparatuur die ons 
laat beseffen dat er meer is dan wat 
wij waarnemen.  
Het is dus logisch dat de wereld 
voor een insect er heel anders uit 

kan zien dan voor ons. Insecten om-
vatten zo ongeveer 80% van alle 
hogere diersoorten en wonen tot in 
zeer extreme milieus. In deze lezing 
wil ik aan de hand van voorbeelden, 
dicht bij huis en veraf over het hoe 
en waarom van het insectenleven 
vertellen. 
 
Lastige beestjes? 
Natuurlijk  ondervinden wij hinder 
wanneer zij van ons voedsel eten. 
Of zich voeden met door ons ge-
bruikt papier, hout, wol en katoen. 
Ons bloed wel kunnen drinken en 
bijten of steken.  
Maar onze wereld zou er zonder 
insecten heel anders uit zien. Zon-
der bijen geen fruit, de planeet zou 
dichtgroeien! Een wereld zonder 
insecten zouden we ons niet wen-
sen. 
Bovendien kunnen wij heel veel 
van insecten leren. Verbazingwek-
kende staaltjes van hun kunnen ko-
men in deze lezing aan bod. 
 

Dick Klees 

Dialezing de insectenwereld 

Op vrijdag 24 januari kunnen we 
genieten van een enerverende film 
over de avonturen van Willemien 
van Ginneken, Jan Vermeulen en 
hun reisgenoten tijdens hun safari 
in het Afrikaanse Oeganda.  
Oog in oog met een naaste verwant 
van de mens; de gorilla! Aanvang 
om 20:00 in Bellevue te Chaam. 

Videolezing 
gorilla’s 

Activiteiten 
werkgroepen 
De winter is meestal een stille tijd  
in de natuur. Weinig insecten en 
vlinders, geen bloeiende planten, 
kikkers en salamanders zijn bezig 
aan hun winterslaap. 
 
Maar toch zitten de werkgroepen 
niet stil; de zoogdierenwerkgroep 
gaat op donderdag 9 januari om 
19:30 in Bellevue braakballen plui-
zen en het voorjaarsprogramma be-
spreken. 
 
De werkgroep amfibieën inventari-
seert ook deze winter weer de vis-
sen in de beken. Op zondagochtend 
15 december om 9:00 samen met de 
Hommels, en verder om 9:30 op 19 
januari en 16 maart. Verzamelen op 
het marktplein in Chaam. 
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Excursie naar de Oostvaardersplassen 

Bij voldoende belangstelling wil de 
activiteitencommissie van Mark en 
Leij op zondag 23 februari een ex-
cursie organiseren naar de Flevo-
polder, meer specifiek de Oost-
vaardersplassen. 
 
Belangstelling? 
We vertrekken om 8.00 uur bij Bel-
levue. Om 17.30 uur zijn we terug 
in Brabant waarna de liefhebbers 
een Chineesje gaan pakken in Ul-
venhout. Deelnemers aan de excur-
sie wordt gevraagd verrekijker of 
telescoop, lunchpakket en laarzen 
mee te nemen. Mocht je belangstel-
ling hebben, geef je dan op bij:  
♦ W. Woestenberg 013-5082128 
♦ F. Froger 076-5612618 
♦ J. Schaerlaeckens 0161-492046 
Deel bij het opgeven mee of je wel 
of liever niet zelf rijdt en of je na 
afloop wel of niet mee naar de Chi-
nees gaat. Passagiers dragen bij in 
de onkosten van de autobrandstof. 
 
 
 
 
Het gebied 
De Oostvaardersplassen is een na-
tuurgebied dat zelfs in het buiten-
land heel bekend is. Niet alleen 
vanwege de vele vogels, maar ook 
omdat het gebied op een bijzondere 
manier ontstaan is. 
In 1968 werd Zuidelijk Flevoland 
drooggelegd. In dit laaggelegen 
deel van de polder bleef een gebied 
met veel water over dat verder niet 
werd gebruikt. De natuur mocht 
hier haar gang gaan en al snel ont-
wikkelde zich een moeras met plas-
sen, rietvelden en bossen. Niet zo-
als de mens het bedacht had, maar 
helemaal vanzelf. Er trokken heel 
veel gewone en bijzondere vogels 
naar dit nieuwe gebied. 

