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Werkgroep Externe 
Contacten operationeel 

Natuuragenda 
 

april 
4, vr 20:00    lezing KNMI 
                     het broeikaseffect 
6, zo 9:00     excursie Zundert 
                     de Krogten 
13, zo 9:30    wandeling Baarle 
19, za 13:45  Jeugdgroep 
                     kikkers / kwakbollen 
 

mei 
4, zo 9:30     wandeling Chaam 
9, vr 19:00    Jeugdgroep hommels 
11, zo 9:30    wandeling Baarle 
17, za 13:45  Jeugdgroep  
                     kikkers / kwakbollen 
 

juni 
1, zo 9:30     excursie heemtuin 
                     in Rucphen 
8, zo 9:30     wandeling Baarle 
20, vr 19:00  Jeugdgroep hommels 
21, za 13:45  Jeugdgroep  
                     kikkers / kwakbollen 
29, zo 9:30    jaarlijkse fietstocht 
 

juli / augustus 
Wandelingen Baarle op zondagen 
13 juli en 10 augustus om 9:30 

Mark en Leij heeft in de bestuursvergadering van 16 januari j.l. de werk-
groep Externe Contacten ingesteld. De werkgroep wordt door het bestuur 
als heel belangrijk ervaren omdat via deze werkgroep in de praktijk veel 
gedaan kan worden aan natuurbehoud en -versterking. De werkgroep en 
haar contactpersonen onderhouden de structurele en lopende contacten 
met alle externe instanties, zoals de gemeentes en de natuurbeherende 
instanties Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.  
 
Wie en hoe? 
Het bestuur heeft Johan Schaerlaeckens en Frans Vermeer verzocht zitting 
te nemen in de werkgroep omdat beiden deskundigen zijn op het gebied 
van ruimtelijke ordening en natuur. Bovendien kan Mark en Leij zo profi-
teren van de door hen opgebouwde netwerken. Daarbij zijn wel een aantal 
randvoorwaarden besproken om de werkgroep optimaal te kunnen laten 
functioneren:  
 
♦ De werkgroep en haar contactpersonen hebben het mandaat van het Al-

gemeen Bestuur om in voorkomende gevallen op ad hoc basis namens 
Mark en Leij te handelen en te beslissen. Dit omdat in de praktijk veel 
zaken een snelle reactie noodzakelijk maken. Uiteraard vindt regelma-
tige terugkoppeling met het Algemeen Bestuur plaats. 

♦ Er dienen minimaal 3 bestuursleden zitting te hebben in de werkgroep.  
♦ De voorzitter van Mark en Leij, Will Woestenberg, zal de werkgroep 

aansturen en coördineren.  
♦ De voorbereiding van een overleg met bijvoorbeeld een gemeente zal 

mede plaatsvinden tijdens de groen café avonden, waarbij de leden 
worden uitgenodigd om hun inbreng te leveren.  

 
Op woensdag 29 januari was het eerste overleg van de werkgroep waarbij 
ook de definitieve samenstelling van de werkgroep bekend werd: Sjoerd 
Borst, Johan Schaerlaeckens, Frans Vermeer en de bestuursleden Jacques 
Valkenaars, Fred Froger en Will Woestenberg.  
De contactpersonen van de werkgroep zijn Johan Schaerlaeckens, Frans 
Vermeer en Will Woestenberg. 
De werkgroep kon meteen goed aan de bak omdat er door de bestuurswis-
seling van Mark en Leij en reorganisaties bij SBB en de personeelswisse-
ling bij de gemeente Alphen-Chaam wat zaken waren blijven liggen. 
 

windepijlstaart 
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Problemen Bleeke Heide 
Een artikel in BN De Stem over de 
Bleeke Heide had nogal wat com-
motie veroorzaakt in de streek. In 
een brief van 29 januari aan al haar 
gesprekspartners namen zowel de 
werkgroep Externe Contacten als 
het Algemeen Bestuur van Mark en 
Leij afstand van de door de stich-
ting Fast Forward Foundation toe-
gepaste methodes om de geconsta-
teerde problemen op en rond de 
Bleeke Heide op te lossen nl. het 
benaderen van de pers en het op-
starten van c.q. dreigen met juridi-
sche procedures. Mark en Leij had 
de geconstateerde knelpunten al in-
gebracht (en opgelost) via de over-
legstructuren die hiervoor bestaan.  
Wat Mark en Leij betreft, zijn er 
overigens grotere bedreigingen 
voor de Bleeke Heide dan de door 
de stichting aangehaalde zaken na-
melijk de verarming van het bo-
demleven en de toenemende verzu-
ring waardoor het reservaat minder 
geschikt dreigt te worden voor wei-
devogels. 
 
Agrarische Natuurvereniging  
De ZLTO is van plan een agrari-
sche natuurvereniging (ANV) op te 
richten. Met het project wil men het 
beheer van natuurgebieden, in ei-

belangrijk dat lokale rundveehou-
ders hun vee inscharen en de gron-
den kunnen benutten om te extensi-
veren en mee kunnen tellen in de 
MINAS (= mineralenboekhouding). 
Dit bevordert het draagvlak in de 
streek. Met de natuurbeherende in-
stanties zijn we echter van mening 
dat het inscharen van vee geen doel 
op zich mag zijn. Wij vinden dat de 
verantwoordelijke eindbeheerders 
de natuurbeherende instanties moe-
ten zijn en dat agrarisch natuurbe-
heer nooit meer dan een middel is 
om de vastgestelde natuurdoelen te 
bereiken.  
Mark en Leij heeft SBB en Natuur-
monumenten verzocht de ANV als 
een serieuze partner in het beheer 
van zijn gebieden te gaan zien. De 
eerste reactie van de natuurbeheren-
de instanties was positief en men 
ziet de initiatieven van de ANV met 
belangstelling tegemoet. Om de on-
dersteuning van Mark en Leij 
kracht bij de zetten is de ANV 
ruimte geboden in de Nieuwsbrief 
van Mark en Leij.  
 
Overleg Staatsbosbeheer 
Op 24 februari was er overleg met 
SBB. Tal van zaken passeerden 
weer de revue: De werkgroep 
maakt zich o.a. zorgen over de ver-

gendom van Natuurmonumenten en 
SBB, door agrariërs laten uitvoeren. 
Daarnaast is het de bedoeling om 
erfbeplantingen en het opstellen van 
bedrijfsnatuurplannen voor geïnte-
resseerden mogelijk te maken, 
evenals het beheer van landschaps-
elementen tegen marktconforme 
betaling. 
Op verzoek van de ZLTO was er op 
maandag 17 februari overleg tussen 
de werkgroep Externe Contacten en 
de werkgroep ANV van de ZLTO. 
Een belangrijk verzoek van de 
ANV aan Mark en Leij was of de 
ANV als werkgroep van Mark en 
Leij zou kunnen opereren. De werk-
groep Externe Contacten ziet dit 
echter niet zo zitten. De ANV be-
staat immers uit ondernemers die in 
natuurbeheer willen werken en daar 
een inkomen uit willen halen. Mark 
en Leij bestaat uit enthousiaste vrij-
willigers. Organisatorisch moeten 
de doelstellingen niet verweven 
worden. Een goede samenwerking 
en regelmatig overleg stellen we 
wel op prijs.  
Wij onderschrijven overigens de 
doelstellingen van de ANV. Be-
langrijk voordeel is dat de natuur-
beherende instanties straks één aan-
spreekpunt hebben. Ook vindt de 
werkgroep Externe Contacten het 

Bleeke Heide 
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laag was vooral bedoeld als visuele 
afscheiding tussen de weg en het 
reservaat omdat het reservaat in-
middels dient als slaapplaats voor 
duizenden rietganzen, 2000 regen-
wulpen en vele andere eenden- en 
steltlopersoorten. Gelukkig heeft de 
wethouder positief op ons verzoek 
gereageerd: De struiklaag zal niet 
alleen langs de reservaatkant maar 
over de volledige lengte hersteld 
worden. Groenambtenaar Johan 
Vriezekolk heeft inmiddels een eer-
ste beplantingsvoorstel aan ons ge-
daan: Vanuit de functie van het 
struweel (afscherming), grondsoort 
(lemig fijn zand) en de grondwater-
stand stelt hij de volgende soorten-
samenstelling voor: sleedoorn 40%, 
vuilboom 20%, gelderse roos 20%, 
grauwe wilg 10%, hazelaar 10%. 
Johan wil met name het percentage 
sleedoorn hoog houden omdat deze 
een dichte begroeiing vormt en veel 
ondergrondse uitlopers heeft. Voor 
fase II (vanaf Dekkersstraat tot 
Lange Gracht) stelt Johan eenzelfde 
samenstelling voor. Fase I (vanaf 
Ulicotenseweg tot Dekkersstraat) 
zal door de scholen van Chaam op 
27 maart tijdens de boomplantdag 
worden aangeplant. Indien plantma-
teriaal overblijft, zal de gemeente 
Mark en Leij vragen het resterende 
plantmateriaal te planten. Hoe de 
gemeente verder omgaat met het 
beheer van struwelen en bermen zal 
aan de orde komen in het bestuurs-
overleg in april. 
 
Agenda 
Op de agenda van de komende 
maanden staan nog bestuurlijk 
overleg met de gemeentes Alphen-
Chaam en Gilze Rijen en overleg-
gesprekken met Natuurmonumen-
ten en Waterschap Mark en 
Weerijs. 
 

Werkgroep Externe Contacten 
 

zuring van de Bleeke Heide en het 
afnemen van het bodemleven, es-
sentieel voor weidevogels. De zuur-
graad benadert zelfs de kritische 
grenswaarde. Behalve Mark en Leij 
heeft ook de landinrichtingscom-
missie "Baarle-Nassau" een klem-
mend beroep op SBB gedaan te zor-
gen voor een adequate bemesting 
en bekalking. Met ons is SBB van 
mening dat er bekalking plaats 
moet vinden maar SBB is nog zoe-
kende naar een goed werkende me-
thode: Hoe en wat te bekalken. Het 
adviesbureau Altenburg en Wy-
menga is gevraagd een bekalkings-
advies uit te brengen. SBB zegt toe 
dat er binnen een jaar bekalking zal 
plaatsvinden. Ook maakt Mark en 
Leij zich zorgen over het uitrijden 
van mest. SBB geeft aan dat in de 
contracten met de pachters is opge-
nomen dat alleen vaste stalmest 
mag worden uitgereden en wel voor 
begin maart. SBB geeft ook aan dat 
het vastleggen van exacte data in de 
contracten met de agrariërs een te 
star beheer oplevert. Het tijdstip 
van bemesting dient te worden be-
keken in relatie met de weersom-
standigheden. SBB heeft in de 
Staatsbossen natuurgronden ge-
scheurd ten behoeve van maïsteelt. 
SBB wilde zo het Jakobskruiskruid-
probleem oplossen. Mark en Leij 
heeft hiertegen geprotesteerd. Het 
betreffende perceel is in het Be-
stemmingsplan Buitengebied Gilze 
Rijen opgenomen met de bestem-
ming "bos/natuurgebied artikel 7a" 
met de aanduiding: Karakteristiek 
open enclaves. Deze aanduiding 
staat voor extensief agrarisch ge-
bruik van graslanden. SBB geeft toe 
dat er fouten zijn gemaakt maar dat 
één en ander niet meer terug te 
draaien is. SBB zegt toe in 2004 
voor herstel van het grasland zorg 
te dragen. 
Mark en Leij heeft twee jaar gele-
den het verzoek ingediend om de 
bosrand van de Alphense bergen te 
verzachten. SBB meldt dat het werk 

inmiddels onder handen is. Het hout 
is op stam verkocht aan particulie-
ren.  
Mark en Leij herhaalt haar wens om 
in de Staatsbossen het Ossengoor 
als open vlakte met de Leemkuilen 
te verbinden. Dit strookt met de 
RNLE-visie van de provincie voor 
dit gebied. SBB zal in  het volgende 
overleg met een duidelijke visie ko-
men. 
 
D'n Brabander 
In het kader van de ontwikkeling 
van het nieuwe woongebied D'n 
Brabander te Chaam is de werk-
groep door de gemeente Alphen-
Chaam benaderd commentaar te 
geven over het ontwikkelde bouw-
plan in relatie tot de natuur- en cul-
tuurhistorische waarden van het be-
treffende gebied. Wij zijn tevens 
gevraagd aanbevelingen te doen om 
de leefomgeving van dit gebied 
voor mensen, flora en fauna te be-
schermen en waar mogelijk te ver-
beteren. Op 8 februari heeft de 
werkgroep samen met de gemeente 
een terreinbezoek afgelegd en de 
gemeente vervolgens in een rapport 
een pakket van aanbevelingen over-
handigd. Dit rapport ligt voor be-
langstellenden ter inzage bij het be-
stuur. 
 
Spoedoverleg gemeente Alphen-
Chaam 
Voor de derde maal heeft Mark en 
Leij moeten constateren dat het fout 
ging met het bermbeheer in en door 
de gemeente Alphen-Chaam. Mark 
en Leij twijfelt niet aan de goede 
intenties van de gemeente maar on-
dertussen wel aan die van de betref-
fende uitvoerder/opzichter. Als de 
gemeente drie keer in twee jaar tijd 
het boetekleed aan moet trekken is 
er structureel iets mis. In een spoed-
overleg hierover op 19 februari met 
wethouder Huijben heeft de werk-
groep gevraagd de gerooide struik-
laag langs de Bleeke Heide op korte 
termijn te herstellen. Deze struik-
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Agrariërs (her)ontdekken 
belang van natuur 
 
Nieuwe ontwikkelingen in de 
maatschappij vragen om een nieu-
we andere rol van de agrarische 
sector. In de landbouwontwikke-
lingsplannen van Baarle-Nassau - 
Ulicoten, Baronie Zuid-Oost, Goir-
le-Riel en Gilze-Rijen wordt agra-
risch natuurbeheer als één van de 
speerpunten genoemd.  
Dit heeft ertoe geleid dat de ge-
noemde ZLTO-afdelingen een 
agrarische natuurvereniging 
(ANV) willen oprichten. 
 
Visie ANV in oprichting 
Natuur en landschap komen steeds 
prominenter op de agenda van 
maatschappij en politiek. De agrari-
sche sector mag dit signaal niet ne-
geren. In tegendeel: de sector zal 
moeten zoeken naar mogelijkheden 
om die maatschappelijke wensen 
onderdeel te laten uitmaken van de 
bedrijfsvoering: Op welke wijze 
kan natuur en landschap verster-
kend werken voor het bedrijfsinko-
men én op welke wijze kunnen boe-
ren inspelen op de maatschappelijke 
behoefte. 
Wanneer een streek hierin een eigen 
verantwoordelijkheid krijgt en 
neemt om actief met natuur en land-
schap om te gaan, dan leidt dit tot 
een verantwoordelijkheidsgevoel 
voor natuur en landschap. 
Het beheren van natuur en land-
schap door boeren is een logisch 
gevolg van de maatschappelijke 
wens voor meer natuur en land-
schap van een kwalitatief hoog ni-
veau. De agrariërs in het gebied be-
zitten immers de middelen (vee, ar-
beid en machines) om dit zelf ter 
hand te nemen. Agrarisch natuur- 

en landschapsbeheer is voor een 
deel ook een middel om het be-
staansrecht van de agrarische sector 
te verantwoorden. Een goed beheer 
van natuur en landschap werkt in 
ieder geval positief uit op het imago 
van de landbouw. Daarnaast kan 
agrarisch natuur- en landschapsbe-
heer aantrekkelijk zijn voor de agra-
rische bedrijfsvoering. Beheer van 
natuur en landschap kan worden ge-
zien als een product waarmee geld 
verdiend kan worden. 
Echter: beheer en aanleg van na-
tuur- en landschapselementen mag 
uiteindelijk niet leiden tot extra be-
perkingen in de bedrijfsvoering. Er 
mag geen planologische schaduw-
werking uit voortvloeien: nieuw 
groen is vrij groen. De ANV in op-
richting wil agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer breed oppakken: 
van het plaatsen van nestkasten tot 
het verzorgen van eindbeheer in na-
tuurgebieden van natuurorganisa-
ties. 
 
Motivatie 
Boeren zijn op zoek naar mogelijk-
heden om hun areaal uit te breiden, 
o.a. om de mogelijkheden voor ex-
tensivering te kunnen benutten. Aan 
de andere kant zijn natuurbeherende 
organisaties doende met begra-
zingsbeheer van natuurgebieden. In 
dit geval kunnen boeren en natuur-
beheerders de samenwerking zoe-
ken: boeren scharen vee in in de na-
tuurgebieden. 
In een aantal natuurgebieden wordt 
al ingeschaard. Dit gebeurt door 
rundveehouders uit het gebied van 
de natuurvereniging én door onder-
nemers buiten het gebied. Hiervoor 
worden per ondernemer aparte con-
tracten afgesloten. 
In deze werkwijze schuilen enkele 
gevaren: 

♦ Door het binnenhalen van vee 
van buiten het gebied van de 
vereniging bestaat het gevaar 
van insleep van ziekten. 

♦ Doordat contracten op individu-
ele basis worden gesloten, kun-
nen ondernemers tegen elkaar 
uitgespeeld worden. Hierdoor 
bestaat het gevaar dat er tegen 
onredelijke of verschillende 
voorwaarden vee wordt inge-
schaard. 

♦ De natuurbeherende organisa-
ties hebben (te) veel gespreks-
partners (nodig) om hun behe-
rende taken die ze willen uitbe-
steden rond te krijgen. 

 
ANV als aanspreekpunt 
Planvorming: De natuurvereniging 
zal een aanspreekpunt voor overhe-
den en beherende instanties worden 
waar het gaat om natuur en land-
schap. De vereniging moet bij plan-
vorming en uitvoering worden be-
trokken om realistische, uitvoerbare 
plannen te krijgen en om draagvlak 
voor de uitvoering te creëren.  

Agrarisch natuurbeheer 
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Ook andere organisaties, streekbe-
woners e.d. hebben via de vereni-
ging een aanspreekpunt.  
 
Inscharen van vee 
Door als één aanspreekpunt voor de 
natuurbeherende organisaties te 
fungeren, kunnen goede afspraken 
gemaakt worden over het inscharen 
van vee in natuurgebieden. Daar-
mee kunnen de voornoemde geva-
ren van insleep van ziekten zoveel 
als mogelijk worden voorkomen. 
Gestreefd moet worden naar een si-
tuatie waarbij uitsluitend samen 
wordt gewerkt met lokale rundvee-
houders. De vereniging kan hierbij 
het inscharen coördineren. 
De natuurbeherende organisatie kan 
contracten sluiten met de vereni-
ging. De vereniging is verantwoor-
delijk en enig aanspreekpunt voor 
de terreinbeherende organisatie.  
 
Onderhoud natuurgebieden 
In de natuurgebieden is veel onder-
houd noodzakelijk. De agrarische 
natuurvereniging wil met terreinbe-
herende instanties (Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten en Brabants 
Landschap) samenwerken in het on-
derhoud van de gebieden. Hiervoor 
worden overeenkomsten afgesloten. 
De vereniging kan als enig aan-
spreekpunt voor de terreinbeheren-
de organisatie optreden om afspra-
ken te maken over het onderhoud. 
De coördinatie ligt dan ook bij de 
vereniging. Voordeel van deze 
werkwijze is ook dat meer adequaat 
ingespeeld kan worden als er onge-
wenste onkruiden zoals distels de 
kop opsteken. 
 
Aanleg en beheer van landschaps-
elementen 
In het agrarische gebied liggen erg 
veel kleinere natuur- en landschaps-
elementen. Ook deze elementen 
vragen beheer en ontwikkeling. 
Momenteel blijft dat werk veelal 
liggen, omdat het werk onrendabel 
is in de bedrijfsvoering. Voor on-

derhoud, beheer en aanleg van land-
schapselementen is evenwel een 
goede stimuleringsregeling noodza-
kelijk. Behalve een goede financiële 
en juridische regeling is daarnaast 
coördinatie van de uitvoering van 
groot belang. De vereniging kan 
een belangrijke rol spelen in de co-
ordinatie van de uitvoering.  

Aanleg en beheer van erfbeplan-
tingen 
Een mooie erfbeplanting is het visi-
tekaartje van de agrarische onderne-
ming. De vereniging kan een pro-
ject opzetten om te komen tot het 
stimuleren van de aanleg en het on-
derhoud van landschapselementen.  
 
Kennisontwikkeling beheer van 
natuur en landschap 
Het beheren van natuur en land-
schap vergt op alle fronten kennis 
van de deelnemers. Deze kennis va-
rieert van de vraag hoe het werk in 
te passen in de bedrijfsvoering tot 
het praktisch omgaan met een ket-
tingzaag. Hiervoor zal een traject 
uitgezet moeten worden voor de 
deelnemers. De vereniging kan dit 
coördineren. 
 
Doelstellingen 
Op basis van de visie heeft de na-
tuurvereniging de volgende doel-
stellingen: 
1. Het verder uitbreiden en profes-

sionaliseren van beheer en me-
debeheer van natuurterreinen of 
te ontwikkelen natuurterreinen 
in reservaats- en natuurontwik-
kelingsgebieden door middel 
van het inscharen van gebiedsei-
gen vee. 

2. Het inzetten van agrariërs bij het 
onderhoud van natuurgebieden. 

3. Het stimuleren van goede erfbe-
plantingen bij de agrarische be-
drijven. 

4. Het bevorderen van een stimule-
ringsregeling voor onderhoud en 
aanleg van landschapselemen-
ten.  

5. Het stimuleren van de opbouw 
van kennis en educatie in samen-
werking met het Steunpunt 
Agrarisch Natuurbeheer.  

 
Binding met natuurvereniging 
Mark en Leij 
Organisatorisch kunnen de doelstel-
lingen niet verweven worden. De 
natuurvereniging Mark en Leij is 
immers een natuurvereniging met 
ideële grondslag, terwijl de agrari-
sche natuurvereniging met meer 
economische motieven werkt. Daar-
naast zou het een probleem worden 
als de agrarische natuurvereniging 
contracten gaat afsluiten en daar-
door dus een rechtspersoon wordt. 
Dit is dus onmogelijk binnen Mark 
en Leij. Een goede samenwerking 
en regelmatig overleg stelt Mark en 
Leij evenwel op prijs. 
Mark en Leij stelt voor dat er wel 
een nauwe samenwerking tot stand 
wordt gebracht. Er zijn veel ge-
meenschappelijke doelstellingen, 
alleen de wijze waarop deze bereikt 
kunnen worden, wordt verschillend 
onderschreven door beide vereni-
gingen. Samenwerking via de 
Nieuwsbrief van Mark en Leij is 
één van de mogelijkheden. In de 
Nieuwsbrief krijgt de Agrarische 
natuurvereniging een vaste plaats. 
De leden van de Agrarische natuur-
verenigingen kunnen zo lezen wat 
er allemaal door Mark en Leij geor-
ganiseerd wordt en kunnen ook de 
activiteiten bezoeken. De leden van 
Mark en Leij worden op deze wijze 
geïnformeerd over het reilen en zei-
len van de Agrarische natuurvereni-
ging. 

Sjoerd Borst 
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Ik was in mijn kantoor verdiept in 
een weinig inspirerende nota. Als 
ik me goed herinner iets over: 
'Caseloadnormering als beheersin-
strument voor de werkdruk in de 
eerstelijns psychosociale hulpver-
lening'. Dat soort spul. Niet geheel 
onbelangrijk, maar taai. Leesvoer 
waarbij je je graag laat afleiden 
door het minste of geringste.  
 
En het was niet zo maar niets wat 
plots mijn aandacht trok. Een rauw 
keelgeluid echode over de daken 
van de nabijgelegen kantoorgebou-
wen. In één streep sta ik bij het 
raam. Ik zie alleen wat kauwen, 
maar het geluid was onmiskenbaar 
meeuwachtig. En niet zomaar van 
een 'gewoon' kokmeeuwtje. Nee, dit 
is duidelijk het zwaardere werk. Het 
doordringende, zelfs wat agressieve 
gekrijs doet automatisch denken 
aan zeehavens of schuimende rol-
lers die tegen rotsige kusten beu-
ken. Het past zeker niet bij het saaie 

stenen kantoorlandschap van een 
middelgrote provinciestad op de 
zandgronden van Brabant. Daarom 
valt het zo op. Ik weet het dus ze-
ker: 'Ze zijn er weer!'.  

Effe checke..... 
Tussen de middag even kijken of 
het klopt. En jawel! Eén keer per 
jaar zie ik in de singel in de buurt 
van het Bredase station NS een 
groepje kleine mantelmeeuwen. Ze 
dobberen, als vreemde eenden, rond 
tussen de gebruikelijke watervogels 
of scheren soepel met machtige 
vlucht over het trage troebele Mark-
water. Ze blijven niet lang, deze 
zwartjassen; daags daarna zijn ze al 
weer weg. Ik kan ze geen ongelijk 
geven.  
 
Wat drijft hen...? 
Waarom ze jaarlijks terugkomen is 
mij een raadsel. Ik maak mezelf na-
melijk wijs dat het steeds dezelfde 
zijn. Zoals reizigers, op weg naar of 
terugkerend van een vakantiebe-
stemming, die steeds even aanwip-
pen bij dat ene bekende plaatsje of 
restaurantje, ook al heeft het op zich 
totaal niets om het lijf. Maar je was 
er toevallig een keer en het was on-
derdeel van een voorspoedige reis; 
dan krijgen alle ingrediënten, hoe 
onbelangrijk ook, iets van blijvende 
waarde. Zou het dat zijn? Of zijn 
het willekeurige, steeds andere, 
exemplaren die van de kust ver-
waaid worden door een onstuimige 
zuidwesterstorm? Toeval dus? 
Of...., maar wat maakt het eigenlijk 
uit? Ze zijn er weer, die meeuwen; 
dat is belangrijk! En ze zijn mooi 
en ongenaakbaar! 
 
Associaties 
Frappant toch, hoe een paar mantel-
meeuwen in je middagpauze ervoor 
kunnen zorgen dat je totaal anders 
tegen de rest van je werkdag aan-
kijkt. Eerst ploeg ik me nog door de 
weemoedige mijmering over 'hoe 
het had kunnen zijn', met de ver-
dwenen Bredase haven. Die stond 
ooit in open verbinding met de zee. 

Toen waren de kleine mantelmeeuw 
(en zijn 'neef' de zilvermeeuw) hier 
waarschijnlijk gewoon kind aan 
huis. Maar daarna overheerst toch 
het genieten van de gedachteassoci-
aties die deze dwaalgast in de Bre-
dase singel mij in het 'hier en nu' 
bezorgt.  
 
Toerisme 
Hij is een toerist die voor mij uit rij-
kere en, op dat moment, onbereik-
bare streken komt. Hij brengt de 
rest van de dag iets op mij over van 
de ruimte en de vrijheid van zijn ei-
genlijke biotoop: zee, strand, wind, 
wolken, rotsen. Een schrijnend con-
trast met de besloten bedomptheid 
van mijn kantoormilieu. Maar het 
maakt de terugkeer naar die muffe 
omgeving, waar de half gelezen no-
ta nog openligt, toch een stukje 
lichter. Want een zeemeeuw ver 
van zee verruimt mijn geest en 
brengt als een soort vliegende reis-
gids meteen de planning van een 
volgende vakantie op gang. En daar 
is steevast een tegenbezoek aan de 
kleine mantelmeeuw in opgenomen. 
Of deze vogels op hun beurt bijzon-
dere associaties krijgen bij het zien 
van zandhazen die af en toe de zee 
opzoeken is mij niet bekend. Maar 
als ik naar de witte vlekken op mijn 
vakantie-waxcoat kijk weet ik het 
eigenlijk wel: 'Ze hebben er 't schijt 
aan!'                                             

Jan Korebrits 

Ze zijn er weer…!! 
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Diervriendelijke oplossingen 
 
Alhoewel dit roofdier wel eens 
groot ongenoegen kan veroorza-
ken door het roven van pluimvee 
of kleinwild uit een jachtgebied, 
moeten we ons toch steeds voor 
ogen blijven houden dat de vos 
thuishoort in onze natuur en dat 
hij daar een belangrijke functie 
vervult. 
 
Natuurlijke regulatie 
Vossen helpen namelijk mee aan de 
natuurlijke regulatie van de popula-
ties van o.a. kleine knaagdieren, ko-
nijnen en vogels. Het feit dat de 
vossenpopulatie zich de laatste ja-
ren heeft hersteld, is eerder goed 
dan slecht nieuws want roofdieren 
kunnen enkel overleven als er nog 
iets te eten valt.  
Ze leven van de aanwas van hun 
prooidieren. Hun aantallen zijn 
daarop afgestemd. Dat moet ook 
want als ze de voorjaarsstand van 
hun prooidierpopulaties verkleinen, 
betekent dit ook het indammen van 
de eigen bestaansmogelijkheden. 
Dat gebeurt dus niet. Het aantal 
prooidieren is daarom beperkend 
voor het aantal roofdieren.  
 

Voorzorgen 
We moeten ons bewust zijn van de 
aanwezigheid van de vos en daar-
voor de nodige voorzorgen in acht 
nemen. Het is immers een alleseter 
(omnivoor) en dit heeft tot gevolg 
dat ook pluimvee op zijn menukaart 
kan staan. Kippen en eenden kun-
nen ten prooi vallen indien hun ren 
onvoldoende afgeschermd is.  
De enige manier om deze onaange-
name bezoeken met zekerheid te 
voorkomen, is het bouwen van een 
volledig afgesloten hok of een de-
gelijke omheining. Vermits een vos 
lenig is als een kat, is het wel be-
langrijk dat de omheining twee me-
ter hoog is en dat op één meter 
hoogte een extra prikkeldraad wordt 
aangebracht. Bovendien moet men 
vijftig centimeter draad schuin naar 
buiten toe in de grond ingraven of 
een boord van betonplaatjes plaat-
sen zodat de vos geen tunnel onder 
de omheining kan maken. 

 
Een andere oplossing is het voede-
ren van het pluimvee 's avonds in 
een degelijk nachthok. Van zodra 
alle kippen binnen zijn, moet het 
worden afgesloten tot de volgende 
ochtend. Eenden die over een grote 
vijver beschikken, kunnen zich op 
het water in veiligheid brengen.  

Instinct 
Vaak wordt een vos als een moord-
lustig dier bestempeld, wanneer bij-
voorbeeld in een kippenhok vele 
dieren worden gedood zonder dat 
ze allemaal worden opgegeten of 
meegenomen. Zo'n ogenschijnlijke 
zinloze slachting valt voor de men-
sen maar moeilijk te begrijpen. Dit 
gedrag, dat 'surplus-killing' wordt 
genoemd, heeft echter niets te ma-
ken met een bloeddorstig karakter 
maar is een instinctief overlevings-
gedrag. Wanneer een roofdier ge-
confronteerd wordt met talrijke pa-
niekerige prooien die niet kunnen 
wegvluchten (zoals in een kippen-
hok), wordt het roofdierinstinct tel-
kens weer geprikkeld en kunnen al-
le dieren binnen zijn bereik gedood 
worden.  
In de natuur komen dergelijke situ-
aties niet voor want van zodra één 
of hooguit enkele dieren gepakt 
worden, vluchten alle andere weg. 
 
Ook de aanwezigheid van een hond 
op het erf kan vossen afschrikken. 
Het vangen of doden van vossen 
heeft geen zin. Wanneer het pluim-
vee gewoon als 'lokaas' blijft rond-
scharrelen, zullen er toch altijd 
weer nieuwe roofdieren aangetrok-
ken worden. 