Veel vogels 
Vogels zoals de kleine en grote zil-
verreiger, grauwe gans, woudaapje, 
porseleinhoen en zeearend. Vooral 
de grauwe gans is belangrijk voor 
het gebied. De vraat van de tiendui-
zenden ganzen die hier komen broe-
den en van verenkleed wisselen, 
zorgen ervoor dat het moerasge-
deelte niet dichtgroeit met riet. 
Door de ganzen blijven er grote 
stukken open water. Behalve water 
hebben de Oostvaardersplassen dro-
ge en natte landzones, in totaal zo'n 
3000 hectare groot. Het hele jaar 
grazen hier Heck-runderen, Konik-
paarden en edelherten. Deze zijn 
goed te zien net als de vele duizen-
den ganzen die hier overwinteren 
samen met roofvogels zoals de 
ruigpootbuizerd, de blauwe kieken-
dief en zelfs de zeearend. Tijdens 
de wandeling naar een van de vo-
gelkijkhutten hopen we baardman-

netjes te zien. Om de rust in het be-
langrijke vogelgebied niet te veel te 
verstoren, is het niet overal toegan-
kelijk. Gelukkig zijn er goede 
'kijkplekken' op de wegen en in de 
kijkhutten. 
 
activiteitencommissie Mark en Leij 

In onze vorige nieuwsbrief maak-
ten we al melding van de grondwa-
termeter die bij de Bleeke Heide 
geplaatst zou worden. Inmiddels is 
deze meter volop in bedrijf. 
  
Nederland wordt steeds droger. 
Door allerlei maatregelen en de ont-
trekking van drinkwater wordt het 
regelmatig zelfs te droog. Zowel 
landbouw als natuur ondervinden 
daar schade van. Voor beheer van 
de waterstand in de Bleeke Heide is 
bij de Oude Bredasebaan een stuw 
geplaatst, zodat het water langer 
kan worden vastgehouden. 

 

Grondwatermeter 
Bleeke Heide 
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Vlinders, bloemen en ogenschijnlijk 
doodgewone vogeltjes, allemaal bij-
zonder gemaakt door de perfecte 
fotografie van Toine. Met een om-

In zijn dialezing over de natuur in 
de tuin, gehouden na de jaarverga-
dering, slaagde Toine Rommers er 
als vanouds in onze ogen te ope-
nen voor de microparadijsjes 
waarvoor in iedere tuin plaats is.  
 
Prachtige dia's van botanische ju-
weeltjes zoals de eenbes die de don-
kere hoekjes in de tuin kunnen sie-
ren, of van het knikkende nagel-
kruid dat moeiteloos in iedere tuin 
gedijt, maar om een of andere reden 
in Nederland vrijwel uit de wilde 
natuur is verdwenen. Ook sporen 
van drama's zoals de haarscherpe 
afdruk van een sperwer die in woes-
te achtervolging op een zangvogel-
tje tegen een ruit geknald was.  
Of van een groene specht, gesneu-
veld binnen handbereik... 

Terugblik dialezing “natuur in de tuin” 

Terugblik dialezing ijsvogels 
je ondersnavel. 
Een visplaats herkent men aan een 
overhangende tak waarop sporen 
zijn te zien van schubben, omdat 
daar het visje tegenaan wordt gesla-
gen tot het verdoofd of dood is 
voordat het met de kop naar voren 
wordt ingeslikt. 
Ook werden door Kees Bolkenbaas 
de grootste vijanden van de ijsvogel 
belicht zoals de roofvogels en het 
weer. 
Vooral in de winter als hij niet ge-
noeg voedsel kan vinden, neemt 
ook het gewicht en vetgehalte van 
de ijsvogel af. Met het vet wordt 
zijn verenpak waterdicht gemaakt. 
Lukt dat invetten niet voldoende, 
dan nemen zijn veren veel water op 
en heeft de ijsvogel te veel energie 
nodig om uit het water te komen en 
kan dan verdrinken. 
 

Kees heeft zijn dia's voornamelijk 
in de Biesbosch gemaakt, maar de 
ijsvogel is ook in de steden te zien. 
Met zijn prachtige dia's en vele zij-
sprongen heeft de heer Bolkenbaas 
een interessante en leerzame avond 
verzorgd. 

Huub Willemen 

Op vrijdag 22 november was het 
danzover, de dialezing over de ijs-
vogel. Aanwezig waren een veer-
tigtal volwassenen en zes jongeren. 
In zijn inleiding vertelde de heer 
Kees Bolkenbaas dat de ijsvogel 
behoort tot de scharrelaars, waar-
toe ook bijeneter en hop behoren, 
en dat zijn naam niets met ijs te 
maken heeft maar met zijn kleur! 
 
Eisen is duits voor ijzer, dus staal-
blauw. Dit wordt veroorzaakt door 
de lichtbreking door water en vet-
druppels op zijn veren. Met zijn 
soort polaroid-oog haalt hij de 
schittering van het water weg, zodat 
de visjes beter zichtbaar zijn. 
Volwassen exemplaren zijn aan hun 
rode pootjes en de jongen aan de 
donkere pootjes te herkennen. Het 
mannetje heeft een geheel zwarte 
snavel, het vrouwtje heeft een oran-

lijsting van muziek zorgde hij voor 
een passend poëtisch tintje.  
Een goede opening van het winter-
seizoen! 