            Problemen met vossen 
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Wat is natuur nog in Nederland? 

voorjaar ontwikkelen de eerste 
planten. Wat opvalt is dat de flora 
en fauna in dit beginstadium uit 
veel individuen van slechts een be-
perkt aantal soorten bestaat. Derge-
lijke pioniersoorten zijn volledig 
aangepast aan de heersende dyna-
miek en kunnen daardoor juist 
voorkomen. Door de vestiging van 
pioniersoorten krijgt de wind min-
der invloed. Hogere opgaande krui-
den veroorzaken luwte, ook tempe-
ratuurschommelingen treden min-
der fel op. De dynamiek neemt dus 
af. Ook de soortensamenstelling 
van het gebiedje gaat dus verande-
ren. Een biologische term voor dit 
proces wordt successie genoemd, 
een opeenvolging van levensge-
meenschappen in de tijd. In Neder-
land leidt successie altijd tot bos-
vorming, het zogenaamde climax-
stadium van de successie. Deze 
ecologische theorie stamt, als ik me 
goed herinner, uit 1918 en wordt 
door steeds meer biologen als een 
achterhaalde theorie beschouwd. 
Met andere woorden, er zijn situa-
ties in Nederland waarbij successie 
niet tot bosvorming leidt. Door de 
heersende dynamiek blijft de ont-
wikkeling van een gebied in een be-
paald stadium steken. 

Begrazingsdruk 
Op de Oostvaardersplassen grazen 
naast de velen herten en konijnen, 
honderden Konikpaarden, tientallen 
Schotse hooglanders.  
Een Afrikaan zal bij het zien van al 
deze dieren zich gelijk thuis wanen 
op de savanne en zichzelf mis-
schien afvragen waar de leeuwen 
uithangen. Voor Nederland is dit 
echter een niet algemeen beeld.  
Al deze dieren veroorzaken een zo-
danige dynamiek, dat alleen soorten 
binnen het Oostvaardersplassenge-
bied voorkomen die aan deze om-
standigheden zijn aangepast. Zo is 
het eigenlijk ook in onze directe 
omgeving. Door het aanleggen van 
een mooi terras in de achtertuin ont-
staat een stenig hoogdynamisch mi-
lieu. De intensieve betreding zorgt 
er voor dat bepaalde mossen en een 
plant zoals Liggend vetmuur zich 
tussen de stoeptegels kan handha-
ven. Er is dus een vorm van natuur 
ontstaan in de tijd, die onbewust in 
stand wordt gehouden, geen oerna-
tuur dus.  
 
Natuurbeheer 
Natuurbeheerders maken slim ge-
bruik van een specifieke vorm van 
dynamiek. Door een vorm van na-

Op een zeer depressieve avond ben 
ik eens gaan nadenken. Is er nog 
oernatuur in Nederland? De mees-
te biologen of natuurliefhebbers 
die ik ken zouden net als ik vol-
mondig nee op deze vraag ant-
woorden. Afgezien van een aantal 
spontaan ontwikkelde wilgenbos-
sen langs de grote rivieren is er 
geen oernatuur meer in Nederland 
te vinden.  
 
De mens heeft in de loop van eeu-
wen het landschap volledig naar 
zijn hand gezet. Wie kent niet de 
mooie bloemrijke hooilanden, de 
opnieuw meanderende Bavelse leij, 
de Strijbeekse heide en de diverse 
landgoederen. Al deze natuur is 
ontstaan door invloeden van het 
menselijk handelen in het land-
schap. Als je er echt goed over gaat 
nadenken dan is de hedendaagse sa-
menstelling van onze natuur te ver-
klaren doordat wij als intelligente 
wezens onbewust, een bepaalde 
vorm van dynamiek (mate van on-
rust) in onze omgeving veroorza-
ken. Het bemesten van gronden, het 
maaien van het grasveld, maar ook 
de aanleg van woonwijken en na-
tuurgebieden is het veroorzaken van 
een bepaalde dynamiek. Natuurbe-
heerders gebruiken juist deze dyna-
miek om natuurontwikkeling te stu-
ren. 
 
Om het bovenstaande betoog van 
mij enigszins nog een beetje te on-
derbouwen moet ik een uitstapje 
maken naar de biologie. Als voor-
beeld neem ik een kaal gebied met 
een zandige ondergrond. Er groeit 
helemaal niets. Wind, regen, licht, 
temperatuursschommelingen en an-
dere niet biologische factoren heb-
ben vrij spel. Er is een hoge mate 
van dynamiek aanwezig. In het 

Konikpaard 
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Werkseizoen M&L zit erop tuurbeheer uit te oefenen, brengen 
ze dynamiek aan binnen een gebied. 
Deze dynamiek bestaat uit maaien, 
plaggen of een andere vorm van be-
heer. In combinatie met andere 
heersende niet biologische factoren 
ontstaat een samenstelling van le-
vensgemeenschappen die zich spe-
cifiek heeft aangepast aan deze om-
standigheden. De natuur die is ont-
staan, is dus een gevolg van sterk 
menselijk handelen. 
In de plannenmakerij spreken we 
vaak van natuurdoeltypen en/of 
streefbeelden. Om uiteindelijk te 
komen tot een bepaald streefbeeld 
worden diverse vormen van beheer 
toegepast. Dit beheer staat dikwijls 
verder uitgewerkt in een beheers-
plan. Natuurbeheer is dus eigenlijk 
niets anders dan grootschalig tuinie-
ren. Ik behoor ook tot één van de 
biologen die zich bezighoudt met 
dit tuinieren.  
 
 
 
 
 
 
Soms krab ik mijzelf dan ook achter 
de oren als er een woonwijk wordt 
gebouwd met als compensatie her-
meandering van een beek of de aan-
leg van een mooi soortenrijk gras-
landje. Het vervolg is dat wij als 
veredelde tuinmannen het gewenste 
resultaat via beheersmaatregelen 
proberen te behalen. Anderzijds 
worden door het uitvoeren van be-
heer ook gebieden met zeer hoge 
natuurwaarden behouden. Dit moet 
ik dus ook wel toegeven. 
Als gevolg van ingrijpen in een na-
tuurlijk proces kan men dus door 
het veroorzaken van dynamiek het 
gewenste resultaat beïnvloeden. 
Oernatuur in Nederland bestaat dus 
niet meer. Natuur nog wel, dat we-
ten we. Misschien moeten we ons 
ook maar eens afvragen wat die na-
tuur nu werkelijk is……  

 

Reinier van Nispen 

melk, soep met stokbrood, daar wil 
je wel een zweetdruppeltje voor la-
ten! 
Verder hebben we op alle werkda-
gen uitstekend weer gehad zodat  
het een heel plezierig werkseizoen 
is geweest. Dat ‘t Broek dit jaar niet 
aan bod kwam door de overvloedi-
ge regenval hebben we gelaten ge-
accepteerd: volgend jaar nieuw kan-
sen. 
Wellicht volgen nog wel enkele tus-
sentijdse werkmomenten maar daar 
worden de deelnemers te zijner tijd 
wel over geïnformeerd. Zo willen 
we eind maart nog eens de handen 
uit de mouwen steken bij het vogel-
opvangcentrum in Zundert  
Alle deelnemers: hartelijk bedankt 
voor de geleverde inspanningen en 
wellicht tot volgend seizoen. 
Nieuwe gegadigden voor deelname 
aan de M&L-werkdagen kunnen dat 
middels een mailtje of telefonisch 
aan Frank Degenaar laten weten en 
zullen dan tijdig benaderd worden.    
f.degenaar@12move.nl  
0161-491478 

Frank Degenaar 

Het 5e seizoen voor de werkploeg 
van M&L zit er weer op. Dit jaar 
hebben we zowel voor de gemeente 
Alphen-Chaam als voor Staatsbos-
beheer twee maal een dag gewerkt, 
respectievelijk op het Zand in Alp-
hen en op de Strijbeekse Heide, om 
precies te zijn bij de Goudberg.  
 
In alle gevallen betrof het het vrij-
maken van heideterreinen van op-
schietende zaailingen van grove 
dennen, berken en Amerikaanse vo-
gelkers enz. Prachtige locaties die 
onze inspanningen meer dan waard 
zijn. 
Tweemaal werden we daarbij on-
dersteund door de M&L-jeugd, met 
name door de Kwakbollen en door 
de Kikkers. 
Tenslotte is er door een ploeg echte 
diehards nog bij het Ossengoor in 
de Staatsbossen gewerkt. Hier werd 
een geschikte biotoop voor hagedis-
sen behoed voor verruiging. 
Dat de opkomst nog steeds zo goed 
is, is niet in de laatste plaats te dan-
ken aan de culinaire verzorging die 
Elly Cornelissen trouw op zich 
neemt: koffie met cake, chocolade-
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♦ een locatie waar geen passages 
van nature aanwezig of aange-
legd zijn. 

Er kunnen daarbij ook wat uitstap-
jes naar de omliggende bouwlanden 
worden gemaakt. Er wordt nog-
maals door Mark en Leij aangege-
ven dat één van de faunapassages 
onder de Chaamseweg niet goed is 
aangelegd en dat het hekwerk niet 
goed aansluit aan één zijde. 

 
Uw waarnemingen 
Hoewel er op specifieke plaatsen en 
naar specifieke dier- en planten-
soorten wordt gekeken, hecht Mark 
en Leij ook veel waarde aan de 
waarnemingen in de streek die door 
de leden worden gedaan. Blijft u 
daarom vooral uw waarnemingen 
insturen. Alle waarnemingen kun-
nen in de toekomst helpen bij het 
opstellen van beheerplannen en het 
treffen van op bepaalde soorten ge-
richte maatregelen. 

Sjoerd Borst 

Op verzoek van Natuurmonumen-
ten zullen verschillende werkgroe-
pen van Mark en Leij ook dit jaar 
inventarisaties uitvoeren in een 
aantal gebieden waarin Natuur-
monumenten bijzonder is geïnte-
resseerd.  
 
Op donderdag 6 februari hebben de 
coördinatoren van de verschillende 
werkgroepen met Kees Akkermans 
van Natuurmonumenten afspraken 
gemaakt over de gebieden en de 
dier- en plantensoorten die Natuur-
monumenten graag geïnventari-
seerd wil zien.  
 
Vogels 
Met betrekking tot 
de inventarisatie 
van vogels is een 
gebied aangewezen 
in het Markdal, net 
ten noorden en ten zuiden van de 
brug bij Meersel Dreef. Met name 
de broedvogels verdienen de aan-
dacht omdat op basis van de waar-
nemingen het beheer in dit gebied 
mogelijk wordt aangepast. 
 
Planten 
De plantenwerkgroep 
zal zich gaan concen-
treren op het gebied 
langs de Heistraat ten 
noorden van de Strij-
beekse heide dat in beheer is bij 
Natuurmonumenten. Aan een twee-
tal voormalige bouwlanden die 
sinds enkele jaren extensief worden 
beheerd zal extra aandacht worden 
besteed om gegevens te verzamelen 
voor een goede nulsituatie. Over 
een aantal jaren kan door middel 
van een nieuwe inventarisatie wor-
den bekeken of het extensieve be-
heer zijn vruchten heeft afgeworpen 
en welke nieuwe soorten er kunnen 
worden waargenomen. 

Amfibieën 
Met betrekking tot amfibieën wordt 
geen duidelijk gebied aangewezen, 
maar zal met name aandacht wor-
den besteed aan de poelen in ‘t 
Broek en langs de Heistraat. Een 
aantal poelen die sterk verruigd 
zijn, zullen moeten worden vrijge-
zet en opgeschoond. Mark en Leij 
zal in ieder geval de poelen die het 
betreft inventariseren en een voor-
stel doen voor beheer en onder-
houd. 
 
Vlinders 
De vlinderwerk-
groep zal dit jaar 
dezelfde inventari-
satieroute lopen in 
‘t Broek. Deze route zal gedurende 
enige jaren gehandhaafd blijven om 
een goed beeld te krijgen van de 
aanwezige soorten in het gebied. 
Ook zullen een aantal keren langs 
de door Natuurmonumenten be-
heerde gebieden langs de Heistraat 
inventarisaties plaatsvinden. Daar-
naast is aan Natuurmonumenten 
aangegeven dat er weinig zonplek-
ken rondom de geïnventariseerde 
beken aanwezig zijn. Deze zijn hard 
nodig om bepaalde soorten zich be-
ter te laten ontwikkelen, zoals bos-
beek- en weidebeekjuffer. 

Zoogdieren 
Voor het komende jaar vraagt Kees 
Akkermans aan de werkgroep zoog-
dieren te inventariseren op een drie-
tal plaatsen:  
♦ de faunapassage onder de 

Chaamseweg. 
♦ de faunapassage in de Chaams 

beek. 

Inventarisaties Mark en Leij 

faunapassage 
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De plantenwerkgroep heeft in 2002 
op een aantal donderdagavonden 
"Het Broek" en diverse andere ge-
bieden van Natuurmonumenten 
bezocht, waarbij middels een speci-
fieke inventarisatiemethode geke-
ken is naar de plantensoortensa-
menstelling van deze gebieden.  
 
Natuurmonumenten voert al gedu-
rende lange tijd een zelfde beheer 
voor de graslanden uit. Via planten 
inventarisaties kan men aan de 
soortensamenstelling zien of de ont-
wikkeling naar het gewenste resul-
taat (b.v. soortenrijke hooilanden) 
juist verloopt. Het doel van deze in-
ventarisaties is dus dat het beeld 
ontstaat of het juiste beheer wordt 
toegepast voor het bereiken van een 
gewenst eind -of streefbeeld. Ook 
zijn een aantal kilometerhokken 
voor Floron geïnventariseerd. 
 
Ook in 2003 gaan we op dezelfde 
voet verder. Het is de bedoeling dat 
van een aantal Floron kilometer-

hokken gekeken wordt naar de 
voorjaarsflora. Speenkruid is één 
van de soorten die nu al volop 
bloeit.  
Naast inventarisaties voor Floron 
zullen weer gebieden van Natuur-
monumenten worden bezocht daar-
naast worden ook eigendommen 
van Staatsbosbeheer geïnventari-
seerd. Half april zal begonnen wor-
den met de eerste inventarisaties. 
Verder zullen bij voldoende belang-
stelling een tweetal determinatie-
avonden en een aantal excursies 
gaan plaatsvinden, waaronder het 
gebied de Dintelse Gorzen. 
 
Kortom een behoorlijke ambitie 
voor dit jaar. Belangstellende, be-
ginnende of ervaren floristen zijn 
dus zeer welkom en kunnen zich 
opgeven bij de coördinator. 

 
Reinier van Nispen 

coördinator plantenwerkgroep 
0167-560715 

 

Half maart is de Mark en Leij cur-
sus "het landschap als historische 
bron" van start gegaan.  
 
De belangstelling was groot: Liefst 
dertig leden van Mark en Leij ne-
men deel aan deze cursus onder de 
bekwame leiding van dr. Karel 
Leenders. Acht avonden met 
veldexcursies en twee zaterdagen 
fietsen in de streek. Dat belooft een 
leerzame en aangename cursus. 
 
Natuur is meer dan alleen beestjes 
en plantjes, fauna en flora. Het is 
ook het landschap waar we door-
heen wandelen. Weiden en bossen, 
beken, dorpen, landgoederen, we-
gen; De mens heeft het landschap al 
eeuwen lang gevormd. En daarmee 
ook de natuur. Kennis van de histo-
rie van het landschap draagt bij aan 
een beter begrip van het huidige 
landschap, en daarmee aan de toe-
komst ervan. 
 
“In het verleden ligt het heden,  

in het nu wat worden zal” 
Bredero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het verwezenlijken van deze cursus 
werd mede mogelijk gemaakt door 
een ruime subsidie van de Rabo-
bank Baarle, waarvoor onze dank. 
 

John van Raak 

Plantenwerkgroep 

Speenkruid, Ranunculus ficaria:  
 
Kelkbladen 3(of 4). Kroonbladen 
6-12. Bladen alle ongedeeld, rond 
of de bovenste hoekig, gaaf tot 
bochtig gekarteld, met hartvormige 
voet, glanzig. Wortels ten dele 
spoel- of knotsvormig verdikt. 
Plant (vooral na bloei) met bolron-
de knolletjes in de oksels van de 
onderste bladeren. Kroonbladen 
meestal langwerpig, elkaar met de 
zijden niet overdekkend, 8-20 mm 
lang.  
Op beschaduwde of grazige, voch-
tige, voedselrijke bodem (Heukels, 
Flora van Nederland) 

Historische 
cursus 



Wilde Ganzen 
Het was deze winter een ongekend 
topjaar voor overwinterende wilde 
ganzen in onze streek. Het aantal 
ganzen steeg in de loop van januari 
tot rond de 3000 en in half februari 
zelfs tot 5000. Op 10 januari telde 
Harry van Vugt 3200 rietganzen, 
foeragerend in de driehoek Chaam-
Baarle-Ulicoten. Harry, die de 
streek al tientallen jaren bezoekt, 
had nog nooit zoveel rietganzen in 
deze regio gezien. De populatie 
ganzen bestond ook deze winter 
voor de overgrote meerderheid uit 
toendra rietganzen maar er over-
winterden ook honderden kolgan-
zen, een 15-tal grauwe ganzen en 
regelmatig 30 tot 50 brandganzen. 
Bijna elke avond gebruikten de 
ganzen de Bleeke Heide als slaap-
plaats. Voor de natuurliefhebber die 
de moeite nam een uurtje in de 
avondschemering te posten bij de 
Bleeke Heide leverde dit een ge-
weldig schouwspel op (zie ook de 
mailbox).  

Op 10 januari ontvingen we een en-
thousiast sms'je van Huub Don die 
onder de indruk was van de 1500 
ganzen die hij onder hels kabaal in 
de schemering op de plas van de 
Bleeke Heide zag invallen. 

Stijn Leestmans telde op 11 januari 
1500 ganzen: 450 kolganzen, 1000 
toendrarietganzen en 24 grauwe 
ganzen. Ook Frans Vermeer (Ghil, 
Baarle-Nassau) zag elke middag en-
kele honderden ganzen boven zijn 
huis van het zuiden naar het noor-
den trekken. Waarschijnlijk horen 
deze ganzen ook tot de "Bleeke 
Heide-groep". 

Op 22 januari zagen Eric Corssmit 
en Cor van der Lee 1800 rietgan-
zen, 800 kolganzen, enkele grauwe 
ganzen en brandganzen, 4 kleine 
zwanen, 100den smienten, 10-tallen 
wintertalingen en krakeenden en 15 
pijlstaarteenden. 
Op 26 januari vielen er rond 17.30 
uur zo'n 3000 ganzen in op de 
Bleeke Heide. De ganzen arriveer-
den in groepen van enkele tientallen 
tot vele honderden. 's Morgens vlo-
gen de ganzen in de vroege och-
tendschemering in grotere en klei-
nere groepen op richting foerageer-
gebieden. Wel  hoorden  we regel-
matig van diverse omwonenden dat 
de ganzen regelmatig 's nachts of in 
de vroege ochtend onder hels ka-
baal opstegen. De oor-
zaak van de versto-
ring is vooralsnog 
onbekend.  

Op 1 februari zag de zaterdag wan-
delgroep 30 brandganzen tussen een 
paar honderd rietganzen zitten. 
Brandganzen zien we niet al te vaak 
in onze contreien. De enkele exx. 
die steeds gemeld worden zijn w.s. 
ontsnapte exx. Bij een groep van 30 
hebben we vrijwel zeker te maken 
met wilde exx. 
Huub Don telde maandagochtend 3 
februari zo'n 4000 rietganzen w.o. 
900 kolganzen, 30 brandganzen en 
enkele grauwe ganzen. Foerageren-
de groepen concentreerden zich na-
bij de Houtgoorstraat en langs de 
Oude Bredasebaan, richting Pon-
derosa. Een van de rossicus rietgan-
zen droeg een gele halsband met als 
opschrift: 8 U0. 
Op zondag 9 februari weer een gan-
zenrijke dag op en rond de Bleeke 
Heide: Zo'n 3000 rietganzen, 400 
kolganzen, 50 brandganzen 20 
grauwe ganzen. 
In week 8 bereikte de ganzenpopu-
latie haar hoogtepunt. Er pleister-
den toen zo'n 5000 ganzen op en 
rond Chaam met nog steeds de 
Bleeke Heide als slaapplaats. We 
zagen toen ook vaak ganzen op 
voor hen ongebruikelijke foerageer-
plaatsen, misschien een indicatie 
dat de "nieuwe" ganzen hier de weg 
nog niet zo goed kennen.  
Tijdens de mooie, zonnige dagen in 
de laatste week van februari vertrok 
de bulk van de overwinterende gan-

zen naar de broedgebie-
den in het hoge noorden. 

Waarnemingen in de streek 
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gende blauwe kiekendief gezien. 
Op 21 december zag Huub Don nog 
2 kemphanen in de mist op de 
Bleeke Heide. Huub sluit niet uit 
dat de kemphanen op en neer pen-
delen tussen het binnenland en de 
Zeeuwse Delta. Op 23 december 
zag Henk Laarhoven 4 bonte stand-
lopers en 10 kemphanen. 
Op 9 januari foerageerden er 6 wil-

de zwanen in het 
reservaat. De vo-
gels bleven een 
week pleisteren. 
Het vriest dan al 
een week vrij 
hard. 

Op 21 januari werden de eerste 3 
bergeenden gezien. 
Op 25 januari roestte een slechtvalk 
op wat hooi niet ver van een ge-
mengde groep van 400 kol- en riet-
ganzen ten westen van het reser-
vaat. 
Harry van Vugt telde op 3 februari 
op en rond de plassen maar liefst 
600 smienten en 350 wintertalin-
gen. 
Op 3 februari zag Huub Don een 
slechtvalk jagen achter achtereen-
volgens een kokmeeuw, een wulp, 
een brandgans en een scholekster, 
zonder succes overigens. 
Op zondag 9 februari kwam de 
voorjaarstrek goed op gang. Op de 
plassen van de Bleeke heide ziet de 
zondag fietsgroep 500 wintertalin-
gen, 200 smienten. Verder groepjes 
pijlstaarten, krakeenden, slobeen-
den, kuifeenden, bergeenden, ta-
feleenden, honderden wulpen en als 
decor een slechtvalk op de achter-
grond. Ook de 5 wilde zwanen 
kwamen weer invallen. 
Langs de Oude Bredase Baan over-
winterde een paartje roodborstta-
puiten in de berm aan de reservaats-
zijde. In februari werd alleen nog 
maar het vrouwtje gezien. Ook 
groepen veldleeuweriken werden 
praktisch de gehele winter gezien 
op en rond de Bleeke Heide. Aan de 
randen van het reservaat werden en-
kele groepen patrijzen gezien in 

De Bleeke Heide 
Het was ook deze winter weer ge-
nieten op de Bleeke Heide. Als er 
geen ijs lag, waren er op de plassen 
100den smienten (max. 350), 100-
den wintertalingen (max. 500) en 
krakeenden (enkele tientallen) maar 
ook groepjes pijlstaarteenden, kuif-
eenden, bergeenden, tafeleenden en 
slobeenden.  

Ook groepen wulpen vertikten het 
verder te trekken en kwamen tijdens 
de vorstperiode op de Bleeke heide 
slapen (op 31-12: 270). Hoe deze 
vogels in de keiharde grond voedsel 
vonden blijft een raadsel. De vele 
honderden pleisterende kieviten 
vlogen tijdens de vorstperiode wel 
zuidwaarts. Deze grote groepen vo-
gels trekken natuurlijk ook preda-
tors. Net als vorig jaar werden er 
vaak twee slechtvalken gezien, 
soms naast elkaar zittend in een 
boom. De waarnemingskans om tij-
dens een terreinbezoek een slecht-
valk te zien werd op 90% geturfd 
vnl. door het feit dat de slechtval-
ken er vaste roestplaatsen op na 
hielden. Ook nu waren Mark en Le-
ij leden zo gelukkig dat ze een 
slechtvalk een kievit zagen slaan of 
op een geslagen smient zagen zit-
ten. Een enkele maal werd een ja-

groepsgrootte variërend van 2 tot 
max. 14. 
Op 12 februari zag Huub Don de 
eerste 2 grutto's op de Bleeke Hei-
de. Een dag later waren er 3 exx. 
aanwezig. Op zondag 23 februari 
foerageerden er 13 grutto's en 5 
kemphanen. Op dinsdag 25 februari 
werden maar liefst 43 grutto's voed-
sel zoekend gezien langs een sli-
krandje vlak tegen de Oude Breda-
sebaan. In de dagen daarna werden 
grutto's en kemphanen in wisselen-
de aantallen waargenomen. 
Op 6 maart zagen meerdere natuur-
liefhebbers 12 foeragerende ooie-
vaars op de Bleeke Heide. 

Het Broek 
Vanuit het Broek niet veel maar wel 
hele bijzondere waarnemingen. 
Vanaf 10 februari waren er weer 
een tiental watersnippen present op 
de moerasvlakte tegen de Laag Hei-
veldse Beek. 
Op 21 februari zag Johan Schaer-
laeckens enkele meters voor hem 
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een roerdomp al roepend opvliegen 
vanuit het rietkraagje langs het 
Broekpad. Vervolgens ging de vo-
gel op een honderdtal meter midden 
op het weiland in paalhouding 
staan, waarna hij naar de rietkraag 
langs een slootje liep en hierin op-
loste. 

Een dag later meldde Huub Don op 
zaterdagmorgen een klapekster in 
een van de houtwallen. Er waren 
toen ook 2 mannetjes roodborstta-
puiten. Vanaf dinsdagmorgen werd 
de klapekster niet meer gezien. 
Sylvia van Nes zag op dinsdag 25 
februari, behalve de klapekster, 3 
foeragerende kraanvogels in de 
moerasvlakte tegen de Laag Hei-
veldse Beek. Op 26-2 zag Sylvia de 
klapekster nog op een houtwal el-
ders in het Broek. 
Frie Boon zag op 8 maart een ja-
gende slechtvalk paniek veroorza-
kend onder de daar rustende een-
den. Behalve de slechtvalk zag Frie 
ook nog 3 reeën.  
 
Roofvogels en uilen 
Henk Laarhoven zag op 2 december 
een vrouwtje blauwe kiekendief op 
de Bleeke Heide. 
Op 10 december trof boswachter 
Edwin van Meel drie dode haviken 
aan in een bosperceel tussen Alp-
hen en Gilze. De gevonden haviken 
zijn naar Lelystad gestuurd voor 
onderzoek. Op 25 januari kreeg 
Edwin te horen dat de haviken met 
aan zekerheid grenzende waar-
schijnlijkheid vergiftigd zijn. 
Kees van den Brandt zag op 15 de-

cember op Boshoven een jagend 
mannetje blauwe kiekendief. Deze 
steeds zeldzamer wordende winter-
gast overwintert mogelijk jaarlijks 
in deze contreien gezien de waarne-
mingen in eerdere winters.  
De familie Hermans schrok hevig 
tijdens het kerstontbijt op Eerste 
Kerstdag. Een sperwer vloog met 
een doffe knal tegen het achterraam 
aan de tuinzijde. Na wat korte 
stuiptrekkingen overleed het beestje 
ter plaatse. Gezinslid en ornitho-
loog in spé Joep constateerde dat 
het om een vrouwtje ging. 
Op de ransuilenslaapplaats op 't 
Zand werden deze winter tot een 
maximum van 9 ransuilen geteld, 3 
minder dan vorig jaar. 

Interessant is ook het "pieren" (zo 
noemen we het maar) van enkele 
buizerds tegenover het Langven 
(Strijbeekse Heide). Regelmatig 
waren hier afgelopen winter 2 of 3 
buizerds aan het trappelen, waar-
schijnlijk om pieren te vangen. 
Frank Degenaar hoorde in januari 
bijna iedere ochtend roepende bos-
uilen in de landgoederen en het Ul-
venhoutse Bos. 
Edwin van Meel zag eind januari 2 
roestende steenuilen in een stal aan 
de Schuttershoefweg in Chaam. 
Eind januari, begin februari hoorde 

Jos Geerts (Gilzeweg Chaam) vaak 
2 steenuilen roepen op het Mark en 
Leij Kerkdreef-reservaat. 
Rien en Ine Geerts konden op 2 ja-
nuari lang vanuit de huiskamer ge-
nieten van een rustende sperwer die 
pal voor hen een hekje als rustplaats 
had uitgekozen. 
Het hoogtepunt deze winter waren 
natuurlijk de 2 slechtvalken op de 
Bleeke Heide. Omdat de valken 
vaste roestplaatsen hadden, lag de 
trefkans tijdens een uitstapje op 
90%. Vele vogelliefhebbers hebben 
kunnen genieten van de speelse 
achtervolgingen die de valken on-
dernamen op wulpen, kieviten, 
smienten maar ook bergeenden 
werden tot pure wanhoop gedreven. 
Op hun beurt werden de valken las-
tig gevallen door groepjes treiteren-

de kraaien. Meestal lieten ze de 
plagerijen stoïcijns over 

zich heen gaan maar 
we namen ook 

waar dat 
een valk 
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voedsel blijven zoeken in de niet 
dichtgevroren beken. Boven de 
Mark tussen Ulvenhout en Belgie 
werden regelmatig ijsvogels gezien. 
Op vrijdagmiddag 7 februari zag 
Nol Verdaasdonk een ijsvogel langs 
de Mark midden in het Ginneken 
bij de van der Borchlaan. 
  
Overige waarnemingen 
Begin december pleisterde er weer 
een klapekster op de Regte heide. 
Dat in de eigen tuin ook bijzondere 
vogels te zien zijn bewijst Henk 
Laarhoven voor de zoveelste keer: 
Op 18 december zag hij 2 rouw-
kwikstaarten. 
Frie Boon zag op Eerste Kerstdag 
een groep van 15 patrijzen in een 
weiland aan de Gilzeweg vlakbij 
het Burgse Baantje. Het Burgse 
Baantje is de verbinding tussen de 
Gilzeweg (van Bavel naar Gilze) en 
het Ulvenhoutse Bos. Dezelfde dag 
zag Frie in het Ulvenhoutse Bos een 
groep van 10 kruisbekken.  
Ook rond het Ossengoor in de 
Staatsbossen werden in januari veel 
kruisbekken gezien en gehoord.  

Op zaterdag 11 januari zag Frie bij 
het Burgse Baantje 15 wulpen in 
een weiland. Verder zat hier een 
groep veldleeuweriken. Langs de 
Alphense weg, rand Chaam, in 't 
Merkske en rondom de Bleeke Hei-
de werden groepen van 10 tot 15 
patrijzen gezien. 
Edwin van Meel ontdekte op 11 ja-
nuari aan de rand van de Alphense 
Bergen een overwinterend paartje 
roodborsttapuiten. 
De zondaggroep (Frank Degenaar, 
Wim Cornelissen, Will Woesten-

berg en Johan Schaerlaeckens) zag 
op 26 januari een mannetje blauwe 
kiekendief en een groep van 10 put-
ters in het Turnhouts vennengebied. 
Net als op de Tommelsche Heide 
pleisterden hier opvallend veel 
kramsvogels. 
Nadat Henk Laarhoven al op 18 ja-
nuari in Zeeland twee grutto's had 
waargenomen, zag Huub Don op 26 
januari een zeer vroege grutto op de 
Capelsche uiterwaarden boven 
Waalwijk.  
In Ravels was in januari een bever-
rat doodgereden. We kunnen ons 
dus opmaken voor een nieuwe 
exoot. 