Toine Rommers in actie 
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Zondag 29 september vertrokken 
13 Mark en Leij leden richting 
Hoogerheide voor de wandelexcur-
sie naar natuurgebied het Markie-
zaat. Met een schitterend najaar-
zonnetje maakten we onder leiding 
van beheerder Theo Quekel een 
drie uur durende wandeling in dit 
prachtige natuurgebied.  
 
Alle deelnemers waren vooraf ge-
waarschuwd laarzen mee te nemen 
omdat het anders weinig zin had om 
mee te gaan. Er is echter een ver-
schil in beleving in wat nou eigen-
lijk laarzen zijn. Enkele deelnemers 
bleken exemplaren te hebben die 
onvoldoende hoog waren voor het 
soms erg drassige terrein. Vooral de 
oude kreken, een overblijfsel uit de 
tijd dat het getij dit gebied nog be-
heerste waren moeilijk te nemen 
hindernissen. Het advies om bij het 
oversteken rustig aan te doen werd 
niet altijd goed opgevolgd met natte 
voeten en besmeurde broeken als 
gevolg. Het Markiezaat is niet vrij 
toegankelijk. De rust die hierdoor 
heerst in het gebied heeft een posi-
tieve invloed op de soorten die er 
voor komen. 
 
Verdronken land 
Direct na het oversteken van de ou-
de zeedijk begint het natuurgebied 
dat door middel van begrazing 
wordt beheerd. De intensiteit van 
het aantal runderen bepaalt mede de 
ruigte van het gebied. In het deel 
van het 1800 ha grote gebied waar 
onze excursie plaatsvond wordt met 
lage druk begraasd. Een weelderige 
plantengroei op de kleigrond met 
her en der een boompje is het ge-
volg. Hoewel er nog veel distels in 
het gebied voorkomen is hun aantal 
sterk verminderd ten opzichte van 
de eerste jaren, zonder dat er be-
heersmaatregelen voor zijn getrof-

fen. In het zanderige gedeelte, een 
gevolg van de afzetting van grovere 
deeltjes bij eb, waar het gras taaier 
en minder smakelijk is, hebben de 
bomen het gewonnen van de gra-
zers en is er bos ontstaan. Voorna-
melijk berken en wilgen, maar de 
eerste eikenbomen zijn ook al aan-
getroffen. Het Markiezaat is erg rijk 
aan paddestoelen. Werden er in het 
begin maar vijf soorten gevonden, 
bij de 2e inventarisatie, drie jaar 
geleden, werden er al vijftig soorten 
geïnventariseerd. Sommige van de-
ze soorten komen nergens anders in 
Nederland voor. Een ervan, de 
zwarte kluifzwam, zou volgens de 
boeken algemeen zijn maar wordt 
in werkelijkheid zelden gezien. 
Midden in het nog jonge bos von-
den wij een paar exemplaren van 
deze soort met zijn typische steel. 
Waarschijnlijk stammen verschil-
lende paddestoelensoorten nog uit 
de tijd dat het gebied bewoond 
werd. In de middeleeuwen, toen de 
zeespiegel aanzienlijk lager was 
dan nu, lagen er in het gebied ver-
schillende dorpjes. Tijdens de grote 
overstromingen die later volgden 
werden deze weggevaagd en kwam 
het gebied onder de directe invloed 
van de Noordzee.  

Vooral veel vogels 
Doordat de begroeiing erg ruig is, 
zitten er in dit deel volop muizen. 
Een direct gevolg daarvan is het 
voorkomen van veel torenvalken en 
de voor Brabant zeer zeldzame 
velduil. Hoewel het broeden van 
deze soort niet is aangetoond, gaat 
men er bij het Brabants Landschap, 
de eigenaar van het Markiezaat, van 
uit dat deze soort dit jaar tot broe-
den is gekomen. Helaas liet de 
velduil zich nu niet zien. Het is een 
soort die veel op de grond zit en pas 
opvliegt wanneer men er dicht in de 
buurt komt. Andere roofvogels die 
hier normaal zijn en die we gezien 
hebben zijn sperwer, buizerd, brui-
ne kiekendief en slechtvalk.  
Hoewel de meeste kleine zangertjes 
op een te grote afstand bleven om 
herkend te worden kon Henk Laar-
hoven met zekerheid 3 putters on-
derscheiden. 
 