Op 27 januari hoorde Frank Dege-
naar 's morgens, op weg naar zijn 
werk, meerdere merels zingen. Op 
donderdagochtend 30 januari zag 
Mariëtte Huismans een vos overste-
ken tussen Alphen en Riel ter hoog-
te van de ecologische verbindings-
zone aldaar. In week 6 vloog zich 
bij Nol Verdaasdonk een goudvink 
dood tegen de ramen van zijn huis 
in het Mastbos. 
In week 7 krijgen we de eerste len-
tekriebels: vanaf zondag 9 februari 
kregen we meldingen van zingende 
grote lijsters, zanglijsters, merels, 
vinken, heggemussen en vinken. 
Op 8 februari zag Hubert Donkers 
vanuit zijn achtertuin aan de Alp-
hense weg in Chaam een paartje 
nestelende eksters. 
Op 9 februari zag Hans Oomen een 
citroentje op het uitbreidingsplan 
"De Brabander" in Chaam. 
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Soms werd er ook een havik gezien 
op de Bleeke Heide. Confrontaties 
tussen havik en slechtvalk werden 
niet waargenomen. Haviken werden 
ook veelvuldig gezien boven de 
weilanden grenzend aan de Strij-
beekse Heide en in het Broek 

IJsvogels 
In de vorige nieuwsbrieven waren 
veel waarnemingen van ijsvogels 
die zich tegen ruiten dood vlogen. 
We hoorden nu een verklaring voor 
dit fenomeen. Het schijnt dat ze een 
laagje olie op de ogen hebben wat 
de schittering van het water weg-
neemt zodat ze de vissen kunnen 
zien. Hierdoor zien ze echter ook 
niet de spiegeling van glas waar-
door vele onervaren vogels tegen 
ruiten vliegen. 
Op eerste kerstdag zag de familie 
Woestenberg een ijsvogeltje een 
korte tussenstop maken in de ach-
tertuin op het tuinhuisje bij de bu-
ren, midden in Alphen dus. 
Op maandag 30 december zag Ad 
Kuijpers aan de Zevenhuizenbaan 
in Baarle-Nassau een ijsvogeltje bij 
de vijver in zijn tuin. 
Op zaterdag 25 januari scheerde er 
een ijsvogel boven de Laag Hei-
veldse Beek in 't Broek. Waar-
schijnlijk hebben de ijsvogels niet 
al te veel te lijden gehad van de ma-
tig tot strenge vorst die er nu en dan 
heerste. Hoewel alle plassen en 
vennen dicht lagen, konden ze hun 

ijsvogel 

goudvink 

kruisbek 
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Op maandag 24 februari hoorde 
Frank Degenaar zeven zingende 
zanglijsters op weg naar zijn werk. 
Opvallend is dat er in dit vroege 
voorjaar zo weinig grote lijsters ge-
hoord werden.  
Op zaterdag 8 maart volop zangac-
tiviteit: een zingende zwarte rood-
staart op de hoek Kerkdreef/
Schuttershoef in Chaam, een zin-
gende boomleeuwerik op het Os-
sengoor, zingende tjiftjafs. In de 
Staatsbossen overal roepende en 
zingende kruisbekken.  
Rob Beenen zag een gele kwik-
staart bij Wolfslaar. Frank Dege-
naar mocht op zijn 'estate' in Chaam 
een paartje goudvinken verwelko-
men. 

Op maandag 11 maart ontdekt 
Johan Schaerlaeckens de zoveelste 
klapekster, nu in de eerste houtwal 
van Natuurmonumenten langs de 
Heistraat, even voor het Langven. 
Mogelijk betreft het hier hetzelfde 
exemplaar als in het Broek. 
Op 6 maart zag Ad Jansen een 

groep van 40 kraanvogels zweven 
boven zijn huis in Galder. Ook op 
de Regte Heide werd een grote 
groep kraanvogels gezien. 
 
Amfibieën 
2003 valt op door bijzonder vroege 
waarnemingen van meerdere soor-
ten amfibieën:  
Op maandag 13 januari zag Rien 
Geerts voor zijn huis (Grazen, 
Chaam) in een wat diepere plek van 
een watervoerend slootje voor zijn 
huis een tiental actieve alpenwater-
salamanders.  

Op 12 januari zag Wil Luijff in de 
Broskens (Merkske) in een niet be-
vroren waterput (???) naast een stijf 
bevroren sloot, twee bruine kikkers 
die zeer actief rondzwommen en 
hun kop boven het kroos uitstaken. 
Merkwaardig voor januari als het 
aardig vriest. Behalve de bruine 
kikkers zag Wil ook nog twee hout-
snippen, een in de Broskens en een 
langs de Heistraat in Chaam.  
Op de waarneming van de bruine 
kikkers reageerde bioloog Dick 
Klees als volgt: "Op zich is de kik-
kerwaarneming niet geheel verwon-
derlijk. Bruine kikkers worden va-
ker actief rondzwemmend onder ijs 
waargenomen. Dus zeker als het 
niet bevroren is, dan bevat het wa-
ter mogelijk nog meer zuurstof. 
Voor de temperatuur zal het nauwe-
lijks uitmaken. Water is in deze tijd 
op de bodem 4 graden Celsius. En-
kel aan de oppervlakte ligt die tem-
peratuur lager, tot 0 graden. Het ijs 
zelf kan wel kouder worden dan 0 
graden, water niet. Maar deze acti-
viteit is naar mijn idee wel vroeg. 

De meeste waarnemingen van kik-
keractiviteit onder het ijs, heb ik ge-
daan bij "laat" ijs. Dat wil zeggen, 
februari of maart." Op 21 januari 
zag Henk Laarhoven zelfs een groe-
ne kikker in zijn tuin. 
John van Raak vond op 2 maart een 
innig verstrengeld groepje bruine 
kikkers in zijn tuinvijver. 
 
Uit de mailbox 
Joep Hermans op 19-12: 
"Op onze terugtocht (10.00 uur) 
van de kerstviering op de La Salle 
zag ik een uil ter hoogte van het BP 

tankstation aan de Baarleseweg. De 
uil zat aan het begin van de Alphen-
sebaan op een paal achter een riet-
kraag. Het was zeker geen steenuil 
daar was ie te groot voor, ik denk 
aan een ransuil of kerkuil." 
 
Huub Don op 10-12:  
"Vanavond rond 17.30 was het op 
de Bleeke Heide een spektakel van 
jewelste bij het invallen van meer 

klapekster 

alpenwatersalamander 

citroenvlinder 

bruine kikkers 
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dan 1000 rietganzen op het kleine 
wak voor de kijkpost. Ook kwamen 
daar nog een flinke groep kollen bij 
(aan het geluid te horen). Het was 
toen al donker, maar er zijn meer 
dan 1500 ganzen ingevallen. De zes 
wilde zwanen hier gisteren door 
Johan gezien, waren vanochtend 
nog aanwezig." 
 
Will Woestenberg op 18-1: 
"Vanavond voor het eerste naar de 
Bleeke Heide geweest om de gan-
zen te zien invallen. In 20 minuten 
tijd vielen vele honderden, waar-
schijnlijk zelfs duizenden, ganzen 
in op de Bleeke Heide.  
Het was werkelijk een fascinerend 
schouwspel. Er was ook een jagen-
de kerkuil en een groep van zo'n 
honderd kauwen voerden aan de an-
dere kant van het bosje prachtige 
vliegmanoeuvres uit in gesloten for-
matie. Gedurende zeker vijf minu-
ten ging de groep luid roepend heen 
en weer zoals dat vaak ook bij 
spreeuwen wordt waargenomen." 

Jan Korebrits op 19-2: "Het viel me 
de laatste tijd op dat er regelmatig 
aalscholvers te zien waren bij de 
Bovenmark, tussen de Bieberg en 
Galder, zowel rondvliegend als foe-
ragerend. Het lijkt er op dat ze hun 
uitvalsbasis hebben in een grote ge-
topte oude eik aan de Mark, ter 
hoogte van de Ulvenhoutselaan, 

Recent heeft het natuurwinkeltje 
van Mark en Leij haar assortiment 
uitgebreid met ondermeer nieuwe 
gidsen, natuurboeken en enkele 
optische apparaten. 
 
Daaronder een verrekijker van uit-
stekende kwaliteit met een extreem  
breed beeldveld. Vanwege de con-
structie is deze kijker wat aan de 
zware kant, maar dat wordt ruim-
schoots goedgemaakt door het zeer 
imponerende groothoekeffect. 
De technologie voor deze kijker is 
enkele tientallen jaren geleden ont-
wikkeld in de voormalige Russische 
deelstaat Kazåprilan, uiteraard in 
opdracht van het leger. 

Inmiddels worden deze kijkers 
commercieel op de markt gebracht 
door de firma Stolido, een Italiaan-
se fabrikant van optische appara-
tuur. Deze kijker vergroot 11 maal. 
Alle lenzen zijn voorzien van een 
speciale pyrietcoating. De prijs be-
draagt € 112,-, codenummer 1-A. 
Mark en Leij kan deze kijkers vanaf 
begin volgende maand op bestelling 
aan u leveren. Bel of schrijf naar: 
 
     mw. Elly Cornelissen, 
     Legstraat 10, 4861RK Chaam 
     Telefoon 0161-492390 

M&L winkel tussen de Bieberg en de Ginnekense 
Duivelsbrug. Vanaf het fietspad 
langs de Mark zag ik gisteren 8 
exemplaren hoog in die boom zit-
ten. Aan de 'witgeverfde takken' in 
de eik valt af te leiden dat dit niet 
zomaar een toevallige 'uithijgplaats' 
is, maar eerder een favoriete 
'hangplek', van waaruit vistochtjes 
worden ondernomen." 

Achille Gulickx op 24-3: 
"Vanmiddag kon ik gedurende 20 
minuten een sperwer bekijken die 
boven op het dak van mijn garage 
zat. Het verbaasde mij dat hij zo 
lang rustig bleef zitten terwijl ik pal 
naast de parkeerplaats van Super de 
Boer woon en er toch redelijk veel 
verkeer was. Plotseling vloog hij op 
en sloeg een turkse tortel op het dak 
van mijn huis: Een prachtige waar-
neming." 
  
Met dank aan allen die de moeite 
namen hun waarnemingen door te 
geven. Iedereen kan zijn waarne-
mingen, liefst via email, doorgeven 
aan:  
 
     Johan Schaerlaeckens 
     Blokkenweide 18 
     4861 BN Chaam 
     Email: schaerl@concepts.nl  
     Telefoon: 0161-492046 
     SMS: 06-53515302 

kauw 

aalscholver 
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geldt zeker voor deze sterke klim-
plant. Van nature komt hop in de 
Nederlandse moerasbossen voor. 
De plant is tweehuizig. Het bijzon-
dere is z'n verschijningsvorm. De 
grote, donkergroene, handvormige 
bladeren hebben veel weg van een 
druivenblad. Het bladoppervlak is 
wat ruw. Dit is zeker van toepas-
sing op de stengels. Ze zijn behaard 
en bij aanraking lijkt het wel een 
baard van twee dagen... Hop stelt 
geen bijzondere eisen aan de grond. 
Op een wat vochthoudende grond 
voelt de plant zich het prettigst. 
Vanaf half april schieten de nieuwe 
scheuten de lucht in. Dit is ook de 
tijd om de plant langs gespannen 
draden te leiden. De plant is links-
windend. Heeft de hop eenmaal 
verticaal houvast, dan groeit hij in 
een mum van tijd tot een hoogte 
van wel vijf meter. In het begin zijn 
de bladeren mooi lichtgroen. Hoe 
verder in het seizoen, des te donker-
der worden de bladeren. Langs de 
stengels komen veel bladeren tot 
ontwikkeling. Het mooiste aan de 
hop is zonder twijfel wanneer de 
strengen met hopbellen eraan han-
gen. De bellen zijn lichtgeel ge-

Cultuur-natuur: over hop en de hopwet 
Menig vogelaar zal bij het horen 
van hop denken aan een vogeltje 
van ongeveer 28 cm lengte (Upupa 
epops) en in Nederland een zeldza-
me zomergast. Zouden ze daarom 
voor dit vogeltje al een speciale wet 
gemaakt hebben? 
 
Nee, in dit artikel gaat het over de 
plant hop (humulus lupulus), een 
overblijvende, kruidachtige slinger-
plant. "Hop, hoppe, v.(m.), 1. moer-
beiachtige klimplant (Humulus lu-
pulus), waarvan de vrouwelijke 
vruchtkegels gebruikt worden om 
aan het bier een bittere, aromatische 
smaakt te geven." Zo luidt één van 
de vier beschrijvingen in de Van 
Dale Groot woordenboek der Ne-
derlandse taal.  
De bierdrinkers onder onze leden 
beginnen nu reeds te likkebaarden. 
De toepassing van hop als smaak-
maker van bier is evenwel pas sinds 
de Middeleeuwen in trek. De Egyp-
tenaren brouwden hun bier met ci-
troenschillen als bitterstof.  
De Germanen hebben aan hun bier 
allerlei bittere kruiden toegevoegd. 
Pas in 768 wordt hop voor het eerst 
vermeld als een plant die door zijn 
bitterheid dranken houdbaar kon 
maken. De teelt van hop werd één 
van de bezigheden van monniken. 
De eerste plantages stammen uit de 
tijd van de Frankische koning Pe-
pijn de Korte. Vanuit Duitsland 
ging de cultuur naar onze streken en 
pas eind 15e eeuw verscheen de 
teelt in Engeland. Omdat men daar 
dacht dat het gebruik van hop in 
bier slecht was voor de gezondheid, 
werd onder de regering van Hendrik 
VIII een (tijdelijk) verbod uitge-
vaardigd om de plant te telen.  
 
Het gebruik van de hop-plant als 
klimplant in de tuin is niet erg in 
trek. Onbekend maakt onbemind 

kleurd. De schutblaadjes hebben 
een opbouw die doet denken aan 
een denneappel in gesloten toe-
stand. Deze schutblaadjes liggen 
over elkaar heen. Tegen eind augus-
tus verspreiden de bellen een door-
dringend aangename, zware geur. 
Bier! Bij de bereiding van bier 
wordt het poeder dat in de bellen 
aanwezig is, gebruikt om het bier 
zijn eigen karakter te geven.  
 
Maar wat is er toch met die Hopwet 
aan de hand? In de tijd dat drinkwa-
ter nog niet van een zo goede kwali-
teit was als tegenwoordig, werd er 
in plaats van water veel bier ge-
dronken. Het bier van die tijd was 
niet zo sterk als heden ten dage, dus 
denk niet dat iedereen in die tijd als 
een zatlap rondliep. Omdat iedereen 
bier dronk, waren er veel hopbellen 
nodig en net als in iedere tijd waren 
er ook toen verzamelaars en hande-
laren die er een zootje van maakten. 
Door Lodewijk Napoleon werd in 
1809 de "Wet, omtrent het inzame-
len en keuren der Hoppe" inge-
voerd. Hierin werden de eisen met 
betrekking tot de wijze van plukken 
en verhandelen van de hop beschre-
ven. Overtredingen werden bestraft 
met het verbeurd verklaren van de 
gehele handel en een boete van 6 
gulden per zak (wanneer de zegels 
na gebruik van de hop niet werden 
vernietigd) tot wel 100 gulden!! 
wanneer de balen werden bijge-
mengd met poeder dat van de bla-
deren, stelen of ranken van de plant 
werden aangelengd. De boetes wer-
den overigens op een originele wij-
ze verdeeld: 1/3 was voor het ar-
menhuis, 1/3 was voor degene die 
de overtreding aangaf en 1/3 werd 
opgestreken door de officier van 
politie die het proces verbaal op-
maakte. 

Sjoerd Borst 
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gevaar erg kort gehouden wordt 
herbergt het terrein een rijke insec-
tenfauna, zowel kwalitatief als 
kwantitatief. Een bijzondere soort is 
de sikkelsprinkhaan die uit dit deel 
van het land nog niet bekend was. 
De heideveldjes zijn rijk aan zand-
loopkevers, zweefvliegen, zandbij-
en, graafwespen en andere insecten. 
De aarden wallen zijn op droge zan-
dige plaatsen rijk aan mieren; ook 
mierenleeuwen zijn er waargeno-
men. In de droge zandstroken met 
halve verharding pal rondom de ge-
bouwen komen veel zandbijen en 
graafwespen voor. De rust maakt 
het terrein waarschijnlijk extra aan-
trekkelijk voor zoogdieren en vo-
gels. 

Rapport 
Het rapport vermeld ook dat op het 
terrein permanent mensen aanwezig 
zullen zijn. Indien er huisdieren 
(honden en katten) los rond lopen 
zal dit een negatieve invloed heb-
ben door bemesting, verstoring en 
predatie. Ook worden vaak goedbe-
doeld dieren en planten meege-
bracht en uitgezet. Deze hebben een 
negatieve invloed op de planten, 
amfibieën en fauna van ongewer-
velde dieren in het water. Er bleken 
al buitenlandse waterlelies en goud-
vissen te zijn uitgezet. Dit druist in 

Zoals ondertussen waarschijnlijk 
iedereen weet is het militaire com-
plex op de hoek van de Wildertse-
baan en de Nieuwe Strumptse 
baan in Baarle-Nassau door de 
minister aangewezen als vuur-
werkconcentratiegebied (VCG). 
 
Natuurtoets 
Voorafgaande hieraan heeft Alterra  
een natuurtoets uitgevoerd. Met de 
natuurtoets wordt in beeld gebracht 
of er door voorgenomen activiteiten 
schade aan de natuur wordt berok-
kend en of er mogelijkheden zijn 
om de natuurwaarden te verhogen.  
In deze natuurtoets is ervan uitge-
gaan dat er zich op deze locatie 5 
bedrijven met in totaal 15 opslag-
plaatsen zullen vestigen. De be-
voorrading van het vuurwerk zal 
gemiddeld 5 maal per jaar plaats-
vinden. Het transport van een vuur-
werkbedrijf naar de afsteeklocatie 
vindt maximaal 100 keer per jaar 
plaats met kleine bestelbusjes. 
Er zullen in deze bedrijven maar 
een beperkt aantal personen wer-
ken. 
 
Locatie 
De locatie die aangewezen is als 
VCG ligt ca. 4 km westelijk van 
Baarle-Nassau in de noordwesthoek 
van de Ulicootse heide. In het rap-
port van Alterra wordt gemeld dat 
het grotendeels uit heide bestaand 
terrein een bijzonder landschapsty-
pe vertegenwoordigt.  
 
Flora en fauna 
Volgende planten zijn o.a. vermeld: 
Grasklokje, liggende vleugeltjes-
bloem en stekelbrem.  
Voor de fauna vermeld het rapport 
o.a. een broedgeval van de geel-
gors. Ook komen er levendbarende 
hagedissen en groene kikkers voor. 
Doordat de begroeiing i.v.m. brand-

Opslag vuurwerk in de streek 
tegen de wettelijke bepalingen die 
de inheemse soorten beschermen. 
 
Alterra stelt voor om de thans niet 
gebruikte delen met rust te laten en 
het beheer verder consequent uit te 
voeren zoals Defensie dat al jaren 
gedaan heeft. 
Ook moeten er maatregelen geno-
men worden om te voorkomen dat 
er in de trektijd amfibieën doodge-
reden worden. Indien er bouwacti-
viteiten moeten plaatsvinden stelt 
Alterra dat te overwegen is dit bui-
ten het complex te doen. Grote 
winst voor de natuur wordt behaald 
als de heideveldjes worden vergroot 
en worden verbonden met die van 
de complexen langs de Haldijk en 
de Hoogstratensebaan. 
Het huidige omringende landschap 
is zeer geschikt om een grote land-
schappelijke eenheid te maken die 
de beken bij Ulicoten en Nieuwe 
Strumpt via de Ulicootsche heide 
en de Singelheide met het dal van 
het Merkske verbindt. Als een VCG 
op een strategische plaats in het ge-
bied van de Ulicootsche Heide 
wordt geprojecteerd, kan deze een-
heid functioneel blijven. 
 
Conclusie 
De eindconclusie van het verslag is 
dat de ingebruikneming van de lo-
catie "niet onaanvaardbaar" is wan-
neer er geen activiteiten buiten de 
bestaande bebouwing en infrastruc-
tuur plaatsvinden en er goede mo-
gelijkheden voor natuurontwikke-
ling in de directe omgeving zijn. 
Mark en Leij blijft de verdere ont-
wikkelingen rondom het vuurwerk-
concentratiegebied op de voet vol-
gen. 
 
Bron:  
Natuurtoets vuurwerkconcentra-
tiegebieden. Alterra rapport 603. 
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Op 4 april 2003 organiseert Mark 
en Leij een zeer belangwekkende 
lezing over de invloed van de mens 
op het klimaat op aarde. De lezing 
wordt gehouden in cafe Bellevue te 
Chaam, aanvang 20:00 uur. 
 
Peter Siegmund (1961) studeerde 
natuurkunde aan de Technische 
Universiteit Eindhoven, en werkt 
sindsdien als wetenschappelijk on-
derzoeker op het KNMI. Daar be-
gon hij met het analyseren van de 
oorzaken van de geografische varia-
tie in de klimaatsverandering als 
gevolg van het versterkte broeikas-
effect. Daarna verrichtte hij een 
promotieonderzoek op het gebied 
van de aandrijving van de circulatie 
van de atmosfeer en de rol die wol-
ken daarbij spelen. Momenteel doet 
hij onderzoek naar klimaatverande-
ring met betrekking tot de stratos-
feer.  
 
Broeikaseffect 
Door de stijgende concentratie van 
CO2 en andere sporengassen in de 
atmosfeer kan het klimaat op aarde 
veranderen. Zo'n klimaatverande-
ring wordt voorspeld met modellen 
van de circulatie van de atmosfeer 
en de oceanen. Deze modellen 
voorspellen dat in de huidige eeuw 
de temperatuur wereldwijd omtrent 
0,3°C per decennium zal stijgen.  

De afgelopen twee decennia is de 
gemiddelde temperatuur op aarde 
geleidelijk aan hoger geworden. 
Deze temperatuurstijging wordt 
waarschijnlijk grotendeels door het 
versterkte broeikaseffect veroor-
zaakt.  
 
Hoe weten we dat? 
Waarom lijkt de kans klein dat het 
hier gaat om een natuurlijke variatie 
in het klimaat?  En waarom denken 
we het klimaat van de volgende 
eeuw te kunnen voorspellen, terwijl 
we niet eens in staat zijn een goede 
weersverwachting van twee weken 
vooruit te geven? Wat voor redenen 
hebben we om onze voorspellingen 
van het toekomstige klimaat te ver-
trouwen, en welke redenen bezor-
gen ons twijfel over hun juistheid?  
Wat zijn de minder goed begrepen 
aspecten van het klimaatsysteem, 
en hoe proberen we onze kennis op 
die gebieden te vergroten?  
 
Lezing 
In de lezing wordt ingegaan op deze 
en andere vragen m.b.t. het klimaat 
en het broeikaseffect. Het doel van 
de lezing is de toehoorder een genu-
anceerd beeld te geven over wat we 
weten en nog niet weten over de 
invloed van menselijk handelen op 
het klimaat. 

Peter Siegmund 

Lezing Mens en Klimaat 

De traditionele jaarlijkse fietstocht 
vindt dit jaar plaats op zondag 29 
juni. We vertrekken zoals ieder 
jaar rond half tien vanaf café Bel-
levue te Chaam. 
 
Waar we dit keer allemaal naar toe 
gaan peddelen is op dit moment nog 
niet bekend. Er wordt hard gewerkt 
aan het uitzetten van weer een 
mooie route door en misschien ook 
wel een stukje buiten de streek. 

 
M&L activiteitencommissie 

Jaarlijkse 
fietstocht 

Mark en Leij 
op internet 

 
De Mark en Leij internet-site wordt 
momenteel driftig gemoderniseerd 
door Frans Vermeer. U kunt er on-
dermeer de laatste waarnemingen 
vinden, de agenda van de komende 
activiteiten en nog veel meer. Neem 
eens een kijkje op  
 
www.markenleij.tiscaliweb.nl 
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Op zondag 6 april om 9 uur ver-
trekken we richting Zundert voor 
een hopelijk zonnige lentewande-
ling in de bijzondere natuur van de 
Goren en de Krochten, onder de 
deskundige leiding van onze gids 
Pierre Adriaensen. 
 
Reservaatjes 
Het natuurreservaat Lange Goren 
en Krochten bestaat uit een keten 
van vier kleine reservaatjes, die lig-
gen ten zuiden van Zundert langs de 
Nederlands-Belgische grens.  
Ze hebben ieder hun eigen naam: 
Van noord naar zuid Waayenberg, 
Lange Goren, Den Aard en De 
Krochten.  
Alles bij elkaar genomen omvat het 
reservaat een kleine 45 ha. Deze 
natuurgebiedjes worden afgewis-
seld met vele intensief gebruikte 
percelen met boomkwekerijen.  
In het landschapsplan van de ko-
mende ruilverkaveling wordt aan-
gegeven dat het reservaat met nog 
eens 45 ha wordt vergroot, zodat de 
structuur minder versnipperd wordt. 
De reservaatjes liggen in het 
stroomgebied van de Aa of Weerijs 
en zijn te kenschetsen als een bo-
venstrooms beekdalmoeras. Moeras 
en open water nemen bijna 50 % 
van de oppervlakte in beslag. De 
andere helft is bedekt met bos dat 
voor het grootste deel uit loofhout 
bestaat.  
 

De reservaten hebben overwegend 
een voedselarm karakter. Dat geldt 
ook voor de plassen erin die ver-
moedelijk veenputten zijn, ontstaan 
bij afgraving van het terrrein. Be-
halve de grootste plas in De Kroch-
ten, waarvan men aanneemt dat het 
een stuifven is. 
 
Voedselrijker 
Het intensieve agrarische gebruik 
en het voedselrijke water van de Aa 
of Weerijs zorgen er helaas voor dat 
het voedselarme karakter verdwijnt, 
wat het best is te zien aan de plan-
ten. Steeds meer domineren riet, 
waterlelie, gele plomp en drijvend 
fonteinkruid.  
 
Padden en kikkers 
Voor amfibieën is het gebied be-
langrijk. Vooral padden en bruine 
kikkers gebruiken de vennen om er 
hun eieren in af te zetten. Elk jaar 
worden er enkele duizenden van 
deze dieren door vrijwilligers van 
de vogel- en natuurwerkgroep vei-
lig over de door het gebied lopende 
asfaltweg gezet.  
 
Avifauna 
De vogelstand heeft de laatste jaren 
sterk aan diversiteit ingeboet, maar 
met een beetje geluk zijn soorten 
als goudvink, geelgors en soms de 
nachtegaal nog waar te nemen. 

Pierre Adriaensen 

Excursie Zundert 

BEGELEIDERS 
JEUGDGROEP 

GEZOCHT 
 
Het Jeugdteam zoekt een enthousi-
aste kindervriend(in) die ook van de 
natuur houdt om ons Mark en Leij 
jeugdteam te versterken. Wij zoe-
ken iemand die ook mee wil denken 
bij de invulling van de activiteiten. 
En daarnaast wil begeleiden tijdens 
de zaterdagmiddagen met de kik-
kers en kwakbollen en/of de vrij-
dagavonden met de Hommels.  
Voelt u hier wel iets voor, neem 
dan kontakt op met Karin van Due-
ren den Hollander, telefoon 076-
5612907 
karinvduerendh@hetnet.nl 
================= 
CURSUSSEN BIJENHOUDEN 
Kring de Baronie van de zuidelijke 
imkersbonden organiseert weer en-
kele cursussen, namelijk: 
♦ Bijenteelt voor beginners € 65 
♦ Bijenteelt voor gevorderden € 65 
♦ Bijscholingscursus € 32,50 
♦ Korfvlechten € 65 
Bij voldoende belangstelling starten 
de cursussen eind maart 2003 met 
een algemene voorlichtingsavond. 
De cursussen worden gegeven in de 
omgeving van Breda en Bavel.  
De cursus beginners en gevorder-
den zal ongeveer 14 lessen in be-
slag nemen, bijscholing betreft al-
leen praktijkles en omvat 7 lessen. 
Namens kring De Baronie opgeven 
bij H. Cornelissen 013-5082355 of 
hwmc@xs4all.nl 

 

 

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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Zondagwandelingen in de vakantie 
Al jaren worden door enkele actie-
ve leden van Mark en Leij wande-
lingen verzorgd op de zondagoch-
tend. De wandelingen vinden altijd 
plaats in mooie stukjes natuur in 
de directe omgeving. De begelei-
ders proberen tijdens de wandelin-
gen hun kennis van de natuur en 
de omgeving over te brengen op de 
overige deelnemers. 
 
Aan de wandelingen in zowel 
Chaam als in Baarle-Nassau kan 
iedereen deelnemen, er zijn geen 
kosten aan verbonden. Afhankelijk 
van het weer en de terreinomstan-

digheden kan het verstandig zijn 
om laarzen mee te nemen. Daar-
naast is een verrekijker aan te beve-
len.  
 
Wandelen Chaam 
Iedere 1e zondag van de maand 
wordt er gewandeld vanuit Chaam. 
Het vertrek is bij Bellevue om 
09.30 uur. De wandelingen worden 
verzorgd door Frank Degenaar en 
Wim Cornelissen, Mark en Leijers 
van het eerste uur. In de maanden 
juni, juli en augustus genieten 
Frank en Wim van hun vakantie en 
verzorgen zij geen wandelingen. 

Wandelen Baarle-Nassau 
Op de 2e zondag van elke maand 
wordt er gewandeld vanuit Baarle-
Nassau. Het vertrek is vanaf de 
Loswal om 09.30 uur. Deze wande-
ling wordt verzorgd door Frans 
Vermeer, ook een Mark en Leijer 
vanaf het prille begin. Omdat Frans 
in de komende zomermaanden niet 
op vakantie gaat heeft hij aangege-
ven dat hij ook in de maanden juli 
en augustus de wandelingen wil 
voortzetten. 

 
M&L activiteitencommissie 

Op zondag 1 juni aanstaande or-
ganiseert Mark en Leij een excur-
sie naar de heemtuin in Rucphen. 
Een aantal van onze leden kent de 
heemtuin van eerdere bezoeken en 
allemaal zijn ze erg enthousiast! 
 
Een tuin met 400 inheemse planten-
soorten die u kunt bewonderen. De-

Excursie heemtuin Rucphen 
ze wilde bloementuin toont een af-
spiegeling van het Brabantse land-
schap met zijn begroeiing van wilde 
bloemen van rond de vijftiger jaren. 
De 20.000 vierkante meter grote 
tuin is aangelegd en wordt nog 
steeds onderhouden en beheerd 
door mensen van de Sociale werk-
voorziening in Roosendaal. Hun 

kunstwerk behoort tot de aller-
mooiste wilde bloementuinen in 
Nederland en Vlaanderen. Voor de 
liefhebbers bestaat de mogelijkheid 
zaden van wilde planten te kopen. 
 
Tijdig aanmelden 
Omdat de gidsen vooraf moeten 
worden vastgelegd is het noodzake-
lijk dat we ruim van te voren aange-
ven met hoeveel mensen we naar 
Rucphen afreizen. Daarom is het 
noodzakelijk dat u zich vòòr 1 mei 
opgeeft bij de activiteitencoördina-
tor, Jacques Valkenaars.  
Indien u op 1 juni een auto beschik-
baar hebt waar nog enkele andere 
leden in mee kunnen rijden kunt u 
dit ook aan Jacques kenbaar maken. 
We vertrekken om 09.00 uur vanaf 
het marktplein in Chaam. Om 10.00 
uur staan de gidsen klaar om ons 
rond te leiden. 
Jacques Valkenaars is bereikbaar op 
telefoonnummer 076-5613348 of 
via jhvalkenaars@hetnet.nl  
 

M&L activiteitencommissie 
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Toen ik na 50 vragen dacht 
dat het afgelopen was, te 
meer omdat er tussendoor 
nog doe- en zoekopdrachten 
en geluidsfragmenten ter op-
lossing waren aangeboden, 
bleken we pas halfweg te zijn. Er 
werd een tussenstand opgemaakt en 
dus later moesten we weer aan de 
slag in de hoop de verworven posi-
ties te verbeteren, wederom met 50 
vragen en opdrachten. 