Markiezaatsmeer 
Achter het nieuw ontstane bos ligt 
een 80 ha groot meer, het Markie-
zaatsmeer. Na het afsluiten van de 
Oesterdam bleef dit grote meer ach-
ter met een goede waterkwaliteit. 
Sindsdien gaat de waterkwaliteit 
echter alleen maar achteruit. De de-
positie van voedingsstoffen door 
regenval is groter dan de afvoer van 
deze stoffen. Als gevolg hiervan is 
het water heel troebel maar erg vis-
rijk. De honderden aalscholvers die 
er dagelijks foerageren zijn daarvan 
het beste bewijs. Bij vloed, aan de 
andere kant van de dijk, zijn er ook 
lepelaars, zilverreigers en zelfs een 
flamingo te zien. Helaas zat het tij 
niet mee zodat we deze prachtige 
vogels niet te zien kregen. Ook de 
visarend en de zeearend die er re-
gelmatig worden waargenomen lie-
ten zich deze dag niet zien. On-
danks het gemis van deze mooie 

Natte voeten in het Markiezaat 
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soorten konden we genieten van de 
duizenden vogels. Goudplevieren, 
futen, dodaarsjes, geoorde futen, 
kieviten, witte en zwarte zwanen, 
aalscholvers en allerlei soorten een-
den lieten zich uitgebreid bewonde-
ren. Opvallend daarbij waren meer-
dere rosse stekelstaarten, maar ook 
smienten en kuifeenden waren mas-
saal aanwezig. Er waren grauwe 
ganzen, brandganzen en een slecht-
valk die zich langdurig liet bewon-
deren. Op een paal midden op een 
zandplaat zat hij rustig te kijken 
naar de honderden steltlopers en 
eendachtigen die in de directe om-
geving foerageerden. Zijn aanwe-
zigheid maakte nauwelijks indruk. 
Hoe anders is het wanneer deze 
valk de tijd rijp acht voor een jacht-
partijtje.  
Andere soorten die in het gebied 
algemeen voorkomen zijn oever-
zwaluw en ijsvogel. De havik wordt 
dagelijks waargenomen wanneer 
die vanuit de bossen van de Bra-
bantse wal komt jagen in het Mar-
kiezaat. Volgens Theo Quekel is het 
de enige plaats in Nederland waar 
de Havik zijn jongen regelmatig 
kluten voert. Maar buiten al deze 
soorten komen er nog tal van ande-
re vogels voor, zowel broedvogels 
als trekvogels. 
 
Veranderingen 
Aan de oevers van het meer en op 
de zandige platen in het gebied is 
nog goed te zien dat de zee hier ja-
ren heeft geheerst. Naast een over-
vloed aan kleine schelpen vind je 
hier nog zoutminnende planten als 
hertshoornweegbree, zeeaster en 
zeekraal. Ook het zeer zeldzame 
herfstbitterling werd door Frank 
Degenaar vastgesteld. Deze kalk-
minnende plant komt alleen voor in 
zeer zuivere, maagdelijke grond. 
Omdat het gebied direct nadat het 
werd afgesloten van de zee onder 
beheer kwam bij het Brabants 
Landschap is het nooit als land-
bouwgrond gebruikt en is de ver-

mesting aan dit gebied voorbijge-
gaan. Alle voorkomende planten, 
bomen, paddestoelen, vogels, amfi-
bieën en zoogdieren hebben zich er 
uit eigen beweging gevestigd. Het 
Brabants Landschap heeft hier be-
wust voor gekozen, de soortenrijk-
dom is er niet minder om. De zout-
minnende planten zullen op den 
duur verdwijnen omdat het zoutge-
halte blijft afnemen. Hun plaats zal 
dan weer worden ingenomen door 
soorten die zich aan deze verander-
de omstandigheden het best hebben 
aangepast. De dynamiek in het ge-
bied is erg groot.  
 
Weinig amfibieën 
Hoewel het Markiezaat bij uitstek 
geschikt is voor amfibieën, komen 
er nog niet veel soorten voor. De 
groene en bruine kikker zijn mas-
saal aanwezig en ook de gewone 
pad, waarvan we tijdens de wande-
ling een exemplaar aantroffen, is 
bewoner van dit gebied. Er zitten 
echter nog geen slangen, salaman-
ders of hagedissen. Volgens de be-
heerder migreren deze soorten 
maximaal enkele honderden meters 
per jaar. Het zal nog wel enkele ja-
ren duren voor zij het gebied heb-
ben gekoloniseerd.  
 
Totaal ander gebied 
Achter de Brabantse wal ligt een 
totaal ander terrein dat deel uit-
maakt van het aaneengesloten na-
tuurgebied. Er is daar geen invloed 
van de zee, er zijn oude bossen en 
droge gebieden. Mogelijk dat we in 
de toekomst ook dit gebied een keer 
aandoen voor een wandeling.  
De deelnemers aan deze excursie 
waren erg tevreden. Een prachtig 
uitgestrekt natuurgebied waar 
niemand anders te zien is omdat het 
immers verboden terrein is zonder 
het gezelschap van een beheerder. 
 