Wie schreef de boeken 
over Pietje Bell? 
  
Op het eerste gezicht zul je zeggen: 
wat doet die vraag nu in ons club-
blad? We hebben toch een natuur-
vereniging en geen literatuur-
club?! 
  
Natuurlijk niet, maar het is zomaar 
een vraag uit de reeks van de M&L-
quiz 2003. Een andere vraag die u 
misschien wat meer aanspreekt? 
Tot welke plantenfamilie behoren 
erwten, bonen en capucijners? Ja, 
dit klinkt natuurlijk beter. 
  
Op 10 januari nam ik ook deel aan 
de jaarlijkse Quiz bij Bellevue, voor 
het eerst wel te verstaan. Na de tra-
ditionele ontvangst met koffie en 
champagne (Bellevue: bedankt!) en 
de indeling in diverse groepen, al-
len met de naam van een padden-
stoelensoort, werd er in hoog tempo 
begonnen. 
Allerlei vragen van elke te beden-
ken categorie kwamen aan de orde. 
Echt niet alleen op het gebied van 
milieu en natuur. 

Terugblik: de nieuwjaarsquiz 
De uitslag is eigenlijk niet van be-
lang maar toch werd er fanatiek ge-
streden om in de voorhoede te ein-
digen. 
Ik dacht de molens uit de ons om-
ringende dorpen wel te kennen 
maar als je ze naast elkaar ziet staan 
(op foto's wel te verstaan) is het 
toch verdomd moeilijk de goede 
naam eronder te zetten. 
 

 
Waarmee ik eigenlijk wil zeggen 
dat deze jaarlijkse quiz er een is van 
en hoog ontspanningsgehalte, bij-
zonder goed voorbereid en in een 
vlot tempo gebracht door de quiz-
master. Deze mensen verdienen alle 
lof en je merkt dat er veel tijd aan is 
besteed, vooral om en goede mix te 
krijgen in de vragen. Sommige spe-
ciaal voor de jongeren onder ons, 
andere voor de oudjes. En in al de 
paddenstoelteams zaten jong en oud 
door elkaar. 
Kortom een quizavond met deze 
formule is een aanrader. Ieder die 
eraan heeft meegewerkt: PROFICI-
AT! Ik hoop er volgend jaar weer 
bij te zijn! 

Ger van Eil   
 
PS: Chris van Abcoude schreef de 
Pietje Bell-boeken en boontjes etc. 
behoren tot de vlinderbloemigen. 

De Winnaars 2003!! 

quizmaster Johan 

Rianne noteert  
de tussenstanden, 

 de Stekelzwammen 
gaan aan kop 
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Vrijdagavond 14 maart konden we 
met een 40-tal belangstellenden 
weer een schitterende diareeks van 
Dick Klees bewonderen. Dit jaar 
had Dick voor zijn reeks insecten 
als onderwerp gekozen.   
 
Soortenrijk 
Dick vertelde ons dat de insecten 
verreweg de soortenrijkste groep in 
het dierenrijk zijn. Over de hele we-
reld in zowat ieder milieu zijn er 
soorten die hun plaatsje gevonden 
hebben. Opvallend is wel dat maar 
heel weinig insecten permanent in 
het water leven of zijn vertegen-
woordigd in het mariene milieu. 
Heel belangrijk in de verovering 
van de planeet is gelegen in hun 
mogelijkheid tot vliegen.  

Onmisbaar 
Vele insectengroepen zijn onmis-
baar in de natuur. Vele planten zijn 
voor hun bestuiving afhankelijk van 
insecten (en zeker niet alleen van 
honingbijen). Er zijn opruimers en 
afvaleters, planten-, hout-, schim-
mel- en stuifmeeleters, actieve ja-
gers en struikrovers, parasieten en 
parasitoïden of dienen zelf als 
voedsel voor hogere dieren. 

Waardering 
Verder liet Dick zien dat er een 
groot verschil is in waardering voor 
verschillende groepen. Vlinders 
vindt iedereen schitterend; de rup-
sen worden al veel minder geappre-
cieerd. Liefhebbers voor wespen, 
dazen, vlooien en muggen zijn er 
nog veel minder. 
Ondanks de enorme variatie in het 
uiterlijk van de meer dan 750.000 
beschreven soorten kan de groep 
toch met een paar hoofdkenmerken 
goed worden gekarakteriseerd. 
 
Biologie 
Bijna alle insecten hebben een tra-
cheestelsel (systeem van inwendige 
buisjes) om mee te ademen, altijd 
een paar gesegmenteerde antennen 
en drie paar onvertakte, gelede po-
ten; het lichaam bestaat uit drie 
functionele delen: de kop, het borst-
stuk en het achterlijf. De kop heeft 
monddelen die erg variabel kunnen 
zijn (bijtend, stekend, zuigend). 
Aan het borststuk zitten de voortbe-
wegingsorganen, zoals de poten en/
of de vleugels. In het achterlijf zit-
ten de voortplantingsorganen. 
Dick toonde ons ook dat de meeste 
insecten solitair leven, maar dat er 
ook zijn die vrijwel altijd in grote 
groepen opereren en een sociaal le-
ven leiden. De levenscyclus kan 
eenvoudig zijn, maar ook uiterst 
ingewikkeld. Veel insecten hebben 
ingewikkelde relaties met heel an-
dere dier- en plantengroepen en met 
elkaar. Kortom we hebben kunnen 
genieten van een heel uiteenlopende 
diareeks. 
Alle aanwezigen kijken nu reeds uit 
naar het onderwerp en de reeks die 
Dick ons volgend jaar te bieden 
heeft. 

Frans Vermeer 

Vrijdag 21 februari konden een 
veertigtal leden genieten van een 
boeiende lezing over ganzen door 
kenner Bart Ebbinge.  
 
Voor de pauze vertelde Bart over de 
diverse ganzensoorten die in Neder-
land voorkomen. Hun aantallen zijn 
in de afgelopen jaren om verschil-
lende redenen flink toegenomen. 
Na de pauze vertoonde Bart een 
boeiende film over zijn onderzoek 
naar de rotgans en andere dieren op 
het Taimyr-schiereiland in Siberië. 
Doel van deze expeditie was het 
vaststellen van dichtheden van lem-
mingen, poolvossen, sneeuwuilen, 
rotganzen en kolganzen. 
Sneeuwuilen en poolvossen blijken 
zich vooral voort te planten in zoge-
heten lemming-piekjaren, die eens 
in de drie jaar voorkomen. In deze 
piekjaren blijken ook veel jonge 
rotganzen en steltlopers vliegvlug te 
worden. Lemmingen dienen dan als 
hoofdvoedsel voor vossen en 
sneeuwuilen, waardoor de ganzen 
vrijwel geen last hebben van deze 
roofdieren. Alleen poolvossen blij-
ken zelfs in lemming-piekjaren gan-
zeneieren te pakken. 
 

John van Raak 

Terugblik:  
de wereld van insecten 

Terugblik:  
ganzen 
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Zondag 23 februari vertrokken een 
twintigtal Ieden van Mark en Leij 
vanaf het marktplein in Chaam 
naar de Oostvaardersplassen. 
 
De Oostvaardersplassen vormen het 
Iaagste deel van de Flevopolder. 
Daardoor bleef hier na de droogleg-
ging in 1968 water staan. Natuur-
verenigingen kregen allerlei instan-
ties zover dat de Oostvaardersplas-
sen niet werden drooggelegd en dat 
ze op een zo natuurlijk mogelijke 
manier beheerd worden. ln twintig 
jaar tijd zijn de Oostvaardersplassen 
uitgegroeid tot een natuurgebied 
van internationaal belang.  

Talrijke vogelsoorten komen hier of 
overwinteren of broeden, zoals de 
lepelaar en grote en kleine zilverrei-
gers. We konden dan ook genieten 
van heel wat vogelsoorten die je 
uitstekend kunt bestuderen van ver-
schillende observatiepunten of hut-
ten. 

Een aantal chauffeurs bracht ons 
naar de eerste observatieplek, al-
waar we meteen met onze neus in 
de boter vielen! Een zeearend, wel 
ver van ons vandaan maar toch 
goed voor de kenners onder ons 
vast te stellen. De dag voor Johan 
kon al niet meer stuk. Er liep een 
prachtige kudde edelherten en door 
Staatsbosbeheer uitgezette Konik 
paarden. We hadden een magnifiek 
uitzicht over heel dit gebied. 

Nadat we het informatiecentrum 
hadden bezocht van Staatsbosbe-

heer op de Knardijk, zijn we naar 
de eerste uitkijkhut gelopen. Ook 
hier hadden we even de tijd om al-
les te observeren zoals een paar ver-
dwaalde flamingo's. Raar gezicht, 
zoiets verwacht je in een tropisch 

gebied maar niet in dit koude kik-
kerlandje. Nadat we onze lunchpak-
ketjes hadden verorberd in de bui-
tenlucht zijn we richting Almere 
gereden alwaar we nog een prachtig 
observatiepunt hebben bezocht. 
Samengevat hebben we kunnen ge-
nieten van talrijke watervogels zo-
als nonnetjes, tafeleenden, bergeen-
den, aalscholvers, wintertalingen, 
slobeenden, futen en knobbelzwa-
nen. 
AIs afsluiting van deze ontzettend 
gezellige dag zijn we gaan eten bij 
"Golden Rose" in Ulvenhout alwaar 
de pekingeend ontbrak, maar dat 
werd ruimschoots gecompenseerd 
met een overheerlijke maaltijd die 
we voorgeschoteld kregen. 

Ghislaine Mermans 

Zon, zee en heel veel moois! 
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Nieuws van de Jeugdgroep 
Eerst moesten we verzamelen op 
het Marktplein in Chaam. Van daar 
uit zijn we gezamenlijk op de fiets 
naar het Zwartven gegaan om daar 
schoon te maken. We hebben rond 
het ven samen alle rommel opge-
ruimd. Daar kwamen we van alles 
tegen zoals oude schoenen, lege 
flessen en plastic. Na bijna alles op-
geruimd te hebben zijn we naar de 
Goudberg gegaan in Strijbeek. Ook 
hier hebben we zwerfvuil verza-
meld. En ook hebben we kleine 
boompjes en verschillende takken 
afgezaagd om er voor te zorgen dat 
de andere boompjes de kans krijgen 
om te groeien. Daarna kwam er iets 
heel lekkers, erwtensoep!!!!!! 
(MMMM). Na de soep zijn we naar 
huis gegaan. 

Groetjes Wilco 
 
Quiz 
Op de middagen hebben we een 
speciale jeugdquiz gedaan. Met vra-
gen over dieren, de natuur, de vere-
niging en de omgeving van Chaam. 
Net zoiets als de jaarlijkse quiz 
voor de volwassenen. En net zo 

spannend! Mike (kikker) heeft er 
een stukje over geschreven: 
 
Op zaterdag hadden de kikkers quiz 
middag in ons hol. We waren in 
vier groepjes verdeeld: winter, 
herfst, lente, zomer. 
Het waren moeilijke vragen bij-
voorbeeld: naar welke dorpen kun 
je van uit Chaam toe rijden zonder 
door een ander dorp te rijden? 
Of: hoe heet het nest van een haas? 
Op een groot vel papier werd opge-
schreven hoeveel punten iedereen 
had. De winnaars kregen een zakje 
met voer voor de vogels. 

Mike Kroef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valentijn 
De Hommels hadden hun activiteit 
op valentijnsavond, 14 februari. Ze 
bouwden nestkastjes voor de toe-
komstige verliefde vogelpaartjes in 
hun eigen tuin. Verschillende mo-
dellen voor verschillende soorten 
werden gezaagd, getimmerd en ge-
schilderd. Onze Hommels waren er 
verbazend snel en goed in. De vo-
gels uit de buurt zullen er blij mee 
zijn! 
 
Jeugdteam 
De begeleiders van de jeugdgroep 
kunnen best wat hulp gebruiken. 
Misschien iets voor u? Zie ook de 
rubriek “Spoorzoekertjes”, blad 21. 

 
Karin van Dueren den Hollander 

De verschillende jeugdgroepen zijn 
al weer heel actief geweest in het 
nieuwe jaar. Zo zijn de kikkers en 
kwakbollen aan het werk geweest 
op twee verschillende werkochten-
den met de volwassenen. Ze heb-
ben gewerkt bij het Zand en het 
Zwartven en takken gesnoeid bij 
de Goudberg. 
Sam (kwakbol) en Wilco (kikker)  
hebben er stukjes over geschreven: 
 
hallo, ik ben Sam en pas lid van de 
kwakbollen bij mark en ley. deze 
keer mochten we mee met een 
werkochtend. we gingen naar 't 
zand bij Alphen naar een heel mooi 
stukje heide. bij de heide gingen we 
de kleine kerst-boompjes weghalen 
en op een hoop gooien, daarna gin-
gen we naar de ransuilen kijken. ik 
kon er eentje goed zien, maar er za-
ten er veel meer wel 8 , zei Fred. de 
ransuilen zaten daar te slapen en het 
leken net schaduwen.  
toen kwam mama mij al halen, dat 
vond ik niet leuk, want toen miste 
ik de erwtensoep.  

van Sam Smeekens  
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De Kikkers en Kwakbollen quiz! 

ANTWOORDEN 
 
1.Een pad heeft wratten en een kikker een 

gladdere huid. Een pad legt zijn eieren in 
snoeren en een kikker in een klompje. 

2.Vinpoot-, kleine water- en alpenwatersala-
mander. 

3.De achterpoten. 
4.Hij gaat zachtjes piepen. 
5.Omdat hij een draadvormig uiteinde aan 

zijn staart heeft. 
6.De man. 
7.De pad loopt en een kikker springt. 
8.De bruine kikker. 
9.Een reptiel heeft schubben, een amfibie 

heeft een gladde slijmerige huid. 
10.Een bruine kikker is wel eens groen. 
11.De vrouw pad. 
12.Aan haar buik. 
13.Aan zijn poten. 
14.Het braaksel van reigers als ze een vrouw-

tjes kikker of pad met eieren in de buik 
hebben gegeten. 

15.Tussen de blaadjes van waterplanten. 
16.longen 
17.kieuwen 
18.een kwakbol of dikkopje 
19.Ze gaan dan richting de poelen om te paren. 
20.Jack Rombouts 

De Kikkers en Kwakbollen zijn op 15 maart tijdens een stralende voor-
jaarsmiddag gaan wandelen in de buurt van de Eikenmik. Op deze speel-
weide hebben ze vragen gezocht die overal verspreid waren opgehangen, 
over amfibieën in het voorjaar. Best moeilijke vragen en de beste groep 
had er maar liefst 11 goed van de 20! Weten de lezers van de Nieuwsbrief 
ze ook?? 
 
1. Noem twee verschillen tussen een pad en een kikker. 
2. Noem drie soorten salamanders die in Nederland voorkomen. 
3. Welke poten ontstaan er eerst bij een kikkervisje? 
4. Wat doet een mannetjespad als er een ander mannetje op zijn rug komt 

zitten om te paren? 
5. Een vinpootsalamander wordt ook wel draadstaartsalamander genoemd, 

waarom? 
6. Wie heeft de mooist gekleurde buik bij salamanders: de man of de 

vrouw? 
7. Welk verschil is er in de voortbeweging van een pad en een kikker? 
8. Welke kikkers zie je het eerste in het voorjaar, de groene of de bruine 

kikker? 
9. Welk verschil is er in de huid van een reptiel (een slang)  en een amfi-

bie (een kikker)? 
10. Is een bruine kikker wel eens groen of een groene kikker wel eens 

bruin? 
11. Wie is het grootste, de man pad of de vrouw pad? 
12. Hoe houdt een mannetje zijn vrouwtje vast bij de paring: aan de buik of 

aan haar nek? 
13. Waar zitten speciale knobbels om zich goed vast te kunnen houden aan 

de vrouwtjes bij de mannetjes kikkers? 
14. Wat is sterrenschot? 
15. Op welke manier leggen salamanders hun eitjes? 
16. Heeft een kikker longen of kieuwen? 
17. Heeft een kikkervisje longen of kieuwen? 
18. Hoe heet een kikkervisje ook wel? 
19. Hoe komt het dat je juist in het voorjaar veel platgereden padden vindt? 
20. Wie is de coördinator van de amfibieënwerkgroep bij mark en Leij? 
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Aan de rand van Ulvenhout, mid-
den in het groen, ligt dit wooncom-
plex voor verstandelijk gehandi-
capte mensen.  
De Mark en Leij werkgroep Nest-
gelegenheid, onder aanvoering van 
Ger van Eil, had besloten dat een 
nestkastjesproject ook leuk zou zijn 
voor de bewoners van 't Berkske. 
In het groen rondom het woon-
complex huizen veel vogeltjes. Dus 
werden er op zaterdag 21 februari 
zo’n 15 nestkastjes voor koolmees-
jes, mussen, zwaluwen en zelfs een 
torenvalkkast opgehangen. 
 