Will Woestenberg 

Beheerder website gezocht 
 
Mark en Leij is op zoek naar ie-
mand die de website wil onderhou-
den. De werkzaamheden bestaan 
voornamelijk uit het actueel houden 
van de agenda en het plaatsen van 
waarnemingen en dergelijke.  
De site is gemaakt met Dreamwea-
ver, dus kennis van dit programma 
maakt het eenvoudiger om te star-
ten. Echter, iedereen met gevoel 
voor computers en andere software 
pakketten zoals Photoshop, grafi-
sche pakketten en zo kan vrij snel 
leren omgaan met Dreamweaver.
Het is wel noodzakelijk dat je een 
internet verbinding hebt. Wij zor-
gen voor de software en begelei-
ding van de kandidaat. 
Heb je interesse en wil je nog wat 
meer informatie? Neem dan kontakt 
op met Theo Schutte. 
Tel:       0161-492045  
Email:   sarol30r@wish.net 
 
 
 
 
 
 
 
Mark en Leij op Internet 
 
Voor wie het nog niet wist, onze 
natuurvereniging Mark en Leij is 
ook te vinden op het Internet: 
 

http://home-3.tiscali.nl/
~ti034356/index.htm 

 

 

Spoor- 
zoekertjes 

In deze rubriek “Spoorzoekertjes” kunnen de 
leden van onze vereniging gratis een adver-
tentie 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). 
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Zogerswerkgroep in de Ardennen 

teristieke afgeknaagde bomen.  
Enige tijd dwalen we vol verwon-
dering door de zompige omgeving 
en neemt een enkeling de tijd om 
zijn bij een val in het ijskoude wa-
ter van het beekje volgelopen laar-
zen leeg te kiepen.  

Op de terugweg vinden we een do-
de das en een overreden hazelworm 
en horen een vreemde vogelroep, 
die na enige aarzeling wordt toege-
schreven aan een vlaamse gaai. 
Even later zien we echter twee no-
tenkrakers die zich volop tegoed 
doen aan de hazelnoten en zich mi-
nutenlang van dichtbij laten bekij-
ken. Voorwaar een mooie waarne-
ming!  

Een snelle lunch volgt omdat een in 
plusfour gekleed heertje ons in het 
Engels mededeelt dat "this private 
property" is.  

Na een lange middagwandeling in 
de verstilde herfstbossen van de Ar-
dennen gebruiken we een uitgebrei-
de macaronimaaltijd en gaan in het 
donker op zoek naar burlende bron-
stige edelherten. Het oergeluid dat 
we dan de volgende uren horen 
maakt enorme indruk en lijkt met 
de donkere Ardense hellingen op de 
achtergrond de meest ultieme vorm 
van mannelijk machtsvertoon.  

In het laatste weekend van septem-
ber trokken negen leden van de 
werkgroep zoogdieren de Arden-
nen in voor hun jaarlijkse week-
endje teambuilding. Hun interesse 
gaat niet alleen uit naar zoogdie-
ren maar ook vissen, vogels, plan-
ten en insecten worden uitgebreid 
bekeken. 
 
Vrijdag 
Rond vier uur arriveren de eerste le-
den bij de uitvalsbasis, een ruim 
huisje in het kleine dorpje Enreux, 
zo'n vijf kilometer van Houffalize. 
Op de heenweg konden ze al enkele 
bijzondere waarnemingen noteren; 
een klapekster, een vos, marterkeu-
tels en een kudde bizons (ja, dat 
leest u goed!). Enkele uurtjes later 
is iedereen present en een genoeg-
lijke avond met allerlei versnaperin-
gen in bulkverpakking en rode wijn 
uit een jerrycan volgt. Een bosuil 
roept onverstoorbaar als iedereen  
erg laat zijn slaapplaats opzoekt. 
 
Zaterdag 
In de lifetraps die we de vorige 
avond nog snel geplaatst hebben 
zitten bosmuizen, rosse woelmuizen 
en een huisspitsmuis. 

We gaan op weg naar de bovenloop 
van een van de zijriviertjes van de 
Ourthe, waar enkele jaren geleden 
bevers zijn uitgezet. De beesten zelf 
zien we niet, maar wel hun indruk-
wekkende dammen en de zo karak-
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Als toetje zien we later 20 meter 
van ons huisje een das zich voor-
zichtig snuffelend uit de voeten ma-
ken. Gniffelend merkt iemand op: 
"Jeuken je banden nou niet?", daar-
mee verwijzend naar het voorval 
waarbij schrijver dezes, die vorig 
jaar zijn eerste levende das zag, er  
tien seconden later dwars overheen 
reed. Dood? Ja dood!  

Na een vergeefse poging het onder-
ste uit de jerrycan te halen en wat 
armoedige "burl" imitaties kan al-

weer veel later zelfs de onophoude-
lijk roepende bosuil de serene rust 
niet verstoren. 

Zondag 
De vallen worden weer opgehaald 
en de gevangen muizen na uitge-
breid bekeken te zijn voorzichtig 
losgelaten. Tijdens de lange och-
tendwandeling langs de Ourthe, met 

het mooiste weer van de wereld, 
zien we de blauwe flits van de ijs-
vogel en kunnen we de rivierdon-
derpad en de modderkruiper in het 
heldere water van dichtbij bekijken. 
's Middags, alweer op weg naar Ne-
derland, pikken we bij een oude 
steengroeve nog even de muurhage-
dis en de zeer zeldzame (blijkt ach-
teraf!) kalkaster mee. 
Volgend jaar twee weekenden? 
 