Marwijn 
De kleine nestkastjes worden ge-
maakt in Baarle-Nassau, in dagcen-
trum Marwijn. De grote nestkast 
voor de torenvalk is gemaakt door 
de mensen van Mark en Leij. Vier 
mensen van Mark en Leij zijn naar 
't Berkske gekomen om te helpen 
met het hangen van de kastjes. Wim 
Cornelissen, Will Woestenberg, 
Frank Degenaar en Johan Schaer-
laeckens. Zij vertellen over het 
nestkastjesproject: "het project is 
destijds ontstaan als wereldidee van 
de Rabobank. Amarant's Dagcen-
trum Marwijn is die nestkastjes 
gaan maken. Wij promoten het han-
gen van die kastjes. Bij minder mo-
biele mensen worden de kastjes 
door onze organisatie ook opgehan-
gen. Particulieren kunnen zelf een 
kastje kopen en ophangen."  
 
Kerkuilen 
De doelstelling van het project is 
tweeledig. "Wij doen dit ter be-
scherming van bepaalde vogelsoor-
ten zoals kerkuil en steenuil. Daar-
voor hangen wij zelf in het buiten-
gebied speciale kasten, in overleg 
met agrariërs en natuurbeheer orga-
nisaties. Aan de andere kant hebben 
nestkastjes ook een maatschappelijk 

functie; mensen bewust maken van 
hun de natuur en de vogels in hun 
directe leefomgeving, De kasten die 
door onszelf worden gehangen in 
het kader van de natuurbescher-
ming, worden ook door ons bijge-
houden." De vier heren zijn alle 
vier vogelkenners bij uitstek. Wim 
Cornelissen is gespecialiseerd in 
kerkuilen en hij houdt bij hoeveel er 
broeden in de omgeving. "Vorig 
jaar waren er 15 broedgevallen" 
meldt hij. "Kerkuilen sneuvelen 
veel in het verkeer omdat ze heel 
vaak in bermen jagen." 

Schoonmaken 
De bewoners van 't Berkske komen 
zoetjesaan naar buiten. Ze hebben 
gisteren carnaval gevierd tot in de 
kleine uurtjes, dus heel wakker zijn 

ze nog niet. Yuri is er echter als de 
kippen bij als hij merkt dat er men-
sen van de krant zijn. Hij wil wel 
op de foto en in de krant. En een 
nestkastje wil hij ook graag aan de 
gevel hebben. Trots toont hij zijn 
appartement. Zo zijn er 12, ge-
bouwd rond een patio, met een ge-
zamenlijke eet- en recreatieruimte. 
Achter het grote huis is een stal, een 
grote kas en een paardenstal. De 
paardjes lopen in de wei. De moes-
tuin ligt er nog een beetje dor bij zo 
midden in de winter, net als het 
voetbalveld. Maar de tuintjes van 
de bewoners zien er picobello uit. 
 
De boormachines worden voor de 
dag gehaald en de schroeven en 
pluggen. Hier en daar moet nog 
worden geïnformeerd of ze wel een 
nestkastje willen. De zwaluwkastjes 
komen aan de paardenstal. De to-
renvalkkast op een paal, wat verder 
weg van het huis. Christel wil ook 
wel een nestkastje, maar zij vraagt 
zich af of de vogels daar wel in zul-
len komen, op de binnenplaats, zo 
vlak bij de deur. "Koolmeesjes zijn 
helemaal niet bang, die nestelen 
overal" legt Will Woestenberg uit. 
Op de binnenplaats hangen ook al 
kettingen met pinda's en als Martijn 
en ik gaan checken blijkt dat er al 
van gegeten is, dus vogels komen er 
in elk geval. Bart wil ook wel een 
nestkastje, en Joost ook.  
"Het enige wat gedaan moet wor-
den is de kastjes in het voorjaar 
even leeg maken en met heet water 
schoonmaken" vertelt Will Woes-
tenberg nog. Het voorklepje kan 
open, dan kan het oude nestje eruit. 
Want koolmeesjes maken elk jaar 
een nieuw nestje. Er zal goed voor 
gezorgd worden. 
 

Jeanny Wouters 
 

Nestkastjes voor ‘t Berkske 
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De meeste werkgroepen van Mark 
& Leij liggen stil tijdens de winter-
maanden omdat er dan jammer ge-
noeg geen vlindertjes vliegen, 
plantjes bloeien,  vogeltjes zingen 
of gewoon omdat het buiten veel te 
koud is.  
 
De zoogdierenwerkgroep is de af-
gelopen maanden volop actief ge-
weest met een interessante en ook 
heel gezellige binnen activiteit, na-
melijk het pluizen van uilenballen. 
Dus nu even geen valletjes uitzetten 
om levende muizen te bekijken 
maar uilenballen (sommige droog 
en reukloos, andere nat en stinkend) 
ontleden op zoek naar dooie beest-
jes. 
 
Het bleek een hele kunst te zijn om 
het te determineren materiaal er 
heel (dus vooral niet te hard knij-
pen) en gesorteerd uit te halen, dus 
een schedel steeds passend bij twee 
onderkaakjes. Daarna werd aan de 
hand van determineerbladen en met 
behulp van microscopen, loepjes, 
dubbele brillen of blote ogen be-
paald welke muizensoort de uil van 
partij X had verorberd en vervol-
gens uitgetuft. 

Aan het einde van de avond werden 
alle schedels en kaken (de linkse bij 
de linkse en de rechtse bij de recht-
se) per muizensoort geteld en door 
opperbal Wim Cornelissen geno-
teerd en verzameld.  

Dat het een heidens karwei is ge-
weest, blijkt wel uit het feit dat we 
na ongeveer 6 avonden met 8 plui-
zers nog zo'n 9 partijen te gaan heb-
ben. We hebben besloten dat we 
voor dit seizoen zijn uitgeplozen 
maar volgende winter pluizen we 
met hetzelfde enthousiasme weer 
lekker verder. 

Sylvia van Nes 

Uilenballen pluizen Bouwplan 
vleermuis-

kast 
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Activiteiten ondernemen om de ge-
zelligheid zijn nooit zo leuk als iets 
doen met een reden waarbij gezel-
ligheid gaandeweg ontstaat als 
vanzelfsprekend bijproduct.  
Om aan te tonen dat onze pluis-
avonden van braakballen van de 
kerkuil ook nuttig zijn volgen hier 
de resultaten. Naast de feitelijke 
resultaten probeer ik de gegevens 
te beschouwen met wat wij van 
muizen en uilen weten om tot meer 
betekenis te komen dan aantallen 
schedeltjes. 
 
Kerkuil 
De kerkuil is een middelgrote uil.  
Voor zoogdierinventarisaties is het 
wel de meest geschikte uil, omdat 
ze als enige uilensoort alle muizen 
die qua grootte als prooi in aanmer-
king komen ook daadwerkelijk 
vangt en eet. Van andere uilen is 
het bekend dat ze spitsmuizen wel 
vangen, maar ze vanwege de sterke 
geurklieren versmaden daadwerke-
lijk op te eten. En dan vind je ze 
dus niet terug in de braakballen. 
 
De cijfers 
We hebben partijen van vier loca-
ties bekeken. 195 ballen in totaal, 
door een kerkuil zorgvuldig samen-

geperst en door ons weer uiteen ge-
trokken. Afkomstig van de Strumpt, 
Geersbroek, Legstraat en de Tom-
mel. Daarin werden 13 diersoorten 
aangetroffen, waarvan 11 zoogdier-
soorten. Daarnaast zijn kikkerbotjes 
en twee vogelschedeltjes gevonden. 
 
Rosse woelmuis 
Van de 11 zoogdieren valt vooral 
op dat een van de meest algemene 
muizensoorten sterk ondervertegen-
woordigd is. In de eigen tuin aan de 
Legstraat heb ik op een dag wel 
eens meer dan 30 rosse woelmuizen 
(met life-traps) gevangen. De biolo-
gie van deze muizensoort leert nu 
juist dat deze overdag actief is, wat 
verklaart dat een nachtjager als de 
kerkuil deze soort makkelijk mist. 
 
Voorkomen 
Van enkele andere soorten is be-
kend dat ze altijd zeer plaatselijk 
voorkomen, zoals de ondergrondse 
woelmuis. Deze wordt ook maar op 
een plaats, de Strumpt, gevangen. 
Van andere soorten weten we dat ze 
niet altijd op goed bejaagbare plaat-
sen voorkomen. Soorten als bruine 
rat en huismuis komen overwegend 
voor in gebouwen. Omdat de vol-
wassen bruine rat een te grote prooi 
is voor de kerkuil, zullen de vang-
sten wel betrekking hebben op half-
was dieren.  
Een andere soort van de bebouwde 
omgeving is de huisspitsmuis, een 
pure insecteneter die veelvuldig in 
de omgeving van compost en mest-
hopen te vinden is. En bovendien 
nogal luidruchtig, wat hem mis-
schien een makkelijke prooi maakt.  
Hetzelfde geldt voor de bosspits-
muis, maar dat is meer een 'natuur' 
soort.   
Het is opvallend dat beide spits-
muissoorten op alle locaties getals-
matig een groot aandeel hebben in 

Resultaten pluisavonden 
de gevangen prooien. Maar… de 
huisspitsmuis domineert dichter bij 
de bebouwde kom (Geersbroek en 
Legstraat) en de bosspitsmuis in het 
buitengebied (Tommel en Strumpt). 
Hetzelfde kunnen we concluderen 
uit de getallen over de bosmuis.
Samen met de dwergmuis en de 
huismuis behoort de bosmuis tot de 
ware muizen. Waar in de grafieken 
over ware muizen wordt gesproken, 
gaat het dus vooral om bosmuizen. 
Dwergmuizen hebben de gewoonte 
zeer verspreid en in lage dichtheden  
voor te komen. Slechts af en toe 
kunnen ze zeer algemeen voorko-
men. Ze bewonen vooral hogere 
grasvegetaties als graanvelden en 
rietlanden. Dus enkel vanwege hun 
biotoopkeuze mogen we die hier 
niet in grote aantallen verwachten. 
De dwergmuis en de dwergspits-
muis spelen nauwelijks een rol.  
Voor de kerkuil gaat het vooral om 
de andere  spitsmuizen en woelmui-
zen. Tot de woelmuizen rekenen we 
veldmuis, aardmuis, rosse- en on-
dergrondse woelmuis. Van belang 
hier zijn de veldmuis en de aard-
muis. Van deze soorten weten we 
dat ze allebei in grote hoeveelheden 
kunnen voorkomen. Maar dat de 
veldmuis zijn voorkeursbiotoop op 
de iets drogere, korte graslanden 
vindt en de aardmuis ruigere gras-
landen en dikwijls ook veel nattere 
graslanden bewoont. Alleen al aan 
de aantallen van deze muizen kun-
nen we al iets zeggen over hoe het 
jachtgebied van de kerkuil er uit 
ziet. Het aandeel kort en ruig gras-
land is rond de broedlocatie van 
Legstraat en Geersbroek dus beter 
vertegenwoordigd dan in de omge-
ving van Strumpt en Tommel. 
 
Gewicht 
Als we niet enkel naar de aantallen 
kijken, maar ook naar het gewicht 
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per soort, dan vallen er nog andere 
zaken op: Spitsmuizen zijn klein en 
licht van gewicht. Bovendien geldt 
de wetmatigheid dat een kleiner 
dier relatief meer oppervlakte heeft 
t.o.v. zijn gewicht. En oppervlakte 
betekent meer huid en haar, en dus 
meer afval. 
Kortom, het aantal gegeten muizen 
zegt nog niet of de uilenbuik goed 
gevuld is. Vandaar dat we het ge-
wicht ook in grafiekvorm hebben 
weergegeven. Daardoor verandert 
onze eerste indruk van het belang 
van een soort voor het kerkuilen 
bestaan aanzienlijk. Nu blijkt dat 
55% van de gevangen prooidieren 
als het gaat om spitsmuizen, slechts 
29% van het gegeten totaalgewicht 
uitmaakt.  En het omgekeerde geldt 
voor de woelmuizen: Hier is 32% 
van de gevangen dieren goed voor 
54% van het gegeten gewicht.  
Kortom, een uil kan veel beter 
woelmuizen vangen. Met minder 
muizen levert dat meer eten. De 
meeste energie benodigd voor het 
jagen zit immers in het rondvliegen. 
Bij de ware muizen zien we dat 
12% van het totaal aantal prooidie-
ren verantwoordelijk is voor 13% 
van het gegeten gewicht. Dit beeld 
zou veel gunstiger zijn als het aan-
deel dwergmuizen ten opzichte van 
de bosmuizen afneemt: Elke bos-
muis weegt ca. drie dwergmuizen. 
Misschien moeten we concluderen 
dat de beide spitsmuizen door hun 
rijkelijke aanwezigheid een stabiele 

voedselbron vormen waarop terug-
gevallen en mee aangevuld kan 
worden. En dat het aandeel woel-
muizen en ware muizen met een 
grove 2/3 van het gegeten gewicht 
de basis voor het kerkuilen bestaan 
vormen.Tevens dat de kerkuil ver-
schillende biotopen kan bewonen 
en daarbij zijn voedselkeuze aan-
past aan het aanbod. 
 
Broedresultaten 
Onze gegevens zijn niet toereikend 
om daar veel over te zeggen. Wel 
blijkt duidelijk dat Geersbroek en 
Legstraat, alles bij elkaar opgeteld 
goed waren voor respectievelijk 
5900 en 5300 gram muizen, en de 

Strumpt en Tommel met 3600 en 
4000 gram  daar sterk bij achterble-
ven. Bij Strumpt en Tommel zijn 
geen jongen uitgevlogen, Legstraat 
en Geersbroek resp. 7 en 3 jongen. 
Maar… wat zegt dat ? Op welk mo-
ment zijn die jongen al overleden? 
Als dat al vroeg in het broedseizoen 
gebeurt is dan vervalt de noodzaak 
om nog prooien aan te slepen en is 
het logisch dat je minder prooien in 
ca. gelijk aantal uilenballen vindt. 
Bovendien zijn er van de Strumpt 
maar 45 braakballen geplozen tegen 
50 van de andere locaties. Bij dat 
gewicht zouden we ca 10% moeten 
bijtellen. Dan komen beide nesten 
zonder uitgevlogen jongen al goed 
overeen. Verrassend blijft dan dat 
het nest met drie uitvliegers daar-
voor 650 gram meer voedsel heeft 
aangesleept dan het nest met zeven 
uitvliegende jongen. 
Dit toont maar weer eens aan dat 
we met een paar sommetjes nog 
niet de onderliggende betekenis van 
natuurlijke processen kennen. Maar 
wel dat wij door onze kennis van 
bijvoorbeeld het gemiddelde ge-
wicht van een muis te combineren 
met wat wij vinden (het aantal sche-
deltjes) en een beetje wiskunde er 
veel meer uit kunnen halen dan op-
pervlakkig waar te nemen valt. En 
gevraagd naar het nut van de kerk-
uil weten wij dat deze vier paartjes 
in een seizoen minstens 18.800 
gram muizen hebben opgeruimd!! 

Dick Klees 
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