Joost van den Ouweland 
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In januari van dit jaar was ik een 
dikke week op Cuba. Een heel an-
dere wereld, cultureel en politiek 
gezien, maar ook qua klimaat en 
natuur. Een hoop indrukken neem 
je mee naar huis.  
Bijvoorbeeld van de mooie vrien-
delijke multiraciale bevolking. 
Hun creativiteit en veerkracht in 
the 'struggle for life' in de com-
plexe mixture van de formele 
pesos- en de informele dollarmaat-
schappij. Hun onnavolgbare soe-
pel dansende heupen (daar waar 
wij roestige tuinhekken hebben zit-
ten). De prachtige pastel getinte 
vergane glorie van de ex-koloniale 
gebouwen. De klassieke Ameri-
kaanse 'vliegdekschepen' op de 
weg. 'El Commandante' Che Gue-
varra die voortleeft op t-shirts en 
muren. Of de afgedankte Utrechtse 
stadsbus die midden in Havana 
nog steeds naar 'Overvecht' blijkt 
te willen.... In dit verhaal wil ik het 
vooral hebben over de interessante 
natuur die je daar zo maar cadeau 
krijgt als je je ogen goed de kost 
geeft, zoals wij leden van 'Mark en 
Leij' gewend zijn.  
 

Een reis naar Cuba 
Even kennismaken....  
Cuba is het grootste eiland van de 
Caraïben. Het ligt 180 kilometer 
zuidelijk van Key West (Florida 
USA), net onder de kreeftskeer-
kring, dus in de tropen. In het noor-
den de Golf van Mexico, Straat Flo-
rida en de Atlantische Oceaan, in 
het zuiden de Caribische Zee. Cuba 
is 1250 km lang (van hier naar 
Noord-Spanje!). Op zijn breedst is 
het maximaal 200 km, dus smaller 
dan Nederland. Er is veel landbouw 
en veeteelt, maar er zijn ook man-
groven, moerassen, palmbossen, 
zandstranden en kleine bergketens 
(hoogste punt 1972 m). Cuba telt 11 
miljoen inwoners. Twee miljoen 
daarvan wonen in de hoofdstad Ha-
vana. Het klimaat kent twee seizoe-
nen: de winter (droog) en de zomer 
(regenseizoen). In de winter is het 
gemiddeld 23 graden, in de zomer 
27. De zeewatertemperatuur schom-
melt tussen de 24 en 30 graden. In 
het najaar wordt het eiland vaak ge-
teisterd door wervelstormen. 
 
Platteland 
Ik verbleef met familieleden in een 
hotel in Jibacoa. Een plaatsje aan 
een kleine baai, ver weg van de be-
kende toeristenheisa, tussen Havana 
en Matanzas, omringd door beboste 
heuvels. Dat had als voordeel dat je 
meteen op het platteland stond als 
je het hotel uitkwam. Je loopt dan 
tussen kleine huisjes en boerderij-
tjes door, allemaal met een veranda. 
Iedereen stelt het erg op prijs als je 
groet en zwaait enthousiast terug. 
We zien een gevarieerd landschap. 
Weilanden omzoomd door hoge 
palmen, met bruin longhornvee. 
Naar insecten zoekende witte koe-
reigers scharrelen tussen de beesten 
door. Iets verderop een boerderijtje 
met gevlekte varkens. De biggen 
hebben iets weg van dalmatiërs. 

Ook kippen en geiten zie je; en ma-
gere honden en katten. De boeren 
rijden rond als cowboys. Op hun 
kleine kittige paardjes en met hun 
grote machetes (kapmessen) aan 
hun zadel, lijken ze te figureren in 
een Midden-Amerikaanse Western.  
 
Venga, venga..... 
We slaan een pad in en zien een 
sterke zwarte Cubaan een eg in 
toom houden die door de stenige 
grond wordt voortgesjord door twee 
enorme witte ossen. 'Venga, 
venga' (kom, kom) roept hij als hij 
ons van afstand ziet fotograferen. 
Wij lopen op hem af. Hij zet de os-
sen speciaal voor ons in stelling en 
poseert er trots bij. Wij zijn onder 
de indruk van de enorme vleesmas-
sa van zijn gehoornde tractoren. Iets 
verderop bezaait een eenzame boer 
een akker met de hand. Op de ach-
tergrond hoge koningspalmen en 
daar tussendoor de glinsterende zee. 
Van Gogh in de tropen.  
 
Proef nou eens... 
Even later wenkt een boerin ons. Ze 
heeft ons al een tijdje vanaf haar 
veranda bekeken. Ze loopt naar bin-
nen, komt terug met een grote ko-
kosnoot en nodigt ons uit de klap-
permelk te proeven. (Nee, het ging 
niet zo zeer om dollars, zoals zo 
vaak in Havana, maar meer van: 
proef nou eens; dit kennen jullie 
niet). Dan pakt ze een indrukwek-
kende machete en begint voor ons 
suikerrietstengels te 'pellen'. Ook 
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proeven. We krijgen alles mee, 
voor onderweg. We geven enkele 
dollars 'onkostenvergoeding', die 
uiteindelijk worden aangenomen. 
We weten hoe laag de levensstan-
daard in Cuba is en dat dollars het 
zout in de pap zijn en nog veel 
meer. Op onze weg terug zien we 
bananenplantages, veel palmen, 
bougainvilles, agaven en allerlei 
andere planten die wij hier alleen 
maar kennen van de bloemist, zoals 
cactussen en kerstrozen.  
 
De milieudienst 
In Cuba heb ik geen kauwen, kraai-
en of roeken gezien. De opruimer 
bij uitstek is daar de kalkoengier. 
Waar je ook bent, je ziet ze altijd in 
groepen door de lucht zweven, of 
op of langs de weg zitten om hun 
kostje bijeen te garen. Ze zijn zo 
groot als een forse haan, pikzwart 
met een knalrode kale kop (vandaar 
hun naam). De vleugelwijdte ligt 
rond de 1,5 meter. Geen kleine jon-
gens dus, maar ook weer niet het 
type vliegende verhuiswagen als 
bijvoorbeeld de lammergier.  
Op de schaarse Cubaanse autowe-
gen gebeurt het wel eens dat een te 
laat van een kadaver opvliegende 
kalkoengier door de voorruit van 
een bus gaat. Je zou zo'n zwartrijder 
maar op schoot krijgen.... 
 

Nog meer in de lucht.... 
In het prachtige park van het hotel 
snorren de kolibries van bloem tot 
bloem, als mega-insecten. Gewone 
mussen en vinken zie je ook. Ver-
der een hoop kleurig vliegend grut 
dat moeilijker thuis te brengen is. 
Opvallend zijn de 'Cuban black-
birds'. Totaal zwarte merelachtige 
vogels, maar dan net een maatje 
groter. Acrobatische kwajongens. 
Je ziet ook veelvuldig de plaatselij-
ke variant van onze zilvermeeuw. 
Op een dag kwam er laag over de 
vloedlijn een groepje van ongeveer 
12 bruine pelikanen aan vliegen. Zo 
traag dat ik dacht dat ze ieder mo-
ment uit de lucht konden vallen. De 
voorste deed een poging om op het 
wateroppervlak te 'landen' en de an-
deren volgden als gewillige ganzen 
zijn glijvlucht, maar de squadron-
leader bedacht zich, trok weer op en 
de rest nestelde zich weer gedwee 
in zijn 'jetstream'. Een andere dag 
vloog er een paar uur lang een 
Amerikaanse Fregatvogel boven 
onze baai. Een groot zwart, soepel 
zwevend beest met een gevorkte 
staart. Maar we zagen bij het hotel 
ook oude bekenden, zoals water-
hoentjes en pleviertjes. 
 
Speciale banden..... 
In de baai van Matanzas dobberen 
Cubanen op grote binnenbanden 

van vrachtwagens op het water om 
al hengelend een visje te verschal-
ken. En over banden gesproken, 
met de baai van Matanzas hebben 
wij Nederlanders hele speciale. In 
deze baai werd namelijk de eerste 
serieuze poging gedaan om ons na-
tionaal begrotingstekort terug te 
dringen, toen Piet Hein daar de Zil-
vervloot 'won' van de Spanjaarden.  
 
Aquarium 
In troebel water vissen is er overi-
gens niet bij in Cuba. Het zeewater 
is ongelooflijk helder. De baai van 
het hotel heeft een zilverwit strand 
dat langzaam in zee afloopt naar 
een klein koraalrif. Je stapt het wa-
ter in en de eerste tropische vissen 
schieten al tussen je benen door. Ga 
je wat verder en je steekt je hoofd 
onder water dan waan je je in een 
aangelegd aquarium. In de natuur 
bestaan geen 'foute' kleurencombi-
naties, maar uiterst gewaagde en 
bizarre zijn er zeker wel. Een 
droomwereld. Schuw zijn koraal-
vissen niet, eerder nieuwsgierig, 
zolang je maar geen schielijke be-
wegingen maakt. Nog verderop in 
zee, het rif voorbij, zijn vliegende 
vissen die het een feest vinden om 
met enorme sprongen met een boot 
mee te .... vlemmen (?). 



Mark & Leij Nieuwsbrief 30 

Barracuda 
In de buurt van ons hotel zagen we 
een Cubaanse snorkelaar die een 
Barracuda van ruim 1 meter had 
geharpoeneerd. Het was kennelijk 
een illegale vangst, want toen hij 
plots merkte dat wij achter hem 
stonden, vond hij van schrik een 
nieuwe dans uit. Barracuda's zijn 
humeurige zilverkleurige zeesnoe-
ken met 'n hoop scherpe tanden, die 
ze ook wel eens in een badgast wil-
len zetten. Ze kunnen ruim 2 meter 
worden. En dit beest had 'n paar 
honderd meter van ons strandje ge-
zwommen.... 

Naar de cocodrilos 
In onze hoteltuin zien we volop ha-
gedissen. De krulstaarthagedissen 
stelen de show. Bij gevaar krullen 
ze hun staart op hun rug, waardoor 
de felle kleur van de onderkant er-
van zichtbaar wordt. Terwijl ze 
wegrennen proberen ze daarmee 
hun vijanden af te schrikken.  
Wij gaan een dag naar hun grotere 
neven, de krokodillen van het zui-
delijke schiereiland Zapata. De kro-
kodil die op Cuba voorkomt is een 
inheemse ondersoort van een type 
dat ook elders in Midden-Amerika 
leeft. Ze worden ruim 4 meter lang. 
In het wild zijn ze tegenwoordig 
schaars, maar er leven beschermde 
populaties in enkele mangrove- en 

moerasreservaten. Ook zijn er spe-
ciale kweekboerderijen. We reden 
er naar toe door een gevarieerd cul-
tuurlandschap met allerlei soorten 
gewassen en plantages: sisal, bam-
boe, suikerriet, tabak, bananen en 
citrus.  
Ook zagen we enorme luchtwortel- 
en dividivibomen en allerlei soorten 
palmen. Je kon aan de bomen en 
huizen zien hoe hevig de laatste or-
kaan in november had huisgehou-
den.  
 
 
 

Mangroven en moerassen 
We varen met een boot door een 
lange rechte mangrovekreek. Twee 
keer zien we een visarend; één 
vliegt met een prooi, de ander zit in 
een door de storm getopte boom-
kruin. Kleine zilverreigers vliegen 
af en toe op. Verder zien we schild-
padden en een primitief soort long-
vis met een bek als een vogelbek-
dier. Via een uitgestrekt zoutwater-
meer komen we in een oud india-
nendorp. Tijdens een korte route 
door een stukje mangrovemoeras 
schiet een bruinzwarte slang van 
1,5 m. voor ons weg. Cuba kent 
geen gifslangen. Natuurlijk probeert 
iedereen een graantje van het toeris-
me mee te pikken. Zo kun je tegen 

een kleine vergoeding een Cubaan-
se iguana (een soort leguaan) van 
ong. 1 m. lengte vasthouden. 
 
Cocodrilo à la carte 
En dat toeristisch aspect zet zich 
voort in de krokodillenkwekerij. 
Wie wil mag een krokodil van ong. 
1,5 m vasthouden. Deze is voor die 
gelegenheid tijdelijk met een touw 
de mond gesnoerd. Zo'n krokodil-
lenhuid voelt opvallend koel, glad 
en schoon aan. Verderop ligt een 
grote vijver met enorme krokodil-
len, die niet erg actief zijn. In aan-
palende mangrovevijvers liggen 
wat kleinere exemplaren. Een grote 
zilverreiger staat er roerloos tussen, 
als van wit marmer. Een steltloper 
scharrelt nonchalant tussen de rep-
tielen door. Regelmatig ontsnappen 
er krokodillen, zoals bij de laatste 
wervelstorm, maar die komen dan 
in het aanpalende natuurreservaat 
terecht. In een restaurant kun je 
krokodillenvlees proeven. Het oogt 
als geroosterd kippenvlees of ge-
grilde kikkerbilletjes, maar de 
smaak is vlak. Eetbaar, maar geen 
culinair hoogtepunt. Wij zien liever 
levende krokodillen, en dan in de 
vrije natuur. We sluiten de dag af 
met een duik in de historisch zo be-
langrijke Varkensbaai, die er nu als 
een onschuldig tropisch Bounty-
paradijs bijligt. 
 
Nog meer vreemde vogels... 
Bij onze terugvlucht naar Neder-
land doen we nog een bijzondere 
waarneming. Het luchtruim boven 
de Bahama's bleek gesloten vanwe-
ge een op handen zijnde raketlance-
ring vanaf Cape Canaveral. We vlo-
gen met een ontwijkende westelijke 
boog om Orlando heen. Van een 
afstand zagen we de raket rechts 
boven ons een van zijn trappen lo-
zen en verder omhoog de nacht in 
koersen boven de Atlantische Oce-
aan. Ik zat aan een raampje en net 
aan de goede kant. Geluksvogel. 
 

Jan Kortebrits 
